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Wybory prezydenckie 2015

Wyniki  Wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 10maj 2015r.denta     Rzeczypospolitej Polskiej 10 maj 2015r. Gmina Kamionka Wielka

 Nr Obwodu Głosowania

                        

6 11 3 5 4 1 8 3 41
415 488 218 188 388 149 249 536 2631

4 26 7 2 7 2 1 3 52
117 111 47 60 48 37 29 124 573

32 34 27 10 10 5 20 11 149
2 2 3 2 2 0 0 0 11

137 131 60 55 78 60 71 140 732
12 15 3 2 7 4 5 8 56

5 0 1 1 0 4 0 4 15
0 1 0 0 1 0 0 0 2
2 2 1 0 2 1 1 2 11

732 821 370 325 547 263 384 831 4273

735 828 372 327 553 263 385 837 4300

Bogusza Królowa P. Kamionka W

53,67 61,7 54,81 57,42

Miejsce obwodu Kamionka W. Mystków Królowa G. Jamnica Mszalnica

Frekwencja 
58,15 58,11 55,27 55,14 61,93

893 490 624 1527 7489
Liczba wyborców, którym 

wydano karty do głosowania

PALIKOT Janusz Marian
TANAJNO Paweł Jan

WILK Jacek 
OGÓŁEM

Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania 1264 1425 673 593

JARUBAS Adam Sebastian
KOMOROWSKI Bronisław Maria
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOWALSKI Marian Janusz
KUKIZ Paweł Piotr

OGÓREK Magdalena Agnieszka

6 7 8 OGÓŁEM
BRAUN Grzegorz Michał
DUDA Andrzej Sebastian

Imię i nazwisko kandydata 1 2 3 4 5

 Bieżący rok obfituje w wybory. Na jesieni odbędą się wybory 
parlamentarne. Natomiast w maju b.r. odbyły się wybory prezydenc-
kie. Już sama jedenastoosobowa ilość kandydatów na urząd głowy 
państwa zapowiadała,  że ta elekcja nie była nudna. Do wyborów 
stanęła cała reprezentacja sceny politycznej od lewicy poprzez partie 
środka, aż do prawicy. Kandydaci rozjechali się po Polsce, przekonu-
jąc wyborców do swoich programów. 
 Mieliśmy koncert życzeń, stos obiecanek w niemałej części  
nierealnych, jeśli wziąć pod uwagę prerogatywy głowy państwa. 
Wbrew wszystkim sondażom I turę wyborów wygrał Andrzej Duda 
(34,76%) przed Bronisławem Komorowskim (33,77).  To pierwsza 
niespodzianka. Drugą było 20 procentowe poparcie Pawła Kukiza. 
Pozostali kandydaci otrzymali śladowe poparcie od 3,26 %  dla Janu-
sza Korwina-Mikkego do  0,18 % dla Pawła Tanajno. Przepadli z kre-
tesem kandydaci PSL. SLD o Ruchu Palikota nie wspominając.
 Kampanię zdominowała seria  obietnic urzędującego pre-
zydenta, innowacyjne spojrzenie na sprawowanie tego urzędu przez 
Andrzeja Dudę oraz „wyłapanie” społecznego niezadowolenia przez 

Pawła Kukiza, zwłaszcza w części dotyczącej jednomandatowych 
okręgów wyborczych (JOW-ów).
 W drugiej turze wyborów zwyciężył Andrzej Duda z 52 %, 
przy 48 % poparciu dla Bronisława Komorowskiego.* 
W Gminie Kamionka Wielka zwyciężył Duda z poparciem 82,70 % 
poparcia, natomiast Komorowski otrzymał 17,30 % poparcia w sto-
sunku do uprawnionych do głosowania.
 Poprzez wybory rządzący obóz otrzymał wyraźny sygnał  
społecznego niezadowolenia. Natomiast czas pokaże, ile z deklaro-
wanych obietnic wcieli w życie wybrany przez naród prezydent. Ile 
w jego zapowiedziach było przemyślanych elementów reformowania 
państwa, a ile pustych wyborczych obietnic, o których po wyborach 
należy zapomnieć.
 Dla refleksji przedstawiamy Czytelnikom poniżej wyniki I i II 
tury wyborów na terenie naszej gminy.

Kazimierz Ogorzałek
* wg sondażu "late poll", przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów

Wyniki  Wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 10maj 2015r.denta     Rzeczypospolitej Polskiej 10 maj 2015r. Gmina Kamionka Wielka

 Nr Obwodu Głosowania

                        

619 754 364 288 547 229 379 803 3983
185 163 66 81 62 69 49 158 833
804 917 430 369 609 298 428 961 4816

820 927 435 369 620 303 432 971 4877

61,96 69,56 63,83 65,27
Frekwencja 

64,66 65,32 65,02 61,91 69,74

889 489 621 1521 7472
Liczba wyborców, którym 

wydano karty do głosowania

OGÓŁEM

Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania 1268 1419 669 596

KOMOROWSKI Bronisław Maria

6 7 8 OGÓŁEM
DUDA Andrzej Sebastian

Imię i nazwisko kandydata 1 2 3 4 5

I tura

II tura

w artykule wykorzystano materiały Gminnej Komisji Wyborczej w Kamionce Wielkiej



GMINNE WIEŚCI    Nr 58

ZŁOTE MYŚLI:

 W ostatnim czasie powstała nowa witryna 
internetowa promująca dziedzictwo i tradycje Sądec-
czyzny. O wszystkich zespołach, twórcach i kołach 
KGW z gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka 
można znaleźć informację na specjalnej stronie inter-
netowej: 
www.skarbykorony.pl
 Oprócz danych osobowych i telefonów na 
tym portalu znajdziemy opis prowadzonej działal-
ności oraz zdjęcia zespołów regionalnych i twórców 
ludowych działających w tych trzech gminach. Ist-
nieje możliwość poszerzania galerii zdjęć i aktualiza-
cji opisów działalności. 
Jest to znakomita i całkowicie darmowa forma pro-
mocji kultury i osób z nią związanych.
 Ten wspaniały multimedialny katalog twór-
ców obszaru LGD Korona Sądecka jest też dostępny 
ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej: 
www.gokkamionka.iaw.pl  
wybierając ikonę SkarbyKorony.pl (na dole z prawej 
strony).

(Kogo)               
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Inwestycje drogowe

 Trwa budowa drogi gminnej, 
realizowana w ramach zadania pn.: 
„Przeniesienie poza obszar osuwiska 
uszkodzonego odcinka drogi gminnej  
w km 0+000 do 0+150 w obrębie działki 
nr 1366 zamiast stabilizacji osuwiska  
w miejscowości Mszalnica km 0+000 do 
0+289”. 
Chodzi o drogę na „Wzgórzu Św. Krzyża” 
w Mszalnicy, która została zniszczona 
przez osuwisko w 2010r.

Zakres robót obejmuje:
- odtworzenie osi trasy i punktów głów-
nych;
- roboty ziemne;
- pobocza;
- zabezpieczenie skarp poboczy drogi 
siatką z włókna kokosowego;
- podbudowa i nawierzchnia;
- pobocza.

 Inwestycję tę można realizować 
dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Pań-
stwa na usuwanie skutków ruchów osu-
wiskowych ziemi. Wójt Gminy Kamionka 
Wielka pozyskał na to zadanie kwotę 166 
105,00 zł, a całkowita wartość zadania 
stanowi kwotę w wysokości 207 631,53 
zł.
 Nie jest to jedyne zadanie na 
które Wójt Gminy pozyskał rządowe 
wsparcie, bowiem rząd przeznaczył 
kolejnych blisko 600 tyś. zł na realizację 
remontów dróg gminnych, które uległy 
uszkodzeniu wskutek intensywnych 
opadów deszczu w 2014r. 
Dzięki tej pomocy trwa remont dróg:
- Nowakówka” w Mystkowie;
- „Bratyszowiec” w Królowej Górnej;
- „Zalas – Góry” w Mszalnicy;
- „Za rzeką” w Boguszy;
- „Zagroda” w Kamionce Wielkiej.

Na remonty tych dróg Gmina Kamionka 
Wielka dołoży ze swojego budżetu nie-
spełna 200 tys. zł.

 Ale to nie koniec inwestycji dro-
gowych w tym roku. Trwają także bieżące 
remonty dróg gminnych. Za kwotę 250 
tys. zł zostaną wyremontowane najbar-
dziej zniszczone odcinki, kolejnych 11 
dróg. 

Wszystkie te inwestycje mają zakończyć 
się do końca czerwca br.

(D.J.)
Fot. K. Ogorzałek
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Uproszczone plany 
urządzenia lasu

Podatek 
leśny

Na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego na terenie 
Gminy Kamionka Wielka realizowane jest obec-
nie zadanie  pn. „Opracowanie uproszczonych 
planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycz-
nych i wspólnot gruntowych”. Pracami taksa-
cyjnymi objęte są lasy i grunty leśne, oznaczone  
w ewidencji gruntów jako leśne (Ls) oraz grunty 
zalesione,  dla których dotychczas nie sporzą-
dzano uproszczonych planów urządzenia lasów, 
położone w miejscowościach Jamnica i Kamionka 
Wielka.
Terenowe prace taksacyjne prowadzone są na 
terenie naszej gminy od 4 maja i potrwają do  30 
czerwca 2015r. Prace te polegają na czynnościach 
obejmujących: ustalenie siedliskowego typu lasu,  
wydzielenie, pomiar oraz inwentaryzację drzewo-
stanów, określenie jego wieku, składu gatunko-
wego, zasobności oraz przyrostu. Na podstawie 
prac taksacyjnych tworzony jest Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasu obejmujący opis taksacyjny lasu, 
rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych 
do zalesienia z podaniem właścicieli działek, oraz 
plan zadań z zakresu gospodarki leśnej. 
Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi pod-
stawę zabiegów gospodarczych i hodowlanych  
i jest sporządzany dla konkretnej wsi na okres 
dziesięcioletni. 
Zgodnie z ustawą o lasach projekt uproszczonego 
planu urządzenia lasu wyłożony będzie do publicz-
nego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu 
gminy. O wyłożeniu planu mieszkańcy zostaną 
poinformowani przez Wójta Gminy Kamionka 
Wielka. W terminie 30 dni od daty wyłożenia pro-
jektu planu, zainteresowani właściciele lasów będą 
mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu.
            Po sporządzeniu i zatwierdzeniu planów 
urządzenia lasu, będą one stanowiły podstawę do 

zastosowania zwolnienia z podatku  lasów z drze-
wostanem w wieku do 40 lat. 
Należy jednak zaznaczyć, że decydujące znacze-
nie w tym zakresie ma zapis w ewidencji gruntów 
i budynków. Dlatego w przypadku, kiedy w planie 
urządzenia lasu dana działka będzie wpisana jako 
las (zgodnie z tym co znajduje się na gruncie),  
a w ewidencji gruntów będzie sklasyfikowana 
jako grunt orny - R, łąka - Ł lub pastwisko – Ps, 
to wówczas  podstawę naliczenia podatku sta-
nowić będzie zapis w ewidencji gruntów. W przy-
padku gruntów klas V i VI nie będzie to miało 
znaczenia, ponieważ wszystkie użytki rolne klas V  
i VI są ustawowo zwolnione z podatku  rolnego. Tak 
więc bez względu na to czy są sklasyfikowane jako 
las o wieku drzewostanów do 40 lat czy też grunt 
orny, łąka lub pastwisko lasy V, VI lub VII korzy-
stają ze zwolnienia z opłacania podatku zarówno 
rolnego jak leśnego, gdyby były sklasyfikowane 
jako las o wieku drzewostanów do 40 lat. Jedy-
nym przypadkiem, gdy będzie to niekorzystne dla 
właściciela może być zalesienie użytków rolnych 
klasy IV i wyższych, co jeśli będzie miało miejsce 
w praktyce,  to bardzo rzadko.

