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Sądeczanin 2015 Roku

Benedykt Poręba z Mystkowa
został Sądeczaninem 2015 Roku w plebiscycie Fundacji Sądeckiej i Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.
Po raz drugi ten zaszczytny tytuł przyznano
mieszkańcowi gminy Kamionka Wielka.
Przypomnijmy, że równe 15 lat temu to
wyróżnienie przyznano ks. Mieczysławowi
Czekajowi z Boguszy, co było główną informacją pierwszego numeru naszego kwartalnika.
Wyróżniony mieszkaniec Mystkowa ma 80 lat, jest żonaty posiada 7
dzieci. Od 36 lat jest radnym rady gminy w
Kamionce Wielkiej (był przewodniczącym
tej rady w latach 2002 do 2006, a w następnej kadencji wiceprzewodniczącym). Od
dawna udziela się w Ochotniczej Straży
Pożarnej. Pracował w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem
Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,
dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębior-

		

stwie Ceramicznym Biegonice Składy sp.
z o.o. W 1984 roku założyli z żoną Hanną
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt
założył Zespół Regionalny „Mystkowianie”.
Ten ostatni zespół i jego założyciel byli laureatami ubiegłorocznej edycji Plebiscytu
o Nagrodę SKT „Sądeczanin” w kategorii
zespół/instytucja.
W tegorocznej edycji do finału
konkursu Sądeczanin Roku nominację
otrzymali także: Ewa Bulanda – sportowiec,
wychowawca młodzieży; Marian Dobosz –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Piwnicznej
Zdroju - Kosarzyskach, społecznik, wychowawca młodzieży; Tomasz Kowal – sportowiec, społecznik, wychowawca młodzieży;
Maria Kulig – prezes Stowarzyszenia na
rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
„Nasz Dom”; Grzegorz Mirek – dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg; Janina Molek –
regionalny producent przetworów z fasoli,

laureatka konkursów kulinarnych; Antoni
Marcin Pawłowski – przedsiębiorca, tłocznia soków naturalnych; Barbara Sławecka
– kierownik i opiekun zespołu Sądeczoki;
Maria Sosin – dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, społecznik; Barbara
Surman – sołtys Piątkowej, społecznik,
prezes Kas Wzajemnej Pomocy; Leszek
Zakrzewski – prezes PTH w Nowym Sączu,
społecznik, konstruktor urządzeń fiskalnych.
Galę Sądeczanina Roku uświetnili swoją obecnością sądeccy parlamentarzyści, starosta nowosądecki a występem
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Kogo

Fot. Robert Drobysz

		
		
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Życzymy Państwu, aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozświetlił wszelkie mroki codzienności, dał siłę w pokonywaniu
trudności i nadzieję, by z ufnością patrzeć w przyszłość.
A wiara w nowe życie napełniła serca wszystkich radością
i pokojem.
		
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie najbliższych oraz Wesołego „ALLELUJA”
		
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz
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W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się XIII posiedzenie Rady
Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia
było podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków i Mszalnica”. Koszt realizacji tego zadania szacowany jest na kwotę 13.947.291,97 zł w tym
planowane dofinansowanie z POIŚ w wysokości 7.264.827,67 zł.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmieniając błędnie wpisaną nazwę przysiółka „Głębuczek”
na „Świgutówka” w obwodzie głosowania Nr 1 w Kamionce Wielkiej. Ponadto zmieniono siedzibę OKW Nr 2 w Mystkowie z Wiejskiego Domu Ludowego na budynek Zespołu Szkół Podstawowo
– Gimnazjalnych, który spełnia wymogi dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz w OKW Nr 5 w Mszalnicy w adresie siedziby
OKW poprawiono numer budynku na 127 (było 172).
Podjęto też uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kamionka Wielka
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, a także uchwałę o nieodpłatnym przejęciu na własność gminy działki ewid. nr 1006/7
o pow. 0,0358 ha położonej w Mystkowie stanowiącej własność
pana Piotra Poręby.
W sesji uczestniczyli też mieszkańcy wsi Kamionka Wielka
i Mystków. Problemem poruszanym przez mieszkańców Kamionki
Wielkiej jest potrzeba budowy centrum sportowo – kulturalnego
w Kamionce Wielkiej, które będzie służyło działalności kulturalnej, organizacji spotkań i działalności młodzieży, która nie będzie
spędzać wolnych chwil na ulicy i pod wiatami. W nowym obiekcie
będzie możliwość kulturalnego spędzenia wolnego czasu i wyżycia
sportowego. Obiekt ten służyłby nie tylko mieszkańcom Kamionki
Wielkiej, ale wszystkim mieszkańcom gminy. W wyniku dyskusji
ustalono, że realizacja zadania jest możliwa w przypadku pozyskania środków finansowych z zewnątrz, z uwagi na koszt budowy
opiewający na kwotę ponad 12 mln zł, bądź w przeciwnym przypadku zmiana dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Mieszkańcy wsi Mystków poruszyli sprawę podziału sołectwa
Mystków i wydzielenia nowego Sołectwa obejmującego przysiółki:
Wola Wyżna, Wola Niżna, Jaroszówka. W wyniku dyskusji i przedłożonych argumentów przemawiających za i przeciw ustalono, że
sprawa wymaga szczegółowego rozpatrzenia. Pochopne podejmowanie decyzji nie jest dobrym rozwiązaniem, a ewentualne dokonanie podziału należy uczynić rozważnie i z pełną odpowiedzialnością.
Radni rozpatrywali także sprawę budowy sali sportowej w Jamnicy.
W wyniku dyskusji stwierdzono, że zachodzi potrzeba budowy sali,
z tym, że opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na
kwotę ponad 5 mln zł czyni ten obiekt bardzo kosztowny, w związku
z tym realizacja budowy możliwa jest po zmianie dokumentacji
i obniżeniu kosztów budowy.
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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Budżet gminy na rok 2016 uchwalony
W dniu 30 grudnia 2015 roku, na sesji
Rady Gminy radni podjęli Uchwałę Budżetową
na rok 2016. Dochody budżetu uchwalono
w łącznej kwocie 30.515.317,37 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 29.797.317,37 zł
i dochody majątkowe w kwocie 718.000 zł.
Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie
31.441.688,37 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 26.732.867,07 zł i wydatków majątkowych na kwotę 4.708.821,30
zł. Budżet uchwalono w deficycie budżetu
w kwocie 926.371 zł .
W ramach realizacji wydatków majątkowych
w budżecie gminy zabezpieczono środki
finansowe m.in. na następujące zadania:
• budowa kanalizacji wraz z zaopatrzeniem
w wodę – 600.000 zł,
• budowa studni na terenie gminy – 200.000
zł,
• dotacje dla podmiotów prywatnych do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz przyłączy kanalizacyjnych – 350.000 zł,
•
budowa chodników w ramach dotacji
celowej dla powiatu na realizację inwestycji
w ramach porozumienia - 300.000 zł,
• budowa dróg gminnych – 661.077,70 zł,

• remont drogi „Popardowa" w Kamionce
Małej – 18.400 zł,
• remont drogi „Góry Jamnickie” w Jamnicy
– 29.986,60 zł,
• dokończenie budowy budynku gimnazjum
w Mystkowie – 29.986,60 zł,
• remont drogi gminnej „Styrek" w Mszalnicy
– 10.000 zł,
• remont drogi gminnej „Podlesie" w Mszalnicy – 9.986,60 zł,
• remont drogi „Kretówki-Lipie" w Mszalnicy
– 5.000 zł,
•
remont drogi gminnej „Jelenie-Oracze"
w Mszalnicy - 5.000 zł.

w tym: budowa dróg gminnych – 400.000 zł,
w ramach Funduszu Sołeckiego - 201.077,70
zł, dofinansowanie 1:1 – 60.000 zł,
• remont OSP w Mszalnicy – 30.000 zł,
• budowa Gimnazjum w Mystkowie –
209.986,60 zł,
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu–dofinansowanie do wymiany pieców
–50.000 zł,
• dotacja do remontu kapitalnego Cerkwi
w Królowej Górnej – 15.000 zł,
• budowa sali gimnastycznej w Mszalnicy –
1.580.000 zł.
Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich Fundusz Sołecki przeznaczono na:
• dokończenie remontu drogi "Za rzeką"
w Boguszy – 26.088,34 zł,
• kontynuacja robót drogi „Za rzeką” w Królowej Górnej – 29.986,60 zł
• remont drogi „Pazganówka” w Królowej Polskiej - 22.459,96 zł,
• remont drogi "Za rzeką" Mszalnica-Zagóra
– 14.183 zł,
• remont drogi "Zagroda" w Kamionce Wielkiej – 29.986,60 zł,

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 mln. zł na zapłatę części
wydatków związanych budową sali gimnastycznej w Mszalnicy oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 873.629 zł.