            Co prawda art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 
września 1991r. o lasach  (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1153 ze zm.) zawiera zapis: „ W ewidencji grun-
tów i budynków uwzględnia się ustalenia planów 
urządzenia lasu i uproszczonych planów urządze-
nia lasu dotyczących granic  i powierzchni lasu”, 
jednak  nie są one wykonywane automatycznie po 
zatwierdzeniu planów urządzenia lasu. Aby dopro-
wadzić do zmiany zapisu w ewidencji gruntów 
i budynków trzeba złożyć wniosek do  Wydziału 
Geodezji  Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu ul. Strzelecka 1.

W 2015 r. podatek leśny wynosi 
41,55 zł (od 1 ha).
Podstawę opodatkowania podat-
kiem leśnym stanowi powierzch-
nia lasu, wyrażona w hektarach, 
wynikająca z ewidencji gruntów  
i budynków.
             Podatek leśny od 1 ha, za 
rok podatkowy wynosi równowar-
tość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczaną według średniej ceny 
sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy.
               Średnią cenę sprzedaży 
drewna, ustala się na podstawie 
komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, ogłasza-
nego w Dzienniku Urzędowym RP 
"Monitor Polski" w terminie 20 dni 
po upływie trzeciego kwartału.
               W  art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 października 2002r.  
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) określone są 
zwolnienia z podatku leśnego. I tak 
z podatku leśnego zwolnione są:
1)   lasy z drzewostanem w wieku 
do 40 lat;
2)   lasy wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków;
3)   użytki ekologiczne.

K. Komperda, 
J. Rutkowska-Mężyk

 
Gminne Wieści można nabyć:

w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach 
i świetlicach wiejskich, w  kiosku „Ruch” w Kamionce Wiel-

kiej, w sklepie Kmaków 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 e d a k c j a
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Pierwsza w gminie siłownia zewnętrzna

strona 6

 Na „Czarnej Kępicy” w Kamionce 
Wielkiej, miejscu o szczególnych walorach 
turystyczno – krajobrazowych, funkcjonuje już 
pierwsza na obszarze gminy siłownia, która 
została wykonana przy udziale finansowym 
Unii Europejskiej.
 W ramach zadania, przy wcześniej 
już wykonanych altanach 
i grillowisku, zamontowane zostały urządzenia 
fitness typu:
•  wioślarz;
•  trenażer nóg i rąk - narty biegówki;
•  ławka i prostownik pleców;
•  urządzenie z drabinką i podciąg nóg.
Powstały także utwardzone alejki, przy któ-
rych zamontowano kosze na śmieci, ławki 
parkowe i piknikowe, sprzyjające wypoczyn-
kowi na łonie natury, gdzie oko cieszą prze-
piękne widoki na Beskid Niski oraz Beskid 

Sądecki, Dolinę Kamionki i Kotlinę Sądecką. 
Teren „Czarnej Kępicy” jest postrzegany 
przez władze gminy, jako lokalny produkt 
turystyczny, a jego sukcesywne zagospodaro-
wanie sprzyjać będzie, coraz bardziej popular-
nemu, aktywnemu wypoczynkowi. Docelowo 
powstanie tam amfiteatr wraz z widownią, 
gdzie będą mogły odbywać się imprezy kultu-
ralne i koncerty. Planowane jest także przygo-
towanie małego zaplecza gastronomicznego. 
Dzięki temu, nasza „kamionczańska” ziemia 
będzie kusiła turystów do odwiedzenia wła-
śnie tego terenu.
 Mając na uwadze, że infrastruk-
tura ta ma służyć wszystkim, zwracamy się  
z apelem, aby dbać o udostępnione urządze-
nia jak i teren „Czarnej Kępicy.” Usytuowane 
tam kosze na śmieci, mają przyczynić się do 
utrzymania czystości, 

a urządzenia fitness posiadają instrukcję 
obsługi, która ma ułatwić wygodne korzysta-
nie z nich. Choć teren ten jest monitorowany 
całodobowo, to jednak ludzka czujność jest 
najlepsza. Prosimy zatem, aby reagować na 
każde przejawy ewentualnego wandalizmu, 
bowiem niszczenie infrastruktury, potocznie 
nazywanej „komunalną”, jest równoznaczne  
z dewastacją wspólnej własności każdego z nas.   
 Pamiętajmy, że naprawa tych szkód, 
pochodzi z kieszeni każdego podatnika, czyli 
z kieszeni każdego z nas. Reagujmy na aspo-
łeczne zachowania, informując o tym, nawet 
anonimowo Policję – nr tel. 997.

Tekst i fot. D.J.
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Gmina Kamionka Wielka od 01.01.2015 przy-
stąpiła do realizacji projektu „Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Kamionka Wielka” 
o numerze WND-POKL.09.01.01-12-085/14.
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1. Zmniej-
szanie nierówności w stopniu upowszechnia-
nia edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 

30.06.2015.
Cel główny: Realizacja projektu podniesie 
jakość funkcjonowania istniejących oddziałów 
przedszkolnych oraz stworzy warunki umożli-
wiające objęcie wychowaniem przedszkolnym 
dzieci w wieku 3-4 lata,  przyczyni się również 
do zmniejszania nierówności w upowszech-
nianiu edukacji przedszkolnej w regionie.  
W ramach projektu wsparcie otrzyma  
9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Kamionka Wielka.
Zakres wsparcia:
Zadanie 1: Organizacja Placu zabaw: zakup 
wyposażenia placu zabaw.
Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń: 

modernizacja łazienek do potrzeb dzieci i per-
sonelu
Zadanie 3: Wyposażenie: doposażenie 
kuchni, zakup mebli, sprzętu do utrzymania 
czystości, wyposażenie szatni, zakup zaba-
wek, artykułów plastycznych i pomocy dydak-
tycznych, zakup sprzętu komputerowego  
i audiowizualnego. 
Projekt jest realizowany przez Zespół Obsługi 
Szkół Gminy Kamionka Wielka. Beneficjen-
tem projektu jest Gmina Kamionka Wielka. 

Koordynator projektu
Kościółek Maria

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych w Gminie Kamionka Wielka”

„Naród, który traci pamięć, jest narodem bez 
przyszłości” 

Uczniowie ZSPG w Mystkowie opiekują 
się symboliczną mogiłą żołnierzy                                  

          W sobotnie sprzątanie symbolicznej 
mogiły  Grobu Nieznanego Żołnierza na cmen-
tarzu parafialnym w Mystkowie włączyli się już 
tradycyjnie uczniowie ZSPG w Mystkowie. To 
właśnie  samorząd uczniowski opiekuje się 
tym miejscem pamięci narodowej. Wydarzenie 
to  nie ograniczało się wyłącznie do czynności 
porządkowych, gdyż uczniowie mogli przeżyć 
również żywą lekcję historii. Podczas sprzą-
tania opowiadano historię postaci – żołnierza 
z czasów I wojny światowej, którego szczątki 
zostały pochowane w tym grobie. 

Wspólny cel - historia i patriotyzm 
Uczczenie pamięci poległych w obronie wol-
ności i niepodległości ojczyzny jest dosko-
nałą lekcją historii i patriotyzmu dla młodych 
pokoleń. Setki poległych w "bezimiennych 
mogiłach"  zasługują na naszą pamięć. Nie 
zapominajmy, że wśród walczących na wielu 
frontach świata  było wielu Polaków. Wielu  
z nich nigdy nie została zidentyfikowana, zgi-
nęli tysiące kilometrów od swoich rodzinnych 
miejscowości. Do dzisiaj wielu poległych 

zostało pochowanych  na polach bitew. Nie 
dane im było zostać odnalezionym po przej-
ściu wojennej zawieruchy i spoczywają do 
dzisiaj tam, gdzie padli w czasie bitwy.
 
                Złożenie kwiatów na mogiłach niezna-
nych żołnierzy, jest wyrazem hołdu, pamięci  
i szacunku dla wszystkich poległych za ojczy-
znę. Akcja ma przede wszystkim wymiar 
wychowawczy i edukacyjny. Poprzez organi-
zacje tego typu przedsięwzięć kształtuje się 
postawy altruizmu, poświęcenia, wynikające  
z przesłanek patriotyzmu , potrzeby upamięt-
nienia tych, którzy walczyli i ginęli, abyśmy 
mogli żyć w wolnym kraju. Oprócz porządko-
wania jest czas na zapalenie zniczy i odmó-
wienie modlitwy przebłagalnej o Wieczny 
Spoczynek dla zmarłego Bohatera. Uważam, 
że dbając o miejsca pamięci oraz groby kulty-
wujemy pamięć o nich. Obowiązkiem naszego 
pokolenia jest, aby w podziękowaniu za ich 
wkład w walkę o Niepodległą Polskę, upo-
rządkować ich pomniki, zmówić za nich modli-
twę oraz zapalić symboliczny znicz.

Tekst i fot:   JO

W trosce o mogiły przez cały rok
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Św. Stanisław
biskup, męczennik, patron dobrych wyborów

          Święci są po to , by nas zawsty-
dzać- tak kiedyś o ich posłannictwie 
powiedział św. Jan Paweł II. Ale na 
pewno  są  także po to, aby nas mobi-
lizować, pokazywać szlaki czy wcze-
śniej je dla nas przecierać. Z pewnością  
w czasach dzisiejszych zawirowań do 
takich osobowości należy Święty z kra-
kowskiej Skałki.
        Krakowski biskup już za życia 
podobno cieszył się wielkim autoryte-
tem. Miał o tym świadczyć fakt, że nikt 
z osób otaczających  króla Bolesława 
Śmiałego nie śmiał targnąć się na jego 
życie. Monarcha musiał sam 11 kwiet-
nia 1079 r. udać się na Skałkę i w czasie 
Mszy świętej zarąbać biskupa uderze-
niem w głowę. Wydarzenie to zostało 
uznane przez Jana Pawła II w 1979 
roku za swoiste bierzmowanie polskiego 
narodu. To o tym mówił podczas swojej 
pielgrzymki  do Polski w Krakowie „ Jak 
dojrzałym chrześcijaninem staje się 
człowiek ochrzczony przez przyjęcie sakra-
mentu bierzmowania - tak też Opaczność 
Boża dała naszemu narodowi w odpowiednim 
czasie po chrzcie historyczny moment bierz-
mowania św. Stanisława, którego od epoki 
chrztu dzieli prawie całe  stulecie, symbolizuje 
ten moment w szczególny  sposób przez to, 
że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając 
krew.”
Dzisiaj  o naszym kraju nie można powie-
dzieć, że jest organizmem młodym. Tym 
bardziej więc może fascynować postać świę-
tego biskupa z Krakowa, którego orędzie  
w pewnym sensie na nowo zyskuje na aktu-
alności. Wszystko zaczęło się od niemoral-
ności władzy. Jak podają historycy, król Bole-
sław był wyjątkowym tyranem. Kiedy popadł  
w szał, aby złamać opór zbuntowanych 
rycerzy Stanisław jako jedyny - według kro-
niki Wincentego Kadłubka - miał odwagę 
upomnieć władcę. Kiedy zaś ten nic sobie 
z upomnienia nie robił i dalej szalał, biskup 
rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył króla ze 
społeczności Kościoła i tym samym zwolnił od 
posłuszeństwa poddanych. Ze strony Stani-
sława był to akt niezwykłej odwagi pasterza, 
chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, 
jakie mogą go za to spotkać.
Św. Stanisław dzisiaj przekazuje nam, że 

zasady życia są przez Boga wpisane w głębię 
naszych serc i sumień. Trzeba się w nie 
wsłuchać, a później każdego dnia z większą 
odwagą je realizować. To bez wątpienia będzie 
wymagało od nas wyrzeczeń i ofiary, ale tego 
właśnie zdaje się uczyć św. Stanisław: być 
czytelnym świadkiem mimo wszystko!
Trwający obecnie rok usiany jest ważnymi 
rocznicami narodowymi. Oprócz 70. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej  wspominamy 
także: 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, 50. 
rocznicę wymiany listów pojednania pomiędzy 
episkopatami Polski i Niemiec, a także 5. rocz-
nicę katastrofy smoleńskiej. Mamy obowiązek 
kultywować pamięć i szacunek wobec tych, 
którzy oddali jej  swe życie, walcząc w obro-
nie naszej ukochanej Ojczyzny.  Niepokojącą 
formą osłabiania patriotyzmu w naszym naro-
dzie jest  niedocenianie  na tle innych krajów 
naszej kultury i wartości narodowych.
Jestem oburzona słowami dyrektora FBI 
Jamesa Comeya, który w swoim przemó-
wieniu  z okazji  Dnia Pamięci o Holokauście 
stwierdził, jakoby za zbrodnie wobec Żydów 
podczas II wojny światowej byli odpowie-
dzialni  Niemcy, Polacy i Węgrzy. Mam żywo 
w pamięci takie filmy, jak „Pokłosie” czy „Ida”- 
nagrodzone przez Amerykańską Akademię 
Filmową jako najlepsza produkcja  niean-
glojęzyczna. Fałszują one obraz Polaków, 

ukazując nas jako antysemitów. A cóż 
powiedzieć o emitowanym niedawno  
w TVP niemieckim serialu „Nasze matki, 
nasi ojcowie”, w którym celowo zama-
zuje się prawdę historyczną. W związku 
z tym nasuwa się pytanie: Czy strona 
polska dostatecznie dba o nasze dobre 
imię?  Trzeba nam wiedzieć, że  najbar-
dziej okrutne kary okupanta za pomoc 
Żydom obowiązywały w Polsce- mor-
dowano  za to całe rodziny. Symbolicz-
nym przykładem jest  rodzina Ulmów   
z Markowej: za ukrywanie dwóch 
żydowskich rodzin zamordowano mał-
żeństwo Ulmów i ich sześcioro dzieci. 
Za pomoc ludności żydowskiej zginęło 
ok. 30 kapłanów katolickich z Polski. 
Takich sytuacji było wiele, a najlepiej 
świadczy  o tym ogród Yad Vashem 
w Jerozolimie, gdzie  wymienionych  
z nazwiska Polaków ratujących Żydów 
jest najwięcej spośród różnych naro-
dów świata. Przypadająca 70. rocz-

nica  zakończenia II wojny światowej niech 
będzie mocnym impulsem dla naszej pamięci, 
porozmawiajmy z naszymi dziećmi, młodzieżą   
o bohaterach patriotach, ludziach heroicznie 
kochających Boga i Ojczyznę. Odkrywanie 
lokalnej historii jest bardzo ważnym ogniwem 
budowania własnej tożsamości i poczucia 
więzi z konkretną wspólnotą. Piękną i poucza-
jącą katechezę na ten temat pozostawił nam 
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyń-
ski „Musimy po Bogu dochować wierności 
przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze 
narodowej i polskiej. Stąd istnieje obowiązek 
obrony kultury rodzimej i narodowej, abyśmy 
nie musieli kochać najpierw wszystkich naro-
dów, a potem dopiero od święta i Polskę”
Doroczna procesja z Wawelu na Skałkę jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń reli-
gijnych w Polsce. Św. Stanisław, patron 
Krakowa i całej naszej Ojczyzny, gromadzi  
i jednoczy Polaków, i przypomina o tym, że 
najważniejsze jest prawo Boże. Przy jego 
relikwiach wszyscy możemy modlić się o jed-
ność, może lepiej powiedzieć    - powinniśmy  
o to błagać!

Beata Fiipowicz

Kiedy myślę Ojczyzna…
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   Duc in Altum !” 
– „Wypłyń na głębię !”

 Jan Paweł II na początku Listu apo-
stolskiego „Novo Millennio ineunte” nawiązy-
wał do słów Jezusa wzywającego pierwszych 
uczniów, by zarzucili sieci na połów ryb, który 
okaże się cudowny. Jezus powiedział do Piotra: 
„Duc in altum - Wypłyń na głębię” (Łk 5, 4). 
 Żyjąc w XXI wieku uświadamiamy 
sobie, że Chrystusowe wezwanie jest szcze-
gólnie aktualne w naszych czasach, w których 
pewna mentalność, dość rozpowszechniona, 
sprzyja rezygnacji z działania w obliczu trudno-
ści, a ukierunkowywaniu się na łatwy i niczego 
od nas nie wymagający konsumpcyjny styl życia 
zagrażający tradycyjnym wartościom społecz-
nym i religijnym.  
Jako chrześcijanie zbudowani na Tradycji Ojców 
wiemy (i przypominamy tym którzy o tym zapo-
mnieli), że pierwszym warunkiem „wypłynięcia 
na głębię” jest pogłębianie ducha modlitwy, 
umacnianego codziennym słuchaniem i czyta-
niem słowa Bożego. 
Słowa Chrystusa skierowane do uczniów prawie 
2000 lat temu, kieruje i ja dzisiaj do młodych, 
zagubionych lub „wchłoniętych” przez współ-
czesny skomputeryzowany i zelektronizowany 
świat, pomimo iż stwarzający wiele możliwości, 
wcale nie służący budowaniu ludzkich więzi, 
zakładaniu rodzin, czy pielęgnowaniu miłości.
Od niecałych trzech lat pobytu w parafii stara-
łem się wraz z młodzieżą „wypływać na głębię”, 

aby „dotykać” Bożej miłości, proponując jej coś 
poza tym, co proponuje świat. Dzisiaj podsumo-
wując ten czas chciałbym zaproponować to tym, 
którzy do tej pory z tego nie skorzystali.
Drodzy młodzie, aby życie przeżyć z uśmie-
chem na ustach potrzebujemy Bożego wsparcia  
i bliskości drugiego człowieka. Wiele jest w dzi-
siejszym świecie możliwości spotkań, ale wśród 
tych mnóstwa propozycji czymś co nam pozwa-
lało i pozwala „ładować baterię” na kolejny 
tydzień, miesiąc czy rok życia są wspólne czu-
wania, apele, pielgrzymki innymi słowy, wspólne 
trwanie na modlitwie.
Już od wielu lat w naszej parafii praktykujemy 
wyjazdy na wspólne, całonocne, comiesięczne 
czuwania modlitewne w Białej Niżnej u sióstr 
Dominikanek. Jest to miejsce, w którym unosi 
się i emanuje na innych radość ze wspólnego 
wychwalania Jezusa poprzez śpiew i modlitwę. 
Wielkim zainteresowaniem wśród naszej mło-
dzieży cieszy się również piesze pielgrzymo-
wanie do Sanktuariów Maryjnych w Limanowej 
oraz w Częstochowie. Liczba chętnych na taką 
formę modlitwy corocznie wzrasta, a kto pójdzie 
pierwszy raz to niemożliwe, aby nie wybrał się za 
rok. Tak niesamowite jest bowiem przyciąganie 
naszej Matki do siebie.  
Ponadto dwa razy pod rząd na Polach Lednic-
kich gromadziliśmy się wraz z kilkutysięczną 
rzeszą młodzieży z całej Polski, aby śpiewem, 

tańcem i modlitwą oddawać cześć Bogu Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu, bo takie hasła już 
od dwóch lat towarzyszą tym spotkaniom. 
Oprócz wymienionych wyżej form modlitewnych 
gromadzimy się również i w naszym kościele na 
wspólnych adoracjach. Jest to niezapomniany 
czas duchowego wzrostu i przylgnięcia do 
Jezusa. Potrzebujemy tego duchowego wspar-
cia zwłaszcza teraz, przygotowując się do wiel-
kiego wydarzenia, które będzie miało miejsce 
w 2016 roku, a dotknie również naszą parafię 
– Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Dlatego tym bardziej zachęcam Was drodzy 
młodzi, abyście się do nas przyłączali. Wielu  
z was co roku musi podejmować ważne decyzje 
na przyszłość związane z wyborem szkoły czy 
pracy, dlatego starajcie się, aby w swoim wolnym 
czasie znaleźć zawsze miejsce dla Boga.
Drodzy chłopcy i dziewczęta! „Wypływajcie 
na głębie”, zaufajcie Jezusowi, słuchajcie 
Jego pouczeń, wpatrujcie się w Jego oblicze, 
wytrwale słuchajcie Jego słowa i „przekazujcie 
Go” dalej ! Pozwólcie, by to On ukierunkowywał 
wasze poszukiwania i aspiracje, określał wszyst-
kie wasze ideały i pragnienia serca.

Ks. Jacek
Fot. Archiwum parafii w Kamionce Wielkiej
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Nasi uczniowie - nasza duma

 Dawid Głód, uczeń klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Boguszy, to młody talent huma-
-nistyczny. Potwierdzeniem zdolności, ambicji 
i pracowitości chłopca jest sukces osiągnięty 
w konkursie historycznym "Mój Region - Moja 
Duma, Moje Miasto - Moja Duma" organizo-
-wanym przez Fundację Sądecką, Społeczno-
-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” i Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu.
 Celem konkursu było pogłębianie 
wiedzy uczniów o historii Sądecczyzny oraz 
kształ-towanie postawy szacunku wobec kul-
tury i tradycji lokalnej, a także osób wybitnych  
i  zasłużonych dla regionu.
 Konkurs przebiegał w 3 etapach, do 
każdego z nich należało się gruntownie przygo-
-tować, była to więc kilkumiesięczna praca 
ucznia i nauczyciela.
Najpierw uczestnicy musieli zredagować pracę 
pisemną na wybrany temat: 
1. Jestem przewodnikiem wycieczki historycznej 
po Sądecczyźnie. 
2. Historia Sądecczyzny ukryta w baśniach  
i legendach. 
3. Historia mojej miejscowości. 
4. Miejsca pamięci poległych podczas II wojny 
światowej na Sądecczyźnie. 
5. Mój bohater Sądeckiej Solidarności. 
Następnie w formie pisemnej odpowiadali na 
pytania konkursowe.