Skarbnik Gminy
Maria Wiatr

Odbiór odpadów komunalnych
Informujemy, iż w roku 2016 odpady
komunalne zmieszane (niesegregowane)
i segregowane odbierane będą przez Konsorcjum Firm: NOVA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
oraz „SURPAP” s. c. Przedsiębiorstwo Obrotu
Surowcami Wtórnymi – Członek Konsorcjum
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz.
Firmy odbierać będą odpady komunalne gromadzone tylko w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym
identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów.
Rodzaj odbieranych
odpadów

W przypadku nie wykonania usługi odbioru
śmieci przez Firmę odbierającą odpady,
w dniu określonym w harmonogramie, o fakcie
tym należy powiadomić Urząd Gminy najpóźniej do godz. 12:00 dnia następującego po
dniu odbioru.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów z terenu Gminy Kamionka
Wielka.

W 2016 roku ulega zmianie sposób
zaopatrywania nieruchomości w worki na
odpady. Mieszkańcy otrzymują jednorazowo
pakiet worków, którego wielkość uzależniona
jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Kody na worki można odbierać w Urzędzie
Gminy Kamionka Wielka, pok. 12, bez ograniczeń.
Worki z odpadami należy wynieść do miejsca
odbioru (dojazdu samochodu) do godziny
7:00 rano w każdy drugi czwartek miesiąca.

J.R-M

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne, segregowane
odpady komunalne,
odpady ulegające
biodegradacji.

14

11

10

14

12

9

14

11

8

13

10

8

Odpady
wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte
opony i akumulatory,
chemikalia.

x

x

x

8

x

x

x

x

x

14

x

x

Odpady budowlane
i rozbiórkowe.

Odbiór odpadów w formie podstawienia kontenera KP-5. Kontener dostarczany w terminie do 3 dni od daty
zgłoszenia i odbierany najpóźniej w terminie 2 dni.

GMINNE WIEŚCI

Nr 61

strona 5

Kampania sprawozdawczo-wyborcza OSP
Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Kamionka
Wielka. Poszczególne jednostki zatwierdziły sprawozdania z działalności i wykonania budżetu za 2015 rok, przyjęły sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz uchwaliły plany działalności na rok 2016. W jednostkach dokonano wyboru składu zarządów OSP, Komisji
Rewizyjnych oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Skład Zarządu
Funkcja
Prezes
Wiceprezes-naczelnik
Wiceprezes
Z-ca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek

OSP BOGUSZA

Imię i Nazwisko
Marian Gawlik
Marian Rola
Adam Motyka
Mariusz Poręba
Damian Poręba
Adam Poręba
Piotr Siedlarz
Tadeusz Ślipek

Skład Komisji Rewizyjnej

Funkcja
Przewodniczący
Wice-przew.
Członek

Imię i Nazwisko
Tomasz Świgut
Mieczysław Głód
Andrzej Bochenek

Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP
Marian Gawlik
Marian Rola
Tadeusz Ślipek

OSP KRÓLOWA GÓRNA
Skład Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Funkcja
Prezes
Wiceprezes-naczelnik
Wiceprezes

Imię i Nazwisko
Wojciech Sadowski
Karol Klimczak
-

Z-ca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek

Kamil Kruczek
Mirosław Marszałek
Jerzy Ptaszkowski
Eugeniusz Janusz
Damian Baran
Ferdynand Poręba

Funkcja
Przewodniczący
Wice-przew.
Sekretarz

Imię i Nazwisko
Dominik Ochwat
Fabian Baran
Grzegorz
Marszałek

Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP
Wojciech Sadowski
Karol Klimczak
Damian Baran

OSP MSZALNICA
Skład Zarządu
Funkcja
Prezes
Wiceprezes-naczelnik
Wiceprezes
Z-ca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

Imię i Nazwisko
Władysław Główczyk
Jacek Kruczek
Edward Witkowski
Edward Witek
Wojciech Kachniarz
Kazimierz Janus
Krzysztof Główczyk
Dariusz Witek
Damian Michalik

Funkcja
Przewodniczący
Wice-przew.
Sekretarz

Imię i Nazwisko
Eugeniusz Siedlarz
Jan Kruczek
Józef Rola

Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP
Władysław Główczyk
Edward Witek
Jacek Kruczek

OSP MYSTKÓW
Skład Zarządu
Funkcja
Prezes
Wiceprezes-naczelnik
Wiceprezes
Wiceprezes
Z-ca naczelnika
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Sekretarz

Imię i Nazwisko
Zbigniew Hebda
Piotr Jawor
Antoni Bochenek
Krzysztof Kiełbasa
Mateusz Górski
Stanisław Poręba
Norbert Janus
Tomasz Słaby
Paweł Stanek

Skład Komisji Rewizyjnej
Funkcja
Przewodniczący
Członek
Członek

Imię i Nazwisko
Józef Laskosz
Ryszard Pazgan
Wiktor Stanek

Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP
Zbigniew Hebda
Mateusz Górski
Piotr Jawor

Opracowała: HM.
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Bezpłatna pomoc prawna
poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
- osoby, które ukończyły 65 lat;
- posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny;
- kombatanci, weterani;
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

Od stycznia 2016 roku rozpoczynają działalność Punkty Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej organizowane przez Powiat Nowosądecki.
Punkty udzielają darmowych konsultacji
w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
- prawa cywilnego, prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
spraw
karnych, administracyjnych
i rodzinnych;
- ubezpieczeń społecznych.
Darmową pomoc prawną na etapie
przedsądowym otrzymują:
- młodzież do 26 roku życia;
- osoby fizyczne, którym w okresie roku

Pomoc obejmuje:
- poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym
stanie
prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomoc w sporządzeniu wymagającego
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Prawnej w Powiecie Nowosądeckim:
1) Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica
w Grybowie ul. Kościuszki 18, pokój nr 1,
godziny udzielania porad: 9:00 - 17:00;
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks.
prof. Tischnera w Starym Sączu ul. Batorego
27, pokój nr 6, godziny udzielania porad: 9:00
– 17:00;
3) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie ul.
Piłsudskiego 85, pokój nr 1, godziny udzielania porad: 12:00 – 16:00;
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S.
Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 173, pokój
nr 2, godziny udzielania porad: 13:00 – 17:00;
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63, godziny udzielania
porad: 13:00 – 17:00;
6) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul.
Jagiellońska 33, pokój nr 113, godziny udzielania porad: 16:00 – 20:00;
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel. 18
41 41 600,
fax 18 41 41 700
e:mail: powiat@nowosadecki.pl
www.nowosadecki.pl

UWAGA: Pomoc nie będzie obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy

ZUS - warto wiedzieć
(dotyczy ponownego przeliczenia kapitału początkowego)

Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami naszej gminy
wynika, że wiele osób nie wie, iż istnieje możliwość przeliczenia kapitału początkowego i uzyskania należnych pieniędzy wynikających
z mocy ustawy.
Ustawa ta daje możliwość ubiegania się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego osobom, które były na urlopie wychowawczym
przed 1 stycznia 1999 r., ponieważ zaliczony został okres nieskładkowy jako składkowy.
Zainteresowane osoby mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem, albowiem ustawa nie przewiduje takiej zmiany z urzędu (bez
wniosku). Dlatego dzielę się tą informacją gdyż osoby, które złożyły już
taki wniosek otrzymały korzystniejsze a przysługujące wyższe świadczenia. Wielkość świadczeń z tego tytułu zależy od czasu przebywa-

nia na urlopie wychowawczym. Dotyczy to także osób, które ukończyły
studia przed 1 stycznia 1999r.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
- Ustawa z 5 Marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 552).

Radny Gminy Kamionka Wielka
mgr Ireneusz Myjak
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Zmiana zarządu
29 stycznia 2016 roku na walnym
zebraniu obradowało Stowarzyszenie Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki w Królowej Górnej.
Stowarzyszenie w okresie pięcioletniej działalności podjęło wiele inicjatyw
i zgromadziło dość spory majątek. Trwałym
dorobkiem jest scena widowiskowa, grill, stoiska wystawowe, odnowiony budynek (dach)
świetlicy, wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt, stoły, ławy i krzesła na plac przy
scenie potrzebne przy organizacji imprez
masowych.
Na trwałe wpisały się w kalendarz
imprezy kulturalne; Świętojańskie Powitanie
Lata oraz Królewskie Spotkania Młodych
z ojcem Janem Górą.
Stowarzyszenie w okresie swego istnienia
realizowało trzy projekty na łączną sumę sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych. W 2014 roku projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

„Łączymy pokolenia, kultywujemy tradycje”
był szczególnie absorbujący, tak pod względem liczby zaangażowanych ludzi, jak też
pozyskanych środków.
Tak więc, projekt aktywnymi formami zajęć objął ponad stu uczestników
i ponad pięćdziesięciu wolontariuszy. Odbyło
się kilkanaście spotkań o różnorakiej tematyce
oraz warsztaty w różnych dziedzinach twórczości ludowej. Nie zabrakło też zajęć terapeutycznych i aktywizujących dla seniorów.
Stowarzyszenie liczy obecnie 28
członków. W zebraniu wzięło udział 26 (96%),
co dowodzi dużej aktywności i interesowania
się tym co będzie robić Stowarzyszenie w
przyszłości. Pomysłów zgłoszono wiele, m.in.
jak wykorzystać walory doliny Królówki dla jej
gospodarczego i kulturalnego rozwoju. Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia podziękował wszystkim za pracę w minionych dwóch
latach.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został Zdzisław Ząber,
wiceprezesami wybrano: Grzegorza Wolaka
i Józefę Nowak. Krystyna Górska została
skarbnikiem, a Beata Ptaszkowska sekretarzem.
Ustępujący
Zarząd RCPiRDK
z prezesem Stanisławą Bogdańską na czele
tą drogą pragnie podziękować wszystkim,
którzy wspierali naszą działalność i byli
nam życzliwi. Władzom gminnym na ręce
Pana Wójta Kazimierza Siedlarza, władzom
powiatowym za pośrednictwem Pana Józefa
Świguta - radnego powiatowego oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom, mieszkańcom
doliny Królówki i członkom Stowarzyszenia.

Kawone

Ulga na dzieci

Ważne przy wypełnianiu zeznania podatkowego
Ulga na dzieci to najpopularniejsza,
najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga
do odliczenia w zeznaniach podatkowych
od osób fizycznych (PIT). To również jedna
z najpopularniejszych metod wspomagania
obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady
rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją
w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie
poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość
ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także
wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.
Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody
opodatkowane według skali podatkowej
i składają swoje roczne zeznania podatkowe
na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga ta
przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym
i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi
mieszkać). Przysługuje na dzieci małoletnie,
otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę
socjalną oraz na dzieci, które nie ukończyły
25 roku życia i uczą się lub studiują, a także
nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci
(spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz
dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie
dziecko, 2.000,04 zł - na trzecie oraz 2.700
zł - na czwarte i każde kolejne. Przy jednym
dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód
rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub - jeśli
rodzice rozliczają się osobno - 56 tys. zł –
przypomina Izba Skarbowa w Krakowie.
Rodzice, którzy płacą podatki niższe od
przysługującej im wysokości ulgi na dzieci,
w poprzednich latach nie mogli wykorzystać
jej w całości. Od 2015 r. mają już taką możliwość – wyjaśnia Konrad Zawada, rzecznik
prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Podatnicy mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej
różnicę między przysługującym im pełnym
odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć
niewykorzystaną część ulgi na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku zamiast
tego formularza, wystarczy jedynie wypełnić

odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 –
w obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”
i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia ulgi.
Dzięki temu podatnicy będą mogli skorzystać
z pełnej sumy przysługującego odliczenia,
niezależnie od tego, jakie uzyskują dochody
i w jakiej wysokości płacą podatek – dodaje
Rzecznik.
W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin
wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie
podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy
zwrot przysługuje podatnikom posiadającym
uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie
z decyzją Ministerstwa Finansów nadpłata
podatku powinna być zwrócona w terminie 30
dni od dnia złożenia zeznania podatkowego
przez internet.
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Świadczenia rodzinne 2016
– zmiany i nowości

orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80
zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł
na wszystkie dzieci,
≥ dodatek z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00
zł,
≥ dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko,
≥ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie.

Złotówka za złotówkę

Zmiany wysokości zasiłku
rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego
Celem zasiłku rodzinnego jest udzielenie
wsparcia tym rodzicom, których sytuacja
finansowa często nie pozwala na samodzielne zapewnienie dzieciom należytej
opieki i rozwoju. Gmina Kamionka Wielka na
tego rodzaju pomoc przeznaczyła w 2015 r.
ponad 2 miliony złotych.
Od 1 listopada 2015 r. wsparciem tym objęte
są rodziny, w których kryterium dochodowe na osobę nie przekracza 674 zł (lub,
w przypadku niepełnosprawności jednego
z dzieci – 764 zł) – tym rodzinom wypłacane
będzie świadczenie w pełnej wysokości. Są
to następujące kwoty:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18
roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Przysługujący
Wnioskodawcy
zasiłek

rodzinny uprawnia go do otrzymywania różnych dodatków, w następującej wysokości:
≥ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego:
- 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia;
- 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
≥ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której nie znajduje się siedziba
szkoły – 105,00 zł miesięcznie na dziecko,
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły – 63,00 zł miesięcznie na
dziecko,
≥ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo w miesiącu
wrzesień,
≥ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
- w przypadku dziecka legitymującego się

Styczeń 2016 r. przyniósł zasadniczą zmianę dotyczącą kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku
rodzinnego. Kwota 674,00 zł (lub 764,00 zł
w przypadku niepełnosprawności jednego
z dzieci) nie jest już sztywną granicą, po
przekroczeniu której Wnioskodawca nie ma
szans na uzyskanie świadczenia. Przeciwnie, w dalszym ciągu może się o nie ubiegać,
ale dostanie je tylko wówczas, gdy kwota
przekroczenia kryterium dochodowego
dla całej rodziny (nie dla jednej osoby) nie
będzie zbyt wysoka.
Przykładowo, jeśli miesięczny
dochód całej rodziny (z dwójką dzieci
poniżej 5 roku życia) przekracza kryterium
o 100,00 zł, a kwota przysługujących jej
zasiłków wynosi 178,00 zł., wówczas zasiłek rodzinny będzie wypłacany w wysokości
różnicy pomiędzy tymi kwotami. W powyższym przykładzie będzie on wynosił 78,00
zł miesięcznie. Natomiast w przypadku, gdy
wyliczona do wypłaty kwota będzie niższa
niż 20,00 zł – świadczenie nie przysługuje.
Warto tutaj zwrócić uwagę na to,
że dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w przypadku zastosowania mechanizmu złotówka za złotówkę, nie jest wypłacany jednorazowo we wrześniu, ale w ratach
przez 12 miesięcy (lub przez liczbę miesięcy,
na którą został rodzinie przyznany zasiłek
rodzinny). Podobnie dodatek z tytułu urodzenia dziecka – również traci swój jednorazowy charakter.

GMINNE WIEŚCI
Zasada złotówka za złotówkę
miała znacznie powiększyć grono osób
korzystających z zasiłku rodzinnego, jednak,
jak pokazało życie, w naszej gminie na tej
zmianie skorzystało dotychczas tylko kilka
rodzin.