Etap międzyszkolny  i finał konkursu przeprowa-
dzony był w formie pisemnej i ustnej. 
 Uczniowie musieli przyswoić wiedzę  
z zakresu następujących zagadnień:
1. Dzieje miasta i regionu do rozbiorów: pradzieje 
regionu, lokacja miast regionu Starego Sącza 
i Nowego Sącza – rola Sądecczyzny w gospo-
darce Polski (szlak węgierski), centrum admini-
stracyjne, rozwój podsądeckich miejscowości 
i ośrodków miejskich, czasy tzw. Sądeckiego 
Złotego Wieku. 
2. Sądecczyzna w czasach Autonomii Galicyj-
skiej. 
3. Sądecczyzna w czasie I wojny światowej. 
4. Sądecczyzna w dwudziestoleciu międzywo-
jennym.
5. Druga wojna światowa: kampania wrześniowa 
na Sądecczyźnie – polityka hitlerowska wobec 
regionu i ludności – życie gospodarcze pod oku-
pacją – działalność konspiracyjna na Sądecczyź-
nie – kultura regionu w czasie okupacji – stosunki 
wyznaniowe i demograficzne, sądeccy generało-
wie i kurierzy. Losy sądeckich Żydów. 
6.  Sądecczyzna po drugiej wojnie światowej.
7. Atrakcje turystyczne regionu, szlaki tury-
styczne, Honorowi Obywatele miasta Nowy Sącz 
i miast powiatu nowosądeckiego, grupy etniczne: 
Lachy, Górale Łąccy, Pogórzanie i Łemkowie. 
 Do pierwszego etapu przystąpiło 
prawie 300 uczniów ze szkół podstawowych 

powiatu nowosądeckiego. Do finału konkursu, 
który miał miejsce 23 marca 2015r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Długosza 
w Nowym Sączu, zakwalifikowało się 61 naj-
lepszych uczniów, a wśród nich reprezentanci 
naszej szkoły: Martyna Jędrusik, Monika Kru-
czek i Dawid Głód. Osiągnęli oni bardzo dobre 
wyniki, co zagwarantowało im tytuł finalistów 
konkursu. Dawid Głód okazał się "najlepszym  
z najlepszych", zdobył najwyższy wynik spośród 
wszystkich uczestników konkursu, zajął I miej-
sce i uzyskał zaszczytny tytuł Laureata Konkursu 
"Mój Region - Moja Duma, Moje Miasto - Moja 
Duma", w nagrodę otrzymał stypendium im. 
Braci Potoczków. 
 Laureatom i finalistom gratulacje 
składali: Stanisław Szudek - Dyrektor Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Józef 
Klimek -  Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Nowego Sącza oraz Zygmunt Berdy-
chowski - prezes Fundacji Sądeckiej.
 Społeczność Szkoły Podstawowej  
w Boguszy jest dumna z osiągnięć Dawida, 
Moniki i Martyny. Jesteśmy przekonani, że 
wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie przygo-
towań do konkursu będą procentować w dalszej 
edukacji.
     

I.M.
Fot. Jan Głód
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Śpiewać każdy może …

 Już wiele lat temu dowiedziono, 
że muzyka dodaje energii, poprawia 
pamięć a przede wszystkim zmniejsza 
stres. Od dawna wiadomo, że  muzyka 
pełni funkcję terapeutyczną w nauce języ-
ków obcych i nauczaniu niepełnospraw-
nych.
 W tym pędzącym czasie  
„Bardzo smutnym zjawiskiem jest fakt, 
że współczesne dziecko przestało prawie 
zupełnie słyszeć w domu śpiew. Matki nie 
śpiewają kołysanek, nie znają też dzie-
cięcych piosenek towarzyszących zaba-
wie. Ten charakterystycznych dla naszej 
kultury element ginie prawie zupełnie, 
a piękne utwory, które żyły w naszych 
domach przekazywane z pokolenia na 

pokolenie, stają się już tylko zabytkami”. 
 Z programów radiowych i telewizyjnych 
również zniknęły audycje dydaktyczne 
z zakresu muzyki dostosowane do 
poszczególnych okresów rozwojowych 
dziecka. A szkoda, bo właśnie dzięki 
nim dzieci były zachęcane do śpiewania 
od najmłodszych lat. Śpiewanie rozwija 
u dziecka słuch, rozwija narząd głosu 
i ćwiczy pamięć poprzez przyswajanie 
sobie słów piosenek.
 Dobrze nauczona piosenka 
powinna stać się trwałym dorobkiem 
dziecka, dlatego też w odpowiedzi na 
aktualne potrzeby edukacji kulturalnej, 
w szczególności edukacji muzycznej 
Stowarzyszenie Kulturalne „Z tradycją  

w przyszłość” działające w Kamionce 
Wielkiej  realizuje projekt pn. „Chcemy 
śpiewać”.
Główna idea projektu to wprowadza-
nie innowacyjnych metod nauki śpiewu 
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 
Warsztaty dla dzieci odbywają się raz  
w tygodniu w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamionce Wielkiej, a prowadzone 
są przez instruktora muzyki  Agnieszkę 
Basiagę. 
Efekty tego projektu będzie można zoba-
czyć podczas wakacyjnych imprez kultu-
ralnych.

Tekst i fot: (G.M.)
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 "Prawdziwym schronieniem dla człowieka 
jest drugi człowiek".       

Przysłowie irlandzkie 
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Rowerem po szlakach gminy
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Beskid Niski  to jeden z najpiękniejszych i jeszcze 
wciąż odkrywany region turystyczny w Polsce.  
W zachodniej części tych gór  znajduje się gmina 
Kamionka Wielka.
             Gmina Kamionka Wielka położona jest  
we wschodniej części powiatu nowosądeckiego,  
w województwie małopolskim. Znajduje się  
w kotlinie górskiej u zbiegu trzech potoków  zwa-
nych Kamionką, Królówką i Wolanką  na połu-
dniowo-zachodnim  krańcu Gór Grybowskich.
Całość gminy znajduje się na terenie górskim 
na pograniczu Beskidu Sądeckiego i zachodniej 
części Beskidu Niskiego.
W skład gminy wchodzi dziewięć wsi sołec-
kich: Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska, 
Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Jamnica, 
Mystków, Mszalnica oraz Mszalnica – Zagóra.  
W sumie mają one powierzchnię 63.03 km2, co 
stanowi 4,1% obszaru powiatu nowosądeckiego  
i 0,42%terenu całego województwa małopol-
skiego.
Gmina Kamionka Wielka posiada wysokie walory 
krajobrazowe, zachowane w naturalnej formie 
środowisko przyrodnicze oraz liczne rzeki i stru-
mienie. Szczególnym bogactwem są lasy, które 
kształtują mikroklimat. Wytworzone przez nie  
walory  klimatyczno-zdrowotne  sprawiają,  iż 
Gmina należy do  interesujących  miejscowości  
turystyczno-wypoczynkowych.
Na terenie gminy  znajdują się liczne atrakcje 
turystyczne (cerkwie, zabytkowe kościoły, miej-
sca pamięci narodowej) :
-  Kamionka Wielka  -   zabytkowy, jednonawowy 
kościół z 1630 r. z dobudowaną w XIX w. wieżą
-   Królowa Górna – cerkiew drewniana  z 1858 r.  
p.w. Narodzenia NMP
-   Królowa Polska – cmentarz z I wojny światowej
-   Mystków - Kościół Parafialny  murowany 
1905-1910 r.

-   Bogusza – cerkiew drewniana z 1858r.
Wędrując po gminie Kamionka Wielka można  
napotkać i podziwiać liczne zabytkowe kapliczki 
przydrożne lub stojące w polach.  Wybudowane 
zostały jako wotum  za ocalałe życie z zakaź-
nych chorób, które dziesiątkowały ludność na 
tym terenie oraz za szczęśliwe ocalenie z zawie-
ruchy wojennej, jak również  te budowane już  
w czasach obecnych. Niektóre z nich owiane są 
legendami, których można posłuchać od star-
szych osób.
 Granicami gmin  przebiegają szlaki 
turystyczne i spacerowe:
- szlak żółty – rozpoczyna się w Jam-
nicy i kieruje się na południe gminy, prze-
cinając rzekę Kamionkę osiąga wzgórze 
oddzielające je od Kamienicy Nawojowskiej.   
W tej części szlaku  podziwiać możemy pano-
ramę Nowego Sącza  Idąc dalej dotrzeć można  
do wierzchołka Skalnika (672m.n.p.m). Dalej 
grzbietowa ścieżka prowadzi  na południowy-
-wschód a następnie na południe. Poprzez 
Wierzchołek Margoni Wyżnej  można zejść  na 
przełęcz przed Sapalską Górą. Lasem  przez 
Kozie Żebro, Tokarnię  zejść można do  wąwozu  
oddzielającego od Czerszli (871m.n.p.m.)  
Z Czerszli  w kierunku wschodnim dochodzi się 
do granicy Gminy, gdzie biegnie szlak niebie-
ski . Dalej szlak prowadzi do Florynki w gminie 
Grybów.
- szlak niebieski – prowadzi z Krynicy przez 
Kamionkę  do Nowego Sącza.
  Od skrzyżowania z żółtym szlakiem  schodzi 
w dół przez Wojenną Górę  do drogi Kamionka 
Wielka – Florynka pomiędzy Boguszą  a  Bincza-
rową. Przechodząc   dalej  wspina się na najwyż-
szy szczyt  wału Jaworzyna  równoległego do  
pasma Czerszli – Jaworze (882 m.n.p.m.).
- szlak spacerowy zielony - bierze początek  

od potoku Jamniczanka na granicy z Kamionką 
Małą.
- szlak spacerowy czerwony – prowadzi  
z Kamionki Wielkiej do szlaku turystycznego żół-
tego do Popardowej.
 Po całodniowej wędrówce szlakami 
lub zwiedzaniu zabytków odpocząć można  
w gospodarstwach agroturystycznych we wsiach 
Kamionka Wielka, Królowa Górna, Bogusza.
Jednym z nich jest gospodarstwo „U GAZDY„ 
w Kamionce Wielkiej prowadzonym przez 
Agnieszkę i Józefa Doboszów. Położone jest 
niedaleko lasu obfitującego w grzyby i róż-
nego rodzaju runo leśne oraz w pobliżu rzeki 
Kamionka. Gospodarstwo posiada  rozległą 
przestrzeń wokół domu  z miejscami na biwak 
i zabawę dla dzieci, przejażdżkę końmi - kucy-
kami, które są ozdobą gospodarstwa i atrakcją 
dla gości. 
Do dyspozycji gości jest kuchnia, z której można 
korzystać. Istnieje możliwość zamówienia posił-
ków regionalnych  przygotowanych na miejscu 
przez  gospodynię.
Gospodarstwo dysponuje  dwoma pokojami trzy-
osobowymi, jednym pokojem dwuosobowym.
W gospodarstwie znajduje się również  nowo 
wybudowana chata góralska z paleniskiem  
i grilem. Wyśmienite miejsce do biesiadowa-
nia. Chata dysponuje oddzielną kuchnią, bar-
kiem i zapleczem sanitarnym. Przed chatą jest 
obszerny taras. Na terenie posesji usytuowane 
są huśtawki, piaskownica dla dzieci ,miejsce do 
gry w piłkę siatkową i koszykową. Parking przy 
domu.
 Kto raz przyjedzie w okolice gminy  
Kamionka Wielka na pewno kiedyś jeszcze 
powróci  sam lub z rodziną i znajomymi.