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie – znane bardziej
pod nazwą „kosiniakowe” – to zupełnie nowe
świadczenie rodzinne, które można uzyskać
od 1 stycznia 2016 r. Jest ono przeznaczone
dla rodziców, którym nie przysługuje zasiłek
macierzyński lub uposażenie macierzyńskie,
a więc dla osób bezrobotnych (niezależnie
od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie
Pracy czy też nie), studentów oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych.
Świadczenie
rodzicielskie,
wypłacane w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od urodzenia
dziecka, nie jest uzależnione od kryterium
dochodowego. Aby je otrzymać wystarczy jedynie złożyć poprawnie wypełniony
wniosek wraz z kserokopią aktu urodzenia
dziecka i dowodu osobistego Wnioskodawcy. Kwota ta zostanie jednak wliczona
w dochód (jako dochód nieopodatkowany)
w rodzinie, w której pobierany jest jednocześnie zasiłek rodzinny. W efekcie, zmianie może ulec wysokość tego zasiłku, lub,
w przypadku znacznego przekroczenia kryterium dochodowego po wliczeniu uzyskanego 1 000,00 zł, prawo do jego otrzymywania może już nie przysługiwać.
W przypadku zbiegu uprawnień do
świadczeń takich jak: świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
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dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje tylko JEDNO z nich,
wybrane przez osobę uprawnioną.
Najważniejsze, o czym należy
pamiętać, to termin złożenia wniosku!
Jeśli zostanie on złożony do 3 miesięcy od
urodzenia (lub przysposobienia) dziecka,
wówczas świadczenie zostanie wypłacone
z wyrównaniem, a więc właśnie od dnia urodzenia (lub przysposobienia) dziecka. Jeśli
nastąpi to później, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek.
O nowe świadczenie mogą się
ubiegać także osoby, których dzieci urodziły
się w 2015 r. Wówczas świadczenie będzie
wypłacane przez okres, jaki pozostał do
ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia.
Rodzice tych dzieci mają czas na złożenie
wniosku do końca marca 2016 r. Dla nich
ustawowe 3 miesiące liczone są od 1 stycznia 2016 r., a więc od dnia, w którym przepisy o Świadczeniu Rodzicielskim weszły
w życie.

Program 500 +
Program 500 + to najpopularniejszy ostatnio temat w sejmie, mediach
a także polskich domach. Pytanie numer
1 brzmi: Kto dostanie magiczne 500 złotych?
11 lutego 2016 r. sejm przyjął ustawę
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
a prezydent podpisał ją niecały tydzień później. Ukazała się ona w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej 17 lutego 2016 r.,
poz. 195.
Świadczenie będzie przysługiwało na pierwsze dziecko do ukończenia 18 r. ż., pod
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warunkiem, że nie zostanie przekroczone
kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł
(1 200,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Na drugie i kolejne dziecko (do
ukończenia 18 r. ż.) 500,00 zł dostanie każda
rodzina, niezależnie od dochodu. Świadczenie to nie będzie wliczane do dochodów przy
ustalaniu prawa do innych świadczeń, a więc
osoby pobierające np. zasiłek rodzinny, nie
utracą go. Program rusza od kwietnia 2016
r. i wtedy też będzie można składać wnioski.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy programu, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz. Nie trzeba go
składać osobiście, można to zrobić przez
Internet; jednak jest to ułatwienie tylko
dla tych osób, które posiadają bezpieczny
podpis elektroniczny lub profil zaufany
ePUAP.
Prawo do świadczenia będzie
ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Jedynie pierwszy okres
zasiłkowy będzie wydłużony – od kwietnia
br, do 30 września 2017 r., tak aby nie trzeba
było składać kompletu dokumentów dwa
razy w ciągu jednego roku. Tak więc Wnioskodawcy, którzy uzyskają prawo do świadczenia w kwietniu, następny wniosek będą
musieli złożyć dopiero w sierpniu 2017 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr
tel: 18 449 07 63, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka: 7.30 – 15.30.

Magda Kamieńska

Rewitalizacja
Gmina Kamionka Wielka podjęła
działania w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jest to dokument, który
umożliwi pozyskanie środków finansowych
w ramach programów Unii Europejskiej.
Cała procedura opracowania dokumentu, jest dość długa. I etapem jest opracowanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Odbyć
się muszą również konsultacje społeczne
w tym zakresie, podczas których społeczność lokalna będzie mogła wnieść swoje
uwagi, co do wyznaczonych obszarów.
Następnie Rada Gminy podejmie uchwałę,
wyznaczającą obszary zdegradowane

i obszary rewitalizacji.
Kolejnym etapem będzie opracowanie lokalnego programu rewitalizacji, z którym
wskazane zostaną działania niezbędne,
w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk
w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
Projekt zamierzonych działań,
będzie również poddany konsultacjom społecznym i dopiero wówczas Rada Gminy
będzie mogła przyjąć proponowany Lokalny
Program Rewitalizacji.
Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyć w procesie opracowywania programu rewitalizacji.
Wskazane w nim działania sprzyjać będą

rozwojowi społeczno – gospodarczemu
naszej gminy, a tym samym poprawie jakości życia mieszkańców.
Uwagi, w zakresie proponowanych działań,
będzie można zgłaszać podczas konsultacji społecznych. Terminy spotkań zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.
kamionkawielka.pl oraz w parafiach.

D.J.
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PROW 2014-2020 - HARMONOGRAM
Już w marcu planowane jest uruchomienie
3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 - 2020,
a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej
harmonogram wdrażania poszczególnych
rodzajów pomocy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017
roku.

Rozwój gospodarstw
"Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" (typ operacji "Premie dla młodych rolników") - marzec
2016 r.
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych" (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych") - marzec 2016 r. w następujących obszarach:
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji,
zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości
produkcji lub zwiększenia wartości dodanej
produktu (obszar d) oraz
• produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego
oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
"Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów" - czerwiec 2016 r.
"Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych" (typ operacji
"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej") - sierpień 2016 r. - termin uzależniony
od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych" (typ operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura
2000") - marzec 2017 r.
"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji "Restrukturyzacja małych
gospodarstw") - I kwartał 2017 r. - termin
uzależniony od przebiegu procesu akredytacji
Agencji Płatniczej.
"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących
się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi" (typ operacji "Płatności
dla rolników przekazujących małe gospodarstwa") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony
od przebiegu procesu akredytacji Agencji
Płatniczej.

Wzmacnianie przedsiębiorczości
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ
operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących
osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - lipiec 2016 r.
"Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej" (typ operacji
"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług
rolniczych") - październik 2016 r.
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
(typ operacji "Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych
zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw,
zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014
- 2020 przez KE - listopad 2016 r.
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (typ operacji "Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej") - I kwartał 2017
r. - termin uzależniony od przebiegu procesu
akredytacji Agencji Płatniczej.

Rozwój terytorialny
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" ( typ operacji "Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych") - terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu
naboru (nabory ogłoszone przez część SW).
"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa" (typ operacji "Scalanie
gruntów") - marzec 2016 r. - terminy naboru
wniosków uzależnione od decyzji SW
o ogłoszeniu naboru.
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" - czerwiec 2016 r. terminy naboru wniosków uzależnione od
decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD)
o ogłoszeniu naboru.
"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury"
(typ operacji "Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów") - lipiec 2016r.

- terminy naboru wniosków uzależnione od
decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" (typ operacji "Gospodarka
wodno-ściekowa") - sierpień 2016 r. -terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji
SW o ogłoszeniu naboru.
"Wsparcie badań i inwestycji związanych
z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie
świadomości środowiskowej" (typ operacji
"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury" (typ operacji "Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej") kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków
uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu
naboru.

Transfer wiedzy i innowacji
"Transfer wiedzy i działalność informacyjna"
- listopad 2016 r.
"Wsparcie korzystania z usług doradczych"
(typy operacji "Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika" oraz "Świadczenie
kompleksowej porady dla właściciela lasu")
- listopad 2016 r.
"Wsparcie dla szkolenia doradców" - listopad 2016 r.
"Współpraca" - listopad 2016 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji
Agencji Płatniczej.

Wsparcie jakości produkcji
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" - czerwiec
2016 r.
"Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości" - grudzień 2016 r.

					
Źródło:ARiMR
P.K.
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Co nowego w KGW w Mystkowie?
Minął kolejny rok działalności KGW
Mystków. To był czas dzielony na pracę społeczną, jak również na różne atrakcje, które
udało nam się zorganizować - także dla
siebie.
Zimową porą odbył się pokaz
makijażu dziennego i wieczorowego oraz
zabieg pielęgnacyjny na dłonie, z którego
wszystkie skorzystałyśmy. Wiosną zaczęły
się prace przy robieniu kwiatów do palmy,
a także przygotowania do wielkanocnego
kiermaszu w Grybowie. Miałyśmy stoisko degustacyjne w Miasteczku Galicyjskim. Zostałyśmy zaproszone na jubileusz
Zespołu „Mystkowianie” oraz wybrałyśmy
się na spektakl „Damy i Huzary”.
Bardzo cieszymy się z tego, że mogłyśmy
odwiedzić przedszkole „Faustynka”. Opowiadałyśmy o tym, co się dawniej jadało,
jak się gotowało, czym zajmowało. Dzieci
kosztowały kołacz, kiełbasę swojską i chleb
z cukrem.
Z okazji Dnia Dziecka przygotowałyśmy dla

dzieci zabawę. Był bufet, konkursy, zabawy,
loteria. Imprezę uświetniły pokazy strażaków OSP w Mystkowie i zaprzyjaźnionych
motocyklistów, którzy dzieciom urządzili
przejażdżkę motocyklami. Było nam miło, że
tak dużo dzieci, wraz z rodzicami, zechciało
skorzystać z naszej oferty.
Spotkania przy ognisku u pani Ani i z Klubem
Seniora z Mystkowa i Kamionki Wielkiej były
świetną okazją do relaksu w miłym towarzystwie.
Sierpień to czas przygotowywania wieńca
żniwnego, który poświęcony był w naszym
kościele 15 sierpnia.
We wrześniu, w czasie dożynek wiejskich,
wieniec został obwieziony po wsi wśród
śpiewów Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”.
Jesienią odwiedziłyśmy naszego rodaka
ks. prałata Józefa Porębę w Limanowej.
To było sympatyczne spotkanie połączone
z uczestnictwem we Mszy św. i zwiedzaniem
muzeum.

Dzieje się bardzo dużo. Dzięki
zaangażowaniu i zaradności nas wszystkich,
udaje się nam trwać i realizować coraz to
nowsze pomysły.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają
nam w różnych sytuacjach.
Większość z tych inicjatyw odbywa się przy
współpracy ze Świetlicą WDK w Mystkowie
Zapraszamy do koła Panie w każdym wieku.
Można również odwiedzać nas na facebooku.
Zapraszamy!
Koło Gospodyń Wiejskich
w Mystkowie

Tekst i fot: Agnieszka Janus

XX Jubileuszowe
Zespół Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych
w Królowej Górnej
20-21.06. 2016 r.
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Kiedy myślę Ojczyzna…

1050 – rocznica chrztu Polski
Tęsknimy wciąż tęsknimy
za tym , co już nie wróci
czego może wcale nie było
za złotym wiekiem
za Kadłubkową
Sarmacką – Atlantydą
Płaczemy za czasami
co nie nam były pisane

za tym co odeszło
pogrążone w niepamięć
Podglądamy ludzkie wspomnienia
zastygłe w słowie
jak w bursztynie tamto życie.
Zgadujemy wspak napisy
na grobach nie znanych
Zwiedzamy muzea

dawne stroje przymierzamy
Czas czytamy wspak
I wciąż pytamy
jak choć na mgnienie
tam się przenieść
A jednak tylko tu i teraz jest nam dane
ZADANIE.
/Justyna Nowak/

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, olej

P

rzyjęcie chrztu przez Mieszka w 966
roku było przełomowym momentem
w dziejach Polski, choć dawne kroniki odnotowały ten fakt dość lakonicznie:
„Mesco dux Polonie baptizatur”, co znaczy
„Mieszko książę Polski został ochrzczony”.
Wraz z księciem na chrześcijaństwo
nawrócili się dostojnicy państwowi oraz
drużyna jego dzielnych wojów. Z wejściem do kręgu chrześcijaństwa zachodniego wiązało się małżeństwo Mieszka

z księżniczką Dobrawą. Tym sojuszem
politycznym, władca ziem polskich chciał
pozyskać księcia czeskiego, jako sprzymierzeńca, w walce ze słowiańskimi Wieletami. Jednak ślub został odłożony, a Gall
Anonim w swojej „Kronice” pisał: „Lecz
ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie
zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie
przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy
zaś on [ na to] przystał, ze porzuci, ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta

wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła
do Polski z wielkim orszakiem [ dostojników] świeckich i duchowych.” Chrzest,
zgodnie z ówczesnym zwyczajem, odbył
się w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
Jeśli chodzi o miejsce, jedni mówią, że był
to Ostrów Lednicki, inni, że Poznań, a jeszcze inni, że Gniezno. Mieszko zrozumiał,
że gdy Polska dołączy do rodziny państw
chrześcijańskich, stanie się silnym, bezpiecznym krajem.
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W 992 roku dokumentem „Dagome
iudex” książę Mieszko I powierzył swoje
państwo opiece papieża, czym potwierdził swoją podległość Stolicy Apostolskiej.
Do szerszych kręgów nowa wiara dotarła,
tak naprawdę, dopiero po narodzinach
polskiego kultu pierwszych męczenników
- św. Wojciecha i świętych braci Męczenników: Mateusza, Izaaka, Krystiana,
Benedykta i Jana. Bolesław Chrobry,
jako władca chrześcijański, starał się, by
sąsiadujące z Polską kraje poddane przyjęły chrzest. Dlatego sprowadził na swój
dwór biskupa Wojciecha z czeskiej Pragi.
23 kwietnia 997 roku w pobliżu miejsca
zwanego Świętym Gajem - około 20 km
od Elbląga - biskup Wojciech odprawił
ostatnią Mszę świętą - został rozpoznany
i zabity. Dwa lata później papież Sylwester II ogłosił go świętym i pierwszym
patronem Polski. Sporo czasu upłynęło,
nim religia chrześcijańska zagościła
w sercach mieszkańców ziem polskich.
A początki wcale nie były łatwe. Św. Stanisław - Ojciec Ojczyzny, - jest uważany
za głównego patrona Polski. Dzięki jego
wstawiennictwu Polska została zjednoczona po tym, jak przez wiele lat pozostawała rozbita na małe dzielnice. Po
scaleniu stała się silnym i ważnym państwem w Europie. Św. Kinga - królowa
zakonnica, pani sądecka. Znana była ze
swojej pobożności, szczególną opieką
otaczała biednych i chorych. Po śmierci
męża książęce stroje zamieniła na habit
zakonny. Została kanonizowana prze
Jana Pawła II w 1999 r. w Starym Sączu.
Jest patronką szkoły nr 2 w Kamionce
Wielkiej. Św. Jadwiga Królowa- wawelska
Pani. Wyróżniała się pobożnością i oddaniem Bogu. Długie godziny spędziła na
modlitwie w katedrze wawelskiej przed
wielkim, czarnym krzyżem. To dzięki
niej Władysław Jagiełło przyjął chrzest
i doprowadził do chrystianizacji całej
Litwy. 15 lipca 1410 roku polscy rycerze
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walczyli z Krzyżakami pod Grunwaldem.
Przed jedną z najważniejszych i największych bitew, król Władysław Jagiełło
modlił się przed obrazem Matki Bożej
Zwycięskiej, a całe wojsko odśpiewało
hymn ku czci Maryi - Bogurodzicę. Odnieśliśmy wtedy wspaniałe zwycięstwo. Król
Władysław Jagiełło jest patronem szkoły
nr 1 w Kamionce Wielkiej. Nastał w końcu
mroczny czas. Rok 1655, na Rzeczpospolitą wyczerpaną wojnami z Kozakami,
Turcją i Rosją, najechały wojska szwedzkie. Król Jan Kazimierz uciekł na Śląsk.
Wtedy, dokładnie 18 listopada 1655
roku, 3 tysiące Szwedów stanęło pod
murami Jasnej Góry. Przez 40 dni daremnie
usiłowali złamać opór bohaterskiego ojca
Augustyna Kordeckiego. 1 kwietnia 1656r.
w katedrze lwowskiej, przed obrazem
Matki Bożej Łaskawej, w obecności nuncjusza papieskiego, król Jan Kazimierz
złożył śluby obierając Matkę Bożą za
patronkę i Królową Korony Polskiej. Przez
swoje położenie Polska była szczególnie
narażona na atak muzułmańskiej Turcji,
która próbowała podbić chrześcijańską Europę. W 1683 r. król Jan III Sobieski rusza z odsieczą. W trudnym starciu
z potęgą muzułmańskiej Turcji Europa
odniosła wielkie zwycięstwo. Rzeczpospolita stała się jak mówiono „przedmurzem chrześcijaństwa”, Króla Jana III
Sobieskiego nazwano „defensor fidei”
(obrońca wiary). Trzy dni po zwycięskiej
bitwie król pisze do papieża Innocentego
XI „Veni,vidi,Deus vicie” (Przybyłem,
zobaczyłem Bóg zwyciężył). Do pisma
dołączył zdobytą chorągiew turecką.
W wyniku trzeciego rozbioru Polski
w 1795 roku Rzeczpospolita przestała
istnieć na mapie Europy. Zaborcy likwidowali klasztory - ośrodki kultury, wiary
i polskości. Represje wzrastały szczególnie po zrywach narodowych - pewnie
dlatego, że świątynie były miejscem
manifestacji politycznych. Tam modlono
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się za Ojczyznę i śpiewano pieśni narodowe. 11 listopada 1918 roku, po 123
latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość. Jednak niedługo cieszyliśmy
się wolnością, - wybuchła II wojna światowa. Podczas wojny zginęło 1932 księży
diecezjalnych, 580 zakonników i 289
zakonnic. 13 czerwca 1999 roku, podczas
mszy świętej odprawionej w Warszawie,
papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji
108 męczenników, którzy ponieśli śmierć
w czasie II wojny światowej. Była to najliczniejsza beatyfikacja w dziejach Kościoła
w Polsce. Po wojnie największą tragedią
Polski był fakt, że od początku walczono
z Niemcami i pokonano ich, ale Polacy
nie mogli żyć w niepodległym państwie.
Kraj został zajęty przez Związek Sowiecki,
który ustanowił komunistyczne rządy. Na
terenie Polski, przez 50 lat, pozostawała
armia sowiecka, która pilnowała narzuconego porządku. Opatrznościowym
mężem na tak trudne czasy był prymas
tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński.
Nigdy nie ugiął się przed komunistami.
Ten odważny sprzeciw kosztował go więzienie. Tam napisał tekst „Ślubów jasnogórskich”. To był początek przygotowań
do Tysiąclecia Chrztu Polski. Niezwykłe
wydarzenie zmieniło jednak bieg naszej
historii. Było popołudnie, kilkanaście
minut po piątej, 16 października 1978 r.
z Bazyliki Św. Piotra padły słowa: „Habemus papam”, co znaczy: mamy papieża.
Został nim nasz rodak, kardynał Karol
Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.
Myślę, że Pan Bóg wiedział to już 1050 lat
temu, kiedy Mieszko przyjmował chrzest.
To był plan nie tylko dla Lolka z Wadowic,
ale także dla mnie, dla ciebie, dla całej
naszej społeczności.
Beata Filipowicz

Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak
człowiek pozostaje ten sam.
Wolfgang Goethe
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Cmentarz wojenny nr 144
Królowa Polska
W czasie I wojny światowej, po zakończonych
bitwach i potyczkach, niezwłocznie porządkowano plac boju i grzebano poległych. Obydwie
walczące wtedy ze sobą strony przestrzegały naczelnej zasady – każdemu poległemu
należy się godny pochówek. W zachowanych kronikach i relacjach z tego okresu, nie
zachowały się żadne informacje związane
z niehumanitarnym obchodzeniem się z ciałami zabitych żołnierzy. Tak strona austriacka,
jak i rosyjska, grzebała żołnierzy swoich
i wrogich, budując im ziemną mogiłę, na której
umieszczano drewniany krzyż brzozowy chrześcijański lub prawosławny. Dla muzułmanów
budowano nagrobek kamienny, natomiast żołnierzom pochodzenia żydowskiego najczęściej
stawiano drewniany słup.
Po zakończonej bitwie gorlickiej w maju 1915
roku i wyparciu Rosjan na wschód, przystąpiono do systematycznej akcji porządkowania
tysięcy mogił poległych żołnierzy. Utworzony
został w tym celu wiosną 1915 r. w Krakowie
Oddział ds. Grobów Wojennych. Pracownicy
jednostki zaproponowali niezwykle nowatorski pomysł pochowania poległych w pobliżu
linii frontu, w miejscach gdzie ginęli żołnierze
i wybudowania cmentarzy nieopodal pól

bitewnych i stanowisk bojowych. Obszar
ówczesnej Galicji Zachodniej podzielony
został na 10 okręgów cmentarnych. Ostatni
z nich oznaczony został nr X i obejmował
region Limanowa–Nowy Sącz, znalazło się
w nim 29 cmentarzy wojennych. Jednym
z nich jest cmentarz wojenny nr 144 w Królowej
Polskiej.
Łącznie w okresie od lata 1915 r. do jesieni
1918 r. powstało 378 cmentarzy w terenie i 22
w obrębie twierdzy Kraków, na których pochowano ok. 61 tys. poległych, z tego ponad 40
tys. trzeba było ekshumować.
Cmentarz wojenny nr 144 w Królowej Polskiej,
jest samodzielnym niewielkim obiektem o pow.
ok. 300 m2. Wkomponowany został w zbocze
wzgórza, po prawej stronie drogi Nowy Sącz –
Kamionka Wielka – Bogusza – Florynka.
Zaprojektowany przez Gustava Ludwiga na
planie półkola, uformowany na dwóch wysokich tarasach, różnica poziomów pomiędzy
tarasem niższym i wyższym to ok. 3,5 m,
górny taras wznosi się ok. 6,5 m ponad poziom
gruntu.
Otoczony jest półkolistymi murami oporowymi z

Widok cmentarza z ok. 1918 r.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

grubych ciosów piaskowca. Tarasy połączone
kamiennymi schodkami, początkowo wejście
znajdowało się od strony wschodniej, obecnie
od zachodniej. Na tarasie niższym od strony
południowej znajduje się ogrodzenie wykonane
z żelaznych prętów, pochodzące z okresu późniejszego, pierwotne było betonowe.
Element centralny stanowi ustawiony w osi
założenia, w geometrycznym środku górnego
tarasu wysoki 8 metrowy kamienny krzyż
z bocznymi ramionami wspartymi na okrągłych
kolumnach. Na skrzyżowaniu ramion krzyża
widnieje mały, żeliwny krzyż maltański typu
austriackiego. Na licu cokołu, pod krzyżem
złożono kamienną płytę z datą 1914. Krzyż
centralny ustawiony jest na postumencie
z ciosów kamiennych o nieznacznie zwężających się ku górze ścianach bocznych. Postument wbudowany został w kamienny cokół.
Na górnym tarasie, u podnóża krzyża centralnego i przy nagrobkach znajduje się 8 betonowych kręgów (być może miejsce na pochodnie,
znicze, kwietniki?).
Nagrobki mają postać kamiennych krzyży, na
których umieszczono żeliwne krzyże maltańskie. Na kamiennych trójstopniowych podstawach nagrobków znajdują się emaliowane
zielone tabliczki inskrypcyjne.

Tymczasowe mogiły w Nawojo
Fot. ze zbiorów Archiwum Narod

GMINNE WIEŚCI
Na cmentarzu obecnie znajduje się 13 mogił
(5 na tarasie górnym i 8 na dolnym) zbiorowych i indywidualnych. Pierwotnie było ich 16:
na górnym 6 i na dolnym 10. Według ustaleń
Jerzego Drogomira pochowano tu 34. żołnierzy austro-węgierskich i 7 rosyjskich poległych
od listopada 1914 do marca 1915 r.
Przeprowadzona kwerenda w zbiorach
Archiwum Narodowego w Krakowie oraz
w okolicznych parafiach i szkołach pozwoliła
ustalić dodatkowe informacje o pochowanych
na cmentarzu w Królowej Polskiej. Porównanie numeracji tymczasowych mogił zaznaczonych na szkicach w okolicach Nowego
Sącza, z planem cmentarza nr 144 ukazuje,
że ekshumowani zostali żołnierze polegli na
terenie Nowej Wsi, Nawojowej i Nawojówki.
Z zachowanych planów wynika, że na terenie
Nowej Wsi znajdowały się dwie mogiły: jedna
w środku wsi po prawej stronie głównej drogi
Krynica – Nowy Sącz; druga na wschód od
szosy, na łące pod lasem. Kolejne trzy tymczasowe zbiorowe mogiły były w Nawojowej
przy bocznej drodze do Hamerni. Te zgony
są efektem większej (trwającej kilka godzin)
bitwy jaka rozegrała się w tej okolicy w dniach
10 –12 grudnia 1914 roku. Poległo wtedy
7 żołnierzy armii austriackiej i 1 rosyjskiej.
W Nawojowej zmarł również 11.01.1915 r.,
z powodu wady serca, 37 letni Roman Hajek,
żołnierz regimentu artylerii z IX Garnizonu
w Józefowie w Czechach. Z informacji
zamieszczonej w kronice sióstr Dominikanek
wynika, że polegli zostali ekshumowani na
cmentarz parafialny w Nawojowej, a w 1918
r. na nowo wybudowany cmentarz wojenny
w Królowej Polskiej.