Maria Kachniarz  
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Uzdolnieni muzycy 
z Gminy Kamionka Wielka

 „Muzyka jest sztuką potrzebną 
ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni 
swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających 
życie. Muzyka
wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, 
uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja 
potrzebę ekspresji. Należy do najbardziej wyszu-
kanych form artystycznych. Zaangażowanie 
muzyczne poprzez czynne uprawianie muzyki, 
rozwija cały szereg cech, które nie mogłyby się 
rozwijać za pośrednictwem innych form działal-
ności. 
O tym, że muzyka kształtuje emocjonalność  
i osobowość dziecka nie trzeba chyba dziś 
nikogo przekonywać.” ( E. Pasteczka).
 Świadczy o tym duża ilość młodych 
muzyków, którzy wzięli udział  w XX Powiatowym 
Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów, 
który odbył się w Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu. Powagi całemu kon-
kursowi nadał fakt, że honorowy  patronat nad 

tym wydarzeniem sprawował starosta nowosą-
decki Marek Pławiak.
W konkursie tym wzięło udział kilkuset młodych 
utalentowanych muzyków z powiatu nowosą-
deckiego. Wśród laureatów poszczególnych 
kategorii wiekowych najlepszymi okazali się naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy.
Oto oni:
Kategoria fortepian:
I miejsce w I kategori wiekowej zdobyła Zuzanna 
Homoncik z Kamionki Wielkiej - Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu, 
 I miejsce w II kategorii wiekowej otrzymał  Dawid 
Głód z Boguszy – Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia w Nowym Sączu
II miejsce w II kategorii wiekowej przyznano 
Zuzannie Hatlaś z Królowej Górnej – Kato-
licka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Nowym Sączu.
W kategorii Gitara Elektryczna
I miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobył  

Damian Głód z Boguszy – School Of Rock 
W kategorii Skrzypce
I miejsce  w I kategorii wiekowej zdobył Jakub 
Janus  z Mystkowa – Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu,
III miejsce otrzymała Magdalena Siedlarz  z Kró-
lowej Górnej – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Nowym Sączu 
III miejsce w II kategorii  przyznano Bartłomie-
jowi  Janus z Mystkowa – Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu 
W kategorii Flet 
I miejsca zdobyła Kinga Homoncik z Kamionki 
Wielkiej – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Nowym Sączu.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na drodze artystycznej.
                                                                                                  

 (G.M. i M.H.)
Fot: Archiwum organizatora
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Nagrodę odbiera Dawid Głód

Kinga HomoncikZuzanna Homoncik

Damian Głód
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Dom 
na fundamencie wrażliwości budowany

 

A wiec pożar!. Pomimo szybkiego przyjazdu 
straży pożarnej, drewnianego domu nie 
udało się uratować. Szczęśliwie uratowali się 
domownicy.
 W ten oto sposób pod gołym 
niebem pozostało małżeństwo  Marii i Włady-
sława  Witków z niepełnosprawnym synem. 
Wydawałoby się, że świat się im całkowicie 
zawalił, jednak szybko spotkali się z odru-
chami ludzkiej wrażliwości.  Przede wszystkim 
całą rodzinę przygarnęła do swojego domu 
córka Małgorzata. Z pomocą pospieszyła 
nie tylko najbliższa rodzina, ale też sąsie-
dzi, Sołtys Józefa Nowak, radny Andrzej 
Stanek, wieś i Gmina. Koordynacją działań 
i szukania pomocy zajęła się pani Sołtys.  
W tej tragedii swoją szczodrość wykazali miej-

scowi przedsiębiorcy Drewmex, Betoniarnia 
„Mężyk”, Firma Bogdański, Firma Marii Gór-
skiej - dzięki którym szybko można było roz-
począć odbudowę domu. Usunięciem zgliszcz 
po pożarze oraz uporządkowaniem placu pod 
budowę zajęli się miejscowi strażacy. Pustaki 
na ściany domu przekazała Firma Stanisława 
Geńca. Finansowe wsparcie przekazało 
sołectwa Królowej Górnej, Królowej Polskiej 
i Mszalnicy – Zagóry oraz Robert Dadał.   
Z pomocą przyszła także Caritas i Parafia  
z Kamionki Wielkiej.
 Rada Gminy i Wójt przekazali   
7 tysięcy złotych i 10 kubików drewna na kon-
strukcję dachową. Zorganizowano też zbiórkę 
wśród radnych oraz pracowników Gminy 
Kamionka Wielka. Pomoc w urządzeniu 
łazienki ze środków PFRON obiecał  Starosta 
Nowosądecki Marek Pławiak, który z Wójtem 
Gminy był na miejscu tragedii. Prezes Stowa-
rzyszenia „Sądeckie Więzi” Artur Czernecki 
uruchomił specjalne konto bankowe, na które 
nadal można wpłacać datki. 
 Jest wielu ludzi,  którzy ofiarnie wspie-
rali dzieło swoją pracą, jak choćby Jan Siedlarz 
czy Bogdan Hreniak. Wszystkim wymienionym  

i niewymienionym rodzina Witków z serca 
dziękuje. Szczególnie Wójtowi i Sołtysce, 
którzy uruchamiali wszelkie możliwe kanały 
pomocy.
 Chociaż do całkowitego zakoń-
czenia prac przy odbudowie domu jeszcze 
daleko, to jednak skala ludzkiej interwencji 
w obliczu tej tragedii budzi ogromny podziw. 
Sprawą mocno zainteresowały się sądeckie 
media: Gazeta Krakowska, portal i telewizja 
„Sądeczanin”, DTS.
Obecnie w dwa miesiące po pożarze, dzięki 
ludzkiej pomocy nowy budynek jest ukoń-
czony w stanie surowym, zadaszony a okna 
zainstalowane. 
 Chcielibyśmy się już tam wprowa-
dzić nawet w czerwcu lub lipcu – mówi Włady-
sław Witek. Najbardziej liczy na szybką prze-
prowadzkę niepełnosprawny syn Mariusz, dla 
którego będzie tam wygodna łazienka. Ale 
też wiemy, że skala wydatków będzie jeszcze 
duża.
Dlatego tą drogą apelujemy do ludzi wielkiego 
serca o wsparcie. 

Tekst i fot: Kazimierz Ogorzałek

strona 14

Koło trzeciej nad ranem usłyszałem, 
że coś kapie na strychu, chociaż nie  
było deszczu. Nie było też prądu. 
Gdy kuknąłem na strych, zobaczyłem 
krople z  palących się osłon  przewo-
dów elektrycznych – mówi Władysław 
Witek, właściciel domu.
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 W niedzielę 17 maja strażacy – 
ochotnicy z Gminy Kamionka Wielka święto-
wali Dzień Strażaka w Królowej Górnej.
 Gospodarze, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Królowej Górnej – najmłodsza                  
w gminie jednostka– przy tej okazji świętowała 
XXX-lecie swojego istnienia. 
 O godzinie 10:00 na placu przed 
remizą zebrały się liczne delegacje strażaków 
z pocztami sztandarowymi z OSP Bogusza, 
OSP Mszalnica i OSP Mystków. Prowadzeni 
przez orkiestrę dętą z Mystkowa – Mszalnicy, 
przemaszerowali   w kolumnie czwórkowej do 
kościoła, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy 
Świętej – zawierzając swoje społeczne działa-
nie i niebezpieczną służbę Bożej Opatrzności. 
Celebrans – ks. Józef Nowak, miejscowy pro-
boszcz dziękując i gratulując strażakom pod-
kreślał ich bezinteresowność, trud i poświęce-
nie w służbie dla ludzi, stawiając za wzór św. 
Floriana – patrona strażaków, który choć był 
żołnierzem rzymskim cieszy się szczególnym 
kultem w Polsce od najdawniejszych wieków. 
 Część oficjalna odbyła się na 
placu przed remizą przy licznie zgroma-
dzonych gościach. Władze samorządowe 
reprezentował członek Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego Marian Ryba, gminę Zenon 
Kruczek – przewodniczący Rady Gminy 
oraz Krystyna Homoncik – sekretarz Gminy, 
władze strażackie z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. mgr 
inż. Waldemar Kuźma, bryg. mgr inż. Marian 
Marszałek oraz dh Teodor Gargas z-ca Pre-
zesa ZP OSP w Nowym Sączu. Odbył się 

tu uroczysty apel zgodnie z ceremoniałem,   
z naciągnięciem na maszt flagi państwowej 
i odegraniem hymnu narodowego „Jeszcze 
Polska nie zginęła”.
Strażacy otrzymali od władz podziękowania, 
życzenia i gratulacje, a także wielu z nich 
otrzymało odznaczenia i wyróżnienia. 
 Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Królowej Górnej - 30-letniej Jubilatki była 
to okoliczność szczególna, gdyż w tym dniu 
nastąpiło oficjalne oddanie do użytku remizy 
oraz przekazanie dla jednostki samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Jak obyczaj każe 
oficjalnego otwarcia; „przecięcia wstęgi” 
dokonali gospodarze gminy i honorowi goście  
z powiatu, a poświęcenia pomieszczenia 
nowej remizy i samochodu dokonał ks. Józef 
Nowak – proboszcz.
 Historia 30-to letnich zmagań, trud-
ności i radości OSP w Królowej Górnej wspo-
minał założyciel i prezes do 2014 roku Ferdy-
nand Poręba.
 Życzeniom i gratulacjom nie było 
końca. Licznie zgromadzona publiczność 
podziwiała występy wielu artystów, zespołów 
młodzieżowych i folklorystycznych na miej-
scowej scenie. 
Majówka z tańcami, śpiewem, tradycyjnym 
bigosem i obfitym poczęstunkiem przy ogni-
sku trwała do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy, jak przystało na gospodarzy 
na czele z obecnym prezesem Wojciechem 
Sadowskim dziękowali władzom gminy: Wój-
towi Kazimierzowi Siedlarzowi, Radzie Gminy, 
gościom i wszystkim, którzy na różny sposób 

wspierali – przez te minione trzydzieści lat 
nasze starania. Dzięki ich życzliwości nasza 
OSP mogła tak wiele osiągnąć. Mieszkańcom 
Królowej i sąsiednich miejscowości – sołty-
som dziękujemy za każdą pomoc i wsparcie  
w naszych staraniach. 
Tym, którzy pracowali, by te dzisiejsze uroczy-
stości mogły się odbywać w naszej miejsco-
wości serdecznie dziękujemy.

Odznaczeni i wyróżnieni:
1.  dh Benedykt Poręba – Złoty Znak Związku 
OSP RP– Mystków
2.  dh Ferdynand Poręba – Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza – Królowa Górna
3.  dh Stanisław Poręba – Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” – Mystków
4.  dh Jan Jawor – Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” – Mystków
5.  dh Czesław Majewski – Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” – Mystków
6.  dh Ryszard Pazgan – Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” – Mystków
7.  dh Władysława Janus – Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Mystków
8.  dh Józef Laskosz – Odznaczenie „Strażak 
Wzorowy” – Mystków
9.  dh Edward Nowak – Złote Jabłko Sądeckie 
– Królowa Górna
10. dh Dominik Ochwat – Srebrne Jabłko 
Sądeckie – Królowa Górna  

Kawone
Fot. Artur Owsianka

Strażacy świętowali w Królowej Górnej
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 W dniu 08 maja 2015r. odbył się  
w Nawojowej Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Kamionka 
Wielka. Zawody wyjątkowe, bo dla wielu 
zawodników, po raz pierwszy na prawdziwym 
stadionie lekkoatletycznym. 
 Obiekt w Nawojowej, na którym 
gościliśmy dzięki uprzejmości Władz Gminy 
Nawojowa, bezpłatne nam udostępniony  
i naszej Gminy (zapewniony transport), wywarł 
ogromne wrażenie na wszystkich, począwszy 
od nauczycieli, skończywszy na dzieciach. 
Zawodnicy bili rekordy personalne, przezwy-
ciężając własne bariery fizyczne i psychiczne.
 W skład czwórboju wchodziło:
 bieg na 60 m
 rzut piłeczką palantowa,
 skok w dal,
 bieg długodystansowy - 600m 
dziewczynki, 1000m chłopcy.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
ZESPOŁOWO:

Kategoria chłopców:
I miejsce – SP nr 1 w Kamionce Wielkiej (978 
pkt)
II miejsce – SP w Królowej Górnej (949 pkt)
III miejsce - SP w Mszalnicy (862 pkt)

Kategoria dziewcząt:
I miejsce – SP nr 2 w Kamionce Wielkiej (1025 

pkt)
II miejsce – SP nr 1 w Kamionce Wielkiej (966 
pkt)
III miejsce - SP w Boguszy (910 pkt)
 

KLASYFIKACJA SZKÓŁ:
I miejsce – SP nr 1 w Kamionka Wielka (1944 
pkt)
II miejsce – SP nr 2  w Kamionce W.(1831 pkt)
III miejsce – SP w Królowej Górnej (1617 pkt)

INDYWIDUALNIE:
Kategoria chłopcy:

I miejsce – Turczyński Kamil - SP nr 1  
w Kamionce Wielkiej

Kategoria dziewczynki:
I miejsce – Homoncik Dorota - SP w Boguszy

 Wszyscy zawodnicy i zawodniczki 
zasługują na szczególne gratulacje za wzo-
rową postawę młodego sportowca przestrze-
gającego zasady FAIR PLAY.
Miejmy nadzieję, że po dzisiejszej lekcji 
waleczności i pokonywania swoich słabości 
wszyscy wyciągną dobrą naukę na całe życie, 
że warto podejmować walkę do końca, w myśl 
„Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą..”

(mp)
Fot. Autora

Czwórbój Lekkoatletyczny

   W Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Krzemień” działają-
cym przy Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej 
od 10 lat dział sekcja minisiatkówki 
zarówno dziewcząt jak i chłopców. 
  Choć dyscyplina nie 
należy do łatwych i prestiżowych, 
to w naszym środowisku można 
znaleźć młodych adeptów i sym-
patyków „siatki”. Są to niestru-
dzeni młodzi ludzie, którzy wolą 
wybrać atrakcyjną alternatywę dla 
nudy, telewizora i komputera. 
  Korzystając z możliwości 
treningu, który prowadzony jest 
w wymiarze  90 min. dwa razy  
w tygodniu, dzieci w wieku od  
9 do 12 lat nabywają  i doskonalą 
umiejętności siatkarskie, w sposób 
aktywny spędzają wolny czas, 
jak również uczą się samodyscy-
pliny, odpowiedzialności za siebie  
i drużynę, co w przyszłości będzie 
pozytywnie procentować w postaci 
kulturalnego i zdrowego pokolenia.
  Nasz klub bierze udział 
w rozgrywkach organizowanych 
przez Nowosądecki Terenowy 
Związek Piłki Siatkowej. Naj-
ważniejszym wyzwaniem są roz-
grywki „KINDER + Sport”, które 
to są bezpośrednią rywalizacją 
na terenie małopolskiej grupy 
wschodniej, obejmującą powiaty 
nowosądecki, gorlicki, limanow-
ski, nowotarski oraz Nowy Sącz, 
o awans do Mistrzostw Polski  
w Minisiatkówce. W tych rozgryw-
kach nasz klub w obecnym sezo-
nie 2014/2015 wystawił prawie we 
wszystkich grupach wiekowych 
drużyny chłopców i dziewcząt.  
Kategoria dziewcząt: „Czwórki-
”(klasy VI) – Agata Syktus, Kamila 
Nieć, Sylwia Ferenc, Weronika 
Poremba, Emilia Nosal. 
„Dwójki” (klasy IV)-  Kamila Frączek 
i Natalia Ferenc, Sylwia Szczecina 
i Anna Gomułka, Justyna Górow-
ska i Barbara Syktus.

Wielka duma 
małego 
Klubu…
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 Chłopcy z Gimnazjum Nr 2  
w Kamionce Wielkiej, bardzo dobrze zapre-
zentowali się podczas Mistrzostw Powiatu 
Nowosądeckiego w Siatkówce w ramach 
Gimnazjady Młodzieży Szkolnej, które odbyły 
się 16 marca 2015 r. w Starym Sączu.
  Od pierwszego etapu gminnego 
poprzez etap międzygminny, aż do szczebla 
powiatowego nasi zawodnicy musieli poko-
nać drużyny z następujących gimnazjów:
Poziom Gminny - Gimnazjum Nr 1   
w Kamionce Wielkiej i Królowej Górnej
Poziom Międzygminny - Gimnazjum w Tęgo-
borzy, Brzeznej i Niskowej
Poziom Powiatowy - Gimnazjum w Krynicy 
-Zdroju, w  Piwnicznej – Zdroju.
Na drodze do Mistrzostwa Powiatu stanęli  
uczniowie z Grybowa, którzy bez straty seta 
wywalczyli I miejsce. 
  Tytuł Wicemistrzów Powiatu, a tym 
samym najlepszy wynik w historii sportowej 
GIMNAZJUM NR 2 w tej dyscyplinie jest 
najlepszą nagrodą za włożony trud podczas 
treningów.
  Srebrna drużyna w składzie: Kamil 
Pazgan, Mateusz Trojan, Szymon Szczecina, 
Dawid Homoncik, Piotr Kocemba, Mateusz 
Ziobrowski, Maciej Szczecina, Sebastian 
Ferenc.
  Tydzień wcześniej dziewczyny (M. 
Bairaktar, J. Żak, P. Hebda, K. Gomułka,  
K. Siedlarz, J. Syktus, M. Pierzchała, K. Klim-

czak, A. Tokarczyk) również walczyły o tytuł 
najlepszej drużyny powiatu. Choć odważnie  
i dzielnie stawiały czoła swoim rywalkom, nie 
zdołały pokonać drużyn z Grybowa, Muszyny  
i Starego Sącza. Zajmując IV miejsce i tak 
osiągnęły najwyższy wynik w historii gimna-
zjum.
  Był to bardzo dobry rok szkolnej 
siatkówki dla Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce 
Wielkiej. Prócz wyżej wspomnianych sukce-
sów gimnazjalistów, swoje pierwsze sukcesy 
na arenie międzyszkolnej odnosiły drużyny 
z „podstawówki”. Dziewczęta w składzie:  
P. Ślipek,  K. Nieć, S. Ferenc, W. Poremba, 
A. Syktus, N. Kocemba, E. Nosal, D. Pazgan, 
A. Hebda i N. Ferenc, które w trzecim etapie 
zmagań w minisiatówkę w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej na szczeblu powiatu 
wywalczyły brąz.
  Chłopcy (K. Kościółek, T. Trojan,  
K. Kołodziej, M. Cempa, J. Popiela,  
K. Hebda, P. Ziobrowski, J. Pasoń, H. Siedlarz  
i M. Piekarz), będąc wśród najlepszych 
drużyn powiatu, zajęli IV miejsce, zachowując 
się  jak prawdziwi gospodarze (mistrzostwa 
odbywały się w Zespole Szkół Nr 2 ).

Ze sportowym pozdrowieniem
      

(mp)
Fot. Archiwum GP Nr 2 w Kamionce W.

Kamionka 
siatkarsko Wielka

Kategoria Chłopców: „Czwórki” 
– Klaudiusz Kościółek, Tomasz 
Trojan, Kamil Kołodziej i Mateusz 
Cepma.
„Trójki”(klasy V) – Kamil Hebda, 
Piotr Ziobrowski, Jakub Pasoń.
„Dwójki” (klasa IV) – Mateusz Pie-
karz i Jakub Popiela, Michele Pot-
tino i Filip Szczurek, Filip Ziobrow-
ski i Bartosz Nosal. 
 Rozgrywki trwały od 
października do kwietnia (łącznie  
6 turniejów), po których wyłoniono 
12 najlepszych drużyn. Następnie 
rozegrano finałowy turniej dający 
kwalifikacje w zależności od kate-
gorii (6-8) drużynom do finału woje-
wódzkiego. 
Dziewczętom pomimo waleczności 
i poświecenia, nie udało się zreali-
zować tego celu.
 Natomiast nasi najmłodsi 
siatkarze Mateusz Piekarz i Jakub 
Popiela wywalczyli Mistrzostwo 
Rejonu MPS Dwójek, a tym samym 
walczyć będą o tytuł najlepszej 
drużyny małopolski w zawodach 
wojewódzkich w dn. 24.05.2015 r. 
w Proszowicach. W ty samym dniu, 
rywalizować będzie nasza drużyna 
„trójek”, która awans wywalczyła  
z VI miejsca rejonu. 
  Nawiązując do tytułu 
artykułu, wszyscy adepci siat-
kówki są „wielką duma, małego 
Klubu”. Ogromne podziękowania 
dla samych zawodniczek i zawod-
ników, ich rodziców oraz trenerów, 
za trud włożony w popularyzację  
i rozwój siatkówki na terenie naszej 
gminy. Nie bez znaczenia jest rów-
nież wsparcie finansowe z Urzędu 
Gminy Kamionka Wielka, za co  
w tym miejscu również chcieliby-
śmy podziękować.
 Mamy nadzieję, że „czym 
skorupka za młodu nasiąknie…” 
będzie wielkim sukcesem całej 
naszej społeczności. 
Informacja dla zainteresowanych:
Treningi dla dziewcząt: poniedzia-
łek i środa w godz. 13.30-15.00 
dla chłopców: wtorki i czwartki  
w godz. 15.00 – 16.30.
  Chętnych do przygody 
z siatkówką zapraszamy…
    
Wszyscy?! Razem!!!
     