owej i Nawojówce.
dowego w Krakowie.
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Przy Gościńcu Cesarskim na terenie Nawojówki (dawnego przysiółka do Zawady, obecnie ulica Nawojowska 297 w Nowym Sączu),
znajdował się pojedynczy grób po wschodniej
stronie szosy do Nowego Sącza. Obecnie
w tym miejscu znajduje się pamiątkowy krzyż.
Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że
ufundowany został przez przybyłą z okolic
Kijowa rodzinę Latiników. Po I wojnie został
wymieniony na drewniany belkowy z wizerunkiem Chrystusa wyciętym z blachy, malowanym, osłoniętym trójkątnym daszkiem blaszanym. W 2005 roku dokonano gruntownego
remontu obiektu, zbutwiały krzyż wymieniono
na marmurowy, zachowując zabytkowy wizerunek Chrystusa.

potoku Głębuczek znajdował grób, w którym
pogrzebano poległego w styczniu 1945 r.
Niemca. Ponieważ ziemia była zamarznięta,
pogrzebany został w naturalnym zagłębieniu
terenowym, blisko linii kolejowej. Podczas
budowy drugiego toru, ziemna mogiła przeszkadzała, ale nie została zniszczona. Ziemny
grób z drewnianym krzyżem przetrwał do
początku lat 90. Z relacji p. Stefana Doszny,
emerytowanego pracownika Urzędu Gminy
w Kamionce Wielkiej wynika, że w połowie
1991 roku przeprowadzono ekshumację
na cmentarz wojenny do Królowej Polskiej.
W grobie znajdowały się szczątki jednej
osoby, przetrwał też metalowy nieśmiertelnik,
który został wysłany do ambasady niemieckiej
w Warszawie.

Z kroniki szkoły w Mystkowie wynika, że
ranni w okolicach Mystkowa przewożeni byli
do szpitala wojskowego zlokalizowanego
w dworze w Kamionce Wielkiej. Jeżeli rejon
leczenia rannych z tej wsi był w Kamionce
Wielkiej, to być może i polegli w okolicach
Mystkowa ekshumowani zostali na wybudowany cmentarz wojenny w Królowej Polskiej.
Tezę tę potwierdza porównanie nazwisk żołnierzy zmarłych w Ptaszkowej, z listą osób
z cmentarza w Królowej Polskiej. Wszystkich
9 zmarłych żołnierzy zamieszczonych w księdze zgonów parafii w Ptaszkowej pogrzebano
ostatecznie na cmentarzu wojennym w Królowej Polskiej.
W roku 1991 władze administracyjne gminy
Kamionka Wielka podjęły decyzję o ekshumacji grobów żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas II wojny światowej. W Kamionce
Małej pomiędzy drogą a linią kolejową, przy

Drugi grób z ostatniej wojny znajdował się
w Królowej Polskiej, nad rzeką Kamionka,
w pobliżu bocznej drogi do Jaroszówki.
Pochowany tu został Josef Bris żołnierz narodowości austriackiej w służbie armii niemieckiej. Zginął w styczniu 1945 roku w pobliżu
domu rodziny Surmów. Pan Stanisław Surma
znalazł przy nim dokumenty z nazwiskiem,
które schował za tragarzem swojego domu,
które niestety zaginęły.
Okoliczni mieszkańcy pogrzebali go w nadrzecznych olszynach w ziemnym grobie
i postawili drewniany krzyż. Rodzina Surmów
opiekowała się grobem, aż do początku lat
80; jeżeli krzyż uległ zbutwieniu stawiali
nowy. Z Kamionki, ze szkoły przychodziła
młodzież i zapalała świeczki. W połowie lat
70. prowadzono regulację rzeki Kamionka
i ciężkie maszyny budowlane zniszczyły
grób.

Widok cmentarza, stan obecny
Fot. autor.
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Cmentarz w Królowej Polskiej należy do
małych cmentarzy (powierzchnia ok. 300 m2),
jednak ze względu na położenie i kompozycję
przestrzenną, jest godny uwagi i zwiedzania.
Obecnie obiekt jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, toczenie jest uporządkowane
i jest dobrze widoczny z drogi Kamionka
Wielka – Florynka. W celu podniesienia atrakcyjności zabytkowego cmentarza należałoby
umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą podstawowe dane:
pełna poprawna nazwa z numerem cmentarza, rok budowy, autor projektu, plan z układem grobów i ilość pochowanych żołnierzy.

Cmentarz
wojenny
nr 144
dokończenie

Około 1982 roku syn Stanisława Surmy,
również Stanisław, wykonał krzyż z metalowych kółek, który umieścił na mogile nad
rzeką. W pamięci rodziny zachowały się dane
zmarłego, które umieszczono na metalowej
tabliczce. Niestety jest to grób symboliczny,
gdyż pomimo usilnych starań, nie odnaleziono pierwotnego miejsca pochowania
zmarłego. Surmowie do dzisiaj dają na wypominki za zmarłego. Nie odnaleziono również
szczątków podczas poszukiwań w 1991
roku. Podjęto wtedy decyzję, że na cmentarz
z I wojny światowej nr 144 w Królowej Polskiej, przeniesione zostaną szczątki żołnierza niemieckiego poległego podczas
II wojny światowej, ekshumowanego
z grobu z Kamionki Małej oraz metalowy krzyż
z tabliczką imienną z symbolicznej mogiły
z Królowej Polskiej (niestety bez żadnych szczątków). Grób umieszczono na dolnym tarasie
w bocznej, wschodniej części cmentarza
i niestety nie komponuje się w żaden sposób
z gustownie zaprojektowanym przez Gustava
Ludwiga cmentarzem pierwszowojennym.
Przy podstawie dolnego muru oporowego, od
strony wschodniej zachował się jeden słup
graniczny z wyrytymi literami HV, pozostałe
trzy graniczniki zaginęły.
Na ogrodzeniu cmentarza od strony południowej umieszczona została w 1993 r. tablica
patronacka informująca, iż obiektem opiekuje
się młodzież ze szkoły w Królowej Polskiej.
Niestety, zawiera ona nieprecyzyjne informacje o samym cmentarzu, poprawny napis
powinien brzmieć cmentarz wojenny nr 144
Królowa Polska.
W chwili obecnej cmentarz nr 144 znajduje
się w dobrym stanie technicznym, władze
gminy Kamionka Wielka wykazują dużą
troskę o jego stan i systematycznie go zabezpieczają oraz remontują. Kapitalny remont
przeprowadzony został w latach 1991 – 1997,
renowację nagrobków i wykonanie nowych
tabliczek imiennych, zielonych (pierwotne
prawdopodobnie były koloru gołąbkowego)
zlecono w 1991 roku. Niestety podczas
montowania nowych tabliczek imiennych
pomylono nagrobki, na których powinny się
znajdować. Tak więc, aktualny układ tabliczek
nie odpowiada stanowi pierwotnemu. Reno-

Nagrobek z II wojny światowej
Józefa Bris. Fot. autor.
wację kamiennych murów oporowych przeprowadzono w latach 1996-1997. Po odnowieniu cmentarza, przy drodze umieszczono
kierunkową tablicę informacyjną do miejsca
pamięci.
Plany z lat 1917 – 1918 przewidywały 10
nagrobków na niższym poziomie i 6 na wyższym oraz wejście po schodach od dołu w osi
założenia. Przeczy temu dokumentacja fotograficzna z 1918 roku, gdzie wyraźnie widać,
że nie wybudowano w środkowej części
planowanych schodów. Z notatki wykonanej 19 maja 1920 r. przez posterunek Policji
Państwowej w Kamionce Wielkiej (do której
dołączono schematyczny plan cmentarza
z zaznaczoną drogą dojścia od drogi głównej)
wynika, że wejście na cmentarz znajdowało
się z boku od strony wschodniej. Na powyższym szkicu zaznaczono również nagrobki
na obydwóch poziomach, na tarasie górnym
było 6 nagrobków, w tym jeden bez napisu,
oraz jeden bez krzyża i napisu (obecnie jest
5). Natomiast na tarasie dolnym było 10
nagrobków, w tym jeden bez napisu i krzyża
(obecnie jest 8). Z powyższej notatki wynika
również, że działki pod cmentarz przekazali
gospodarze: Stanisław Poręba i Kazimierz
Gajdos [Gajdosz].