 (mp)
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    Tablety w bibliotece

    Seniorzy na basenie

Gminna Biblioteka w Kamionce Wielkiej wzbogaciła się o kolejne 
nowoczesne urządzenia, tym razem -  tablety! 
Biblioteka wzięła udział w konkursie „Tablety w Twojej Bibliotece” zor-
ganizowanego przez Program Rozwoju Bibliotek, realizowany przez 
Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i  znalazła się  
w gronie finalistów. Cieszymy się, że możemy zaproponować naszym 
czytelnikom nowe i atrakcyjne usługi. Tablety są udostępniane na miej-

scu w bibliotece oraz wykorzystywane podczas różnorodnych warszta-
tów organizowanych przez nasze placówki. Dzięki udziałowi w projek-
cie nasi czytelnicy będą mogli uczyć się tworzyć multimedialne treści.

A.Z.

Uprawianie sportu jest ważne w każdym wieku, gdy nam dokuczają 
stawy, kręgosłup lub brakuje kondycji, to aktywność fizyczną powin-
niśmy uprawiać nieco rozważniej. Bezpieczną i polecaną seniorom 
formą ćwiczeń jest basen, dlatego też w marcu członkowie Klubu 
Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce 
Wielkiej uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych na basenie w Parku 
Wodnym Wysowa- Zdrój. Wyjście na basen zorganizowane było  
w ramach comiesięcznych spotkań klubu. Ponadto  seniorzy uczestni-

czą w zajęciach gimnastycznych, które odbywają się raz w tygodniu. 
Chętnych, którzy chcieliby poprawić swoją kondycję ruchową i zadbać  
o swoje zdrowie zapraszamy na zajęcia w każdy wtorek o godzinie 17.00  
w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej.

A.Z.
Fot. Archiwum GBP
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24 kwietnia w Gminnej Bibliotece odbył się V Gminny Kon-
kurs Pięknego Czytania.
W konkursie wzięło udział 25 uczestników ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Kamionka Wielka. Celem 
konkursu jest  rozbudzenie pasji czytania,  motywowanie 
uczniów do czytelnictwa,  doskonalenie umiejętności pięk-
nego czytania oraz rozwijanie zdrowego współzawodnic-
twa. 
Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii klas I
I miejsce – Emilia Kasprzyk
II miejsce – Magdalena Porębska
III miejsce – Jakub Rams
w kategorii klas II:
I miejsce – Kmak Julia
II miejsce – Szymon Koziak
III miejsce – Anna Pazgan
w kategorii klas III:
I miejsce – Mateusz Michalik
II miejsce – Oliwia Malczak
III miejsce – Mikołaj Marcisz
 
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Nauczycielom 
dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w kon-
kursie.

     J. K.
Fot. Archiwum GBP

IBUK LIBRA
Szukasz książki, a nie ma jej na 
półce?
Potrzebujesz czytelni czynnej całą 
dobę?
Chcesz czytać książki z dowol-
nego miejsca?
Nowoczesny, szybki i przyjemny 
dostęp do wiedzy 
DLA KAŻDEGO!

 
Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kamionce Wielkiej oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do 
wybranych tytułów pierwszej i największej w Polsce czytelni książek 
on-line Czytelni internetowej libra.ibuk.pl.
Dostęp do IBUK LIBRA - czytelni książek on-line dla naszych czytel-
ników możliwy jest dzięki udziałowi biblioteki w Konsorcjum „Małopol-
skie Biblioteki Publiczne”. Biblioteka uczestnicząc w projekcie wyku-
piła roczny dostęp do ponad 1800 elektronicznych publikacji z oferty 

Wydawnictwa Naukowego PWN i innych wydawnictw. W ofercie znaj-
dują się zarówno podręczniki akademickie i publikacje naukowe jak 
również poradniki z różnych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna. 
Dostęp do publikacji: 
• z publikacji na stronie http://libra.ibuk.pl/ można korzystać na miejscu 
w bibliotece oraz filiach, jak również na komputerach domowych oraz 
na urządzeniach mobilnych, po uprzednim pobraniu w bibliotece spe-
cjalnego PIN-kodu umożliwiającego dostęp do serwisu oraz zarejestro-
wanie się na stronie serwisu. (kod PIN do zdalnego logowania można 
otrzymać w bibliotece od dyżurującego bibliotekarza)
• Warunkiem uzyskania dostępu i PIN-u jest posiadanie karty biblio-
tecznej oraz utworzenie indywidualnego konta w serwisie Ibuk libra. 
• Regulamin oraz informacje jak korzystać z serwisu dostępne na stro-
nie http://libra.ibuk.pl/
Serwis Ibuk libra to całodobowy dostęp do książek z dowolnego miej-
sca. Serwis zapewnia zaawansowane narzędzia do pracy z tekstem 
– przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, czytelnikach.
Zapraszamy do korzystania!

A.Z.
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 Uroczyste otwarcie nowej świetlicy 
szkolnej w Zespole Szkół Podstawowo- Gim-
nazjalnych odbyło się 15 kwietnia 2015 r. Był 
to dzień wyjątkowy dla młodszych uczniów 
szkoły podstawowej, ich rodziców a także nas 
nauczycieli, na co dzień pracujących na świe-
tlicy.

 Z tej okazji został przygotowany 
uroczysty apel, na którym prezentowali swoje 
umiejętności teatralne, wokalne i artystyczne 
nasi uczniowie. Mottem były słowa Janusz 
Korczaka, „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat”. Ten błysk w oku i uśmiech 
na twarzy był obecny wśród naszych arty-
stów i z dumą występowali przed naszymi 
szanownymi gośćmi. Bardzo cieszyli się, że 
mają okazję zaprezentować swoje umiejętno-

ści.  Na naszą uroczystość przybył Pan Wójt, 
Radni Gminy Kamionka Wielka, Pani Dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół oraz Rodzice. 
 Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrek-
tor, która przywitała gości i podziękowała za 
wsparcie w stworzeniu nowej Sali świetlico-
wej. Uczniowie z klasy 6 SP pod kierownic-

twem Pani mgr Marty Kocemba 
zaczarowali nas spektaklem 
teatralnym i przenieśli nas 
do królestwa króla Hafcika  
i królewny Kordonka. Maluszki  
z klasy „0” wraz z Panią mgr 
Urszulą Dobosz przygotowały 
występy muzyczno - taneczne. 
Kolorowe kwiaty i pompony 
w rękach naszych „małych 

świetliczaków” śpiewających o tym jak… nie 
warto mieszkać na Marsie, nie warto miesz-
kać na Wenus, …ponieważ na ziemi wyspie 
zielonej życie jest ciekawe i barwne, gdy się 
jest dzieckiem. Ze specjalną dedykacją dla 
naszych gości wystąpiła Sandra Woźniak, 
zaśpiewała piosenkę „Troszeczkę ziemi, tro-
szeczkę słońca” z repertuaru Elenii a jej sio-
stra Roksana przybliżyła nam świat dziecka, 
w piosence „Być dzieckiem to nie łatwa 
sprawa”. Dzieci w ten sposób chciały wyrazić 
swoje podziękowanie za stworzenie godnych 
warunków do nauki i zabawy. Poprzednie sale, 
w których odbywały się zajęcia nie były odpo-
wiednio dostosowane do ilości dzieci, jakie 
przebywają każdego dnia na świetlicy. Nowa 
sala powstała z połączenia dwóch gabinetów. 
Dzieci z niecierpliwością nadzorowały pracę 
remontową i dopytywały, „Kiedy będziemy 
mogli wejść do nowej kolorowej sali…?”
 

Nowa świetlica szkolna
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W ramach  popularyzacji tematyki związanej 
z ochroną przeciwpożarową  i działalnością 
Ochotniczych Straży Pożarnych  w dniu 10 
marca 2015 r. w remizie OSP w Mystkowie 
odbyła się gminna olimpiada wiedzy pożar-
niczej,  przeprowadzona przez przedstawi-
cieli  Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu, która była drugim 
etapem eliminacji. Olimpiada gminna została 
poprzedzona eliminacjami na szczeblu szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  
Dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz 
nauczycieli jako opiekunów przygotowu-
jących dzieci  do olimpiady, do eliminacji 
gminnych zakwalifikowało się  20 uczniów co  
w podziale na grupy przedstawiało się nastę-
pująco:
- w grupie I (szkła podstawowa) –  11 osób
- w grupie II (gimnazjum)            -  7 osób
- w grupie III (szkoła średnia)      -  2 osoby

Wyniki etapu gminnego
W grupie szkół podstawowych:
   I miejsce zdobył Miłosz Marszałek  -  Szkoła 
Podstawowa w Królowej Polskie j-
   opiekun Pan Marek Koprowski,
   II miejsce zdobyła Julia Kmak  - Szkoła Pod-
stawowa w Boguszy,  
   opiekun Pani Maria Siedlarz,
 III miejsce miejsce zdobyła Faustyna Kruczek 
- Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych  
w Mszalnicy,  opiekun Pan Paweł Marszałek.
W grupie szkół gimnazjalnych
-. miejsce I  Paulina Gawlik  - Zespół Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej 
Górnej    opiekun Pani Agata Romanek
- miejsce II  Konrad Poręba -  Zespół Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie  -
   opiekun Pan Marcin Janus,
-  miejsce III Magdalena Kruczek  -  Zespół 
Szkół podstawowo-Gimnazjalnych 
   Królowa Górna – opiekun Agata Romanek, 
Joanna Galon
W grupie III (szkoły średnie)
- miejsce I Roman Michalik - I LO Nowy Sącz 
– opiekun Damian Michalik
- miejsce II Szymon Lupa - Zespół Szkół Nr 4 
Nowy Sącz – opiekun Marian Rola

Eliminacje powiatowe olimpiady wiedzy 
pożarniczej odbędą się w dniu 9 kwietnia 2015 
r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu do której zakwali-
fikowały się następujące osoby: Miłosz Mar-
szałek, Julia Kmak, Paulina Gawlik, Konrad 
Poręba, Roman Michalik oraz Szymon Lupa.
Serdecznie podziękowania kierujemy pod 
adresem młodzieży, opiekunów i wszystkich, 
którzy wykazali zaangażowanie w przygoto-
waniu młodzieży do udziału w  olimpiadzie.

     
Komendant Gminny OSP

/-/ Józef Janus
Fot. Archiwum OSP

Olimpiada Wiedzy Pożarniczej
Świetlica rozpoczyna swoja pracę od 
godziny 6.30 i trwa do 16.00 uwzględ-
niając potrzeby pracujących rodziców.  
Jest integralną częścią szkoły. Uzupełnia  
i wspomaga jej pracę we wszystkich 
obszarach. Uwzględnia zatem pomoc  
w nauce, zajęcia rozwijające wszystkie 
sfery osobowości dziecka, samodzielne 
i spontaniczne zabawy z rówieśnikami, 
dbałość o zdrowe nawyki życia codzien-
nego, kulturalną rozrywkę oraz niezbędną 
codzienną porcję ruchu, najlepiej na 
świeżym powietrzu. W literaturze peda-
gogicznej istnieją badania, dowody na to, 
że jakość opieki i wychowania wpływa na 
efekty uczenia się i kształcenia. Opieka 
świetlicowa ma, zatem wpływ na szkolne 
i pozaszkolne funkcjonowanie uczniów. 
Ważny jest też codzienny kontakt z rodzi-
cami i możliwość przekazania im wszyst-
kich uwag i pochwał dotyczących ich 
dzieci. Zasadne było, więc zatroszcze-
nie się o świetlicę szkolną, tym bardziej, 
że wciąż wzrasta zapotrzebowanie na 
świetlicowe formy opieki. Trudne zada-
nie miała do spełnienia Pani dyrektor 
mgr Krystyna Skrzypiec, która z wielkim 
zaangażowaniem nadzorowała na co 
dzień pracę nad powstaniem nowej sali 
i dołożyła wszelkich starań, by stworzyć 
piękną, przestronną i kolorową świetlicę 
szkolną. Wspierali nas również rodzice, 
którzy bardzo aktywnie pracują w Radzie 
Rodziców i dbają o szkołę, widzą jej 
potrzeby, zawsze są gotowi do współ-
pracy. Wszystko to nie byłoby możliwe 
bez pomocy wójta Pana mgr Kazimierza 
Siedlarza, który w dobie kryzysu i ciągłego 
narzekania na brak pieniędzy na oświatę 
znalazł wolne środki a przede wszystkim 
dostrzegł potrzebę stworzenia godnych 
warunków do pracy i nauki.  Wielu ludzi 
ma swój udział w pracy nad nową świe-
tlicą, którym bardzo dziękujemy!! 
 Czego można sobie jeszcze 
życzyć myśląc o świetlicy szkolnej?  
Z pewnością, aby tworzyli ją ludzie, którzy 
będą mieć kochające serce i trzeźwy 
umysł, którzy nie rozłożą bezradnie rąk, 
twierdząc, że nic się nie da zrobić.  Tylko 
wtedy świetlice szkolne, które tak są 
bardzo potrzebne dla dzieci pracujących 
rodziców od rana do wieczora, staną 
się przestrzenią rozwoju i miejscem,  
w którym każde dziecko poczuje się kimś 
ważnym, wyjątkowym i zauważonym. 

Wychowawca świetlicowy
mgr Małgorzata Wójs

Fot. Archiwum szkolne
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Plastyka ma na celu rozwijanie dziecięcych 
talentów, kształcenie i rozwijanie ich umiejęt-
ności artystycznych poprzez pracę różnymi 
technikami i metodami. Zajęcia plastyczne 
pomagają w wyrażaniu własnej kreatywno-
ści, wzmacniają pewność siebie i odwagę  
w artystycznym wyrazie. Sprzyjają rozwijaniu 
ekspresji plastycznej młodego człowieka  oraz  
kształtują wrażliwość na piękno i otwartość na 
otaczającą go rzeczywistość.
Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury co roku 
organizuje Gminny Konkurs Plastyczny, który 
pokazuje zdolność, pomysłowość i ciekawe 
podejście do tematu uczestników konkursu. 
Konkurs ten skłania uczestników przede 
wszystkim do samodzielnej twórczości i indy-
widualnej interpretacji tematu, co komisja przy 
ocenie wzięła głównie pod uwagę. 

Komisja pod przewodnictwem pani Marty 
Kocemby wyłoniła najlepszych artystów:
W kategorii I:
I miejsce otrzymała Klaudia Woźniak ze SP Nr 
1 w Kamionce Wielkiej
II miejsca zdobyła Martyna Dadał ze SP  
w Królowej Górnej
III miejsce otrzymała  Magdalena Kiełbasa ze 
SP w Mszalnicy
W tej kategorii Komisja przyznała wyróżnienie 
dla Kingi Chruślickiej ze SP Nr 1  w Kamionce 
Wielkiej.
W kategorii II:
I miejsce otrzymała Emilia Rumin  ze SP  
w Jamnicy 
II miejsca zdobyła Wiktoria Mucha ze SP  
w Jamnicy
III miejsce otrzymała  Julia Górka ze Świetlicy 

Wiejskiej w Mszalnicy
W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Kinga 
Stanek ze SP w Królowej Górnej.
W kategorii III:
I miejsce zdobyła Dominika Skrzypiec  z GP 
Nr 1  w Kamionce Wielkiej 
II miejsce otrzymała Kinga Kiełbasa  ze Świe-
tlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
III miejsce zdobyła  Monika Marszałek  z GP 
Nr 1 w Kamionce Wielkiej

Prace tegorocznych uczestników Gminnego 
Konkursu Plastycznego można było zoba-
czyć na wystawie pokonkursowej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej.

G.M.



Lato 
w Dolinie Kamionki

12 lipca 2015 r.

Szczegóły w afiszach
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  Konkurs Recytatorski

Komisję oceniającą tegoroczny XXV Gminny 
Konkurs Recytatorski zachwyciły niezwykłe 
deklamacje i oryginalne, niepowtarzalne teksty.  
Często o sukcesie decydował wybór utworów 
dostosowanych do wieku, wyglądu i osobowo-
ści recytatora. Istotne, że dla wielu uczestników 
już sam udział w takim przeglądzie był dużym 
wyróżnieniem.
     By wyłonić grupę kilku najznakomitszych 
recytatorów, którzy przechodzą do etapu gmin-
nego w każdej szkole poloniści i wychowawcy, 
przeprowadzają konkursy szkolne. Konkurs 
ten  uczy zdrowej rywalizacji, edukuje podczas 
poszukiwania i wyboru tekstów oraz uwrażliwia 
na piękno słowa a także kształtuje osobowość 
młodego człowieka i uczy poprzez literaturę 
tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze  
w życiu. Umożliwia również porównanie umie-
jętności recytatorskich i upowszechnia kulturę 
słowa mówionego, ponieważ młodzi ludzie  
w dobie pośpiechu często zapominają o pięk-
nie ojczystego języka. Uczestnicy  sięgają do 
coraz bardziej nowatorskich tekstów, poznają 
współczesnych poetów i pisarzy a jednocze-

śnie doskonalą swój warsztat recytacji. Wystą-
pienie przed publicznością przełamuje stres, 
dostarcza pozytywnej energii i dowartościowuje 
uczestnika, a słuchaczom oferuje miło spę-
dzony czas.
     Warto pielęgnować wieloletnią  tradycję, bo 
taki konkurs dostarcza wielu emocji i niezwy-
kłych wzruszeń, zarówno uczniom, jak i ich 
opiekunom. 
      Oto laureaci konkursu
w kategorii I ( klasy 0-III):
Dwa równorzędne  I miejsca przyznano Woź-
niak Klaudii  ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej, 
Annie Migacz ze SP w Jamnicy   
II miejsce otrzymała Oliwa  Malczak ze SP Nr 1 
w Kamionce Wielkiej 
III miejsce zdobyła Klimczak Małgorzata  ze SP 
Nr 2 w Kamionce Wielkiej   
W tej kategorii komisja przyznała  trzy wyróżnie-
nia dla: Marii Kmak ze SP w Boguszy, Oliviera  
Gadzina ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej  i  Mar-
tyny  Dadał  ze SP w Królowej Górnej  
w kategorii II ( klasy IV-VI):
I miejsce  zdobył  Dominik  Siedlarz  ze SP  

w Boguszy 
II miejsce otrzymała  Gabriela Biskupska ze SP 
w Mszalnicy  
Dwa III miejsca zdobyły uczennice SP Nr 1  
w Kamionce Wielkiej: Wiktoria Michalik   
i Oliwia Ślipek  
W tej kategorii komisja przyznała trzy wyróżnie-
nia dla: Natalii Kos ze SP w Jamnicy   Barbary 
Janus  SP w Królowej Górnej  i Julii Górki ze 
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
w kategorii III (gimnazja):
I miejsce  nie przyznano
Dwa równorzędne II miejsce przyznano dla 
Klaudii Michalik z GP w Królowej Górnej  
i Karoliny Cempa z GP w Mystkowie 
III miejsce otrzymała Karolina Sekuła z GP  
w Królowej Górnej   
W tej kategorii komisja przyznała dwa  wyróżnie-
nia dla: Kingi Nowak z GP Nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej i Darii Ptaszkowskiej z GP w Królowej Górnej.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy a nauczy-
cielom dziękujemy za przygotowanie.

(M.H.)
Fot. K. Ogorzałek
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Klaudia Woźniak Anna Migacz Dominik Siedlarz

HAKUMA  MATATA
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 Ogromny sukces osiągnęła Patry-
cja Trojan - uczennica VI klasy Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół Podstawowo 
– Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej - 
została laureatką Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego!!! 
 Na ostatnim etapie Patrycja zde-
klasowała rywali zdobywając maksymalną 
liczbę punktów!! Do momentu zakończenia 
konkursu, które miało miejsce 25 marca 
2015 r. w Katedrze Informatyki Akade-
mii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, nie 
podano szczegółów dotyczących wyników 
wszystkich 27 laureatów konkursu. Jak się 
okazało wśród 27 laureatów, którzy uplaso-
wali się na miejscach od 1 do 5 (w zależ-
ności od liczby uzyskanych punktów) były 
tylko trzy dziewczynki! 

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej 
Małopolskiego Konkursu Matematycznego 
pan Jacek Partyński gratulując Patrycji 
wyniku zwrócił uwagę na fakt, że w tak trud-
nych zmaganiach pokonała chłopców. Naj-
ważniejszą jednak wiadomością było to, że 
w całym województwie małopolskim mak-
symalną liczbę punktów tak trudnego kon-
kursu uzyskały tylko dwie osoby, a jedną  
z nich jest właśnie Patrycja! (na marginesie 
zaznaczmy, że chłopiec, z którym Patry-
cja podzieliła się pierwszym miejscem, 
jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 3  
w Nowym Sączu - powiat nowosądecki 
górą!). 
 Uroczystość zakończenia kon-
kursu była dla uczestników bardzo donio-
słym i miłym wydarzeniem. Nagrody wrę-

czała dr Agnieszka Rygiel oraz Małopolski 
Wicekurator Oświaty pan Grzegorz Baran, 
którzy serdecznie pogratulowali Patrycji 
zwycięstwa oraz życzyli dalszych sukce-
sów. 
 Patrycja osiągnęła tak wiele 
dzięki systematycznej pracy, determinacji 
oraz zdolnościom – życzliwie wspierana 
przez nauczycieli oraz mamę, która była jej 
wiernym kibicem. 

My również serdecznie jej gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów!!!

Alicja Krzyżak
(Fot. autora)

Duży sukces uczennicy z Kamionki
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