Źródła:
Oktawian Duda: Cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.
358–359.
Roman Frodyma: Galicyjskie cmentarze
wojenne. Przewodnik, t. 3, Pruszków 1998,
s. 115.
Rudolf Broch i Hans Hauptmann: Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, Tarnów 1996, s. 403–404.
Jerzy Drogomir: Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), t. 2, Tarnów 2002, s.
75–77.
Archiwum Narodowe w Krakowie, akta
WUOnGW, sygn. GW 48.
Księga zgonów parafii Ptaszkowa i Nawojowa
z 1914 i 1915 r.
Relacja rodziny Surmów z Królowej Polskiej.
Relacja Stefana Doszny z Królowej Górnej.
Informacja o autorze projektu cmentarza:
Gustav Ludwig (1876-1952) – kapitan
landszturmu (pospolitego ruszenia), [Ldst.-Hauptmann]. Niemiec, urodzony w Brnie
na Morawach, monachijski architekt. Kształcił się w Austrii i Stanach Zjednoczonych.
Jeden z najwszechstronniejszych twórców
w Wydziale Grobów Wojennych, zaangażowany w pracę oddziału, aż do 1 I 1918 r.
Projektant prawie wszystkich cmentarzy położonych w X Okręgu Cmentarnym „Limanowa”
(z siedzibą w Nowym Sączu) i Komendant
X Oddziału Uprzątania Pól Bitewnych od 21
V 1917 r. do 30 XI 1917 r. Zaprojektował także
reprezentacyjny cmentarz nr 91 w Gorlicach.
Przedstawił ciekawą koncepcję cmentarza nr
368 na Jabłońcu (zmienioną niestety w trakcie
realizacji). Projekty Ludwiga charakteryzują
się bogatą ornamentacją opartą na motywach
roślinnych (głównie laur i liście dębowe).
Krzyże jego projektu można spotkać prawie
we wszystkich okręgach cmentarnych.

Tekst i fot.: Bogdan Potoniec
PTH w Nowym Sączu
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AIESEC w Królowej Górnej
W dniach 7 - 15 stycznia bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole dwoje niezwykłych ludzi: Ethel Zlotnik
studentkę z Meksyku oraz Ivana (Yifenga) Wanga- studiującego w Australii Chińczyka. Oboje „trafili” do Królowej Górnej, realizując program projektu wolontariackiego „AIESEC Kraków”. W ramach tego programu spotykali się z naszymi gimnazjalistami, prowadząc dla nich ciekawe zajęcia w języku angielskim. Swoim młodszym kolegom z Polski, przekazali wiedzę na temat krajów, z których pochodzą, sami wiele dowiedzieli
się o Polsce i naszej szkole, ale przede wszystkim zapewnili uczniom kontakt z „żywym” językiem angielskim. Spotkanie z wolontariuszami było poza tym niezwykłą przygodą oraz wspaniałym doświadczeniem.
Z pewnością zostaną oni zapamiętani w naszej szkole na zawsze.

AIESEC jest to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która
od ponad 65 lat realizuje program praktyk
i wolontariatów, docierając do 124 krajów
i terytoriów.
W Polsce przedstawiciele organizacji są
obecni w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty
i pracę zespołową umożliwiają studentom
rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtują
wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz
umiejętności komunikacyjne. Nasi goście
należą do wielu osób realizujących założenia
projektów AIESEC.
Głównym celem wolontariuszy:
Ethel oraz Ivana było umożliwienie naszym
uczniom udziału w wielu konwersacjach
w języku angielskim. Dzięki temu znajomość
tego języka zyskała na wartości. Na początku
studenci sprawdzili stopień owej znajomości, aby następnie móc udzielać przydatnych wskazówek przekazywanych na zasadzie konstruktywnej krytyki. Ustalili ponadto

z uczniami osobiste cele związane z nauką
angielskiego podczas kursu, zaś w trakcie jego
trwania cele te realizowali. Postępy młodzieży
w tym zakresie były stale monitorowane.
Z obserwacji studentów wynika, że gimnazjaliści z Królowej Górnej bardzo dobrze znają
język angielski.
Pierwsze dwa dni pobytu Ethel
i Ivana w naszej szkole przebiegły pod znakiem
ich i naszego udziału w dwóch ważnych wydarzeniach: prezentacji projektów edukacyjnych
oraz konkursie dotyczącym zwyczajów świątecznych w różnych krajach świata. 7 stycznia
po zaprezentowaniu dwóch projektów gimnazjalnych, nasi goście zostali przedstawieni
przez pana Dyrektora, po czym sami wyszli na
scenę, aby powiedzieć kilka słów o sobie
oraz o celu swojego pobytu w Królowej Górnej.
Następnie dalej mogli podziwiać występy gimnazjalistów z klas II, prezentujących swoje projekty. W roli tłumacza wystąpiła pani Krystyna
Golonka. Jedno przedstawienie, „Kopciuszek”
w języku angielskim, nie wymagało pomocy

tłumacza. Już w pierwszym dniu pobytu
w naszej szkole Ethel i Ivan stali się bardzo
popularni wśród gimnazjalistów, którzy chętnie
nawiązywali z nimi kontakt poprzez rozmowy
oraz wspólne zdjęcia.
W dniu rozstrzygnięcia konkursu
„My- Wy- Święta” (8 stycznia) Ethel i Ivana
również nie zabrakło na widowni. Mogli oni
nie tylko podziwiać wspaniałe występy naszej
młodzieży, ale także sami się odnieść do ich
treści. Ethel skomentowała występ uczniów
klasy IIIb, którzy przedstawili sposób obchodzenia świąt Bożego Narodzenia właśnie
w Meksyku. Będąc na scenie, zaprezentowała nawet fragment jednej z pieśni, które
przy okazji świąt są śpiewane w jej ojczyźnie. Ivan natomiast skorzystał z okazji, jaka
nadarzyła się, kiedy uczniowie klasy IIIa
prezentowali zwyczaje świąteczne obecne
w Indonezji. Pokazał wówczas zebranym, na
czym polega sztuka jedzenia ryżu pałeczkami. Występy obojga gości wzbudziły wielki
aplauz widowni.
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AIESEC
w Królowej Górnej
dokończenie

Od poniedziałku do piątku (11- 15 stycznia)
nasi goście spotykali się z gimnazjalistami
w klasach, podczas prowadzonych tam zajęć.
Zajęcia te cieszyły się ogromną popularnością
wśród uczniów. Ethel i Ivan w ciekawy sposób
zaprezentowali historię, kulturę oraz tradycję
krajów swojego pochodzenia. Podczas częstych
rozmów mogli także bardzo wiele dowiedzieć się
o naszym kraju, naszej miejscowości oraz szkole.
Uczniowie chętnie podejmowali z nimi rozmowę
oraz bardzo często robili sobie wspólne zdjęcia.
Każda klasa miała przyjemność wzięcia udziału
w dwóch lekcjach prowadzonych przez wolontariuszy, co stało się okazją do wymiany doświadczeń, lepszego poznania się i- przede wszystkimrozmowy w języku angielskim. Nad realizacją
tego niezwykłego przedsięwzięcia czuwała nasza
pani anglistka, Krystyna Górska.
Bardzo wiele o zwyczajach panujących
w Polsce Ethel i Ivan mogli dowiedzieć się
w domu pani Grażyny Stanek, u której mieszkali
podczas pobytu w Królowej Górnej. Poznali przede
wszystkim smak polskiej kuchni, której przysmakami mogli codziennie delektować się podczas
śniadań i kolacji. Fakt, że Ethel jest wegetarianką,
nie stanowił żadnego problemu. Pani Nina Matuła
natomiast zadbała o to, aby naszym gościom
miło upływał czas wolny po zakończeniu zajęć
w szkole. Pokazała im to, czym mogą pochwalić
się miasta: Nowy Sącz oraz Krynica- Zdrój. Wrażenia z tych wycieczek były dla naszych gości na
pewno niezapomniane.
Uczennice klasy IIIb, Oliwia Pierzga oraz Emilia
Michalik, doszły do wniosku, że rozmowy prowadzone z Ethel i Ivanem podczas lekcji są
zbyt krótkie, aby dowiedzieć się o nich „czegoś
więcej”, toteż wpadły na pomysł, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Wolontariusze chętnie
podzielili się ciekawymi informacjami na swój

temat. Dzięki wywiadowi dowiedzieliśmy się, że
dziadek Ethel pochodził z Polski. Ivan natomiast,
zanim dotarł do naszego kraju, musiał samolotem
z Sydney minąć Singapur oraz Szwajcarię. Udział
w programie AIESEC był motywowany zainteresowaniem problemami otaczającego świata.
Wolontariuszom szczególnie zależy na łamaniu
barier kulturowych między krajami. Był to dla nich
pierwszy projekt zagraniczny.
Ethel z Ivanem nie znali się wcześniej,
a pobyt w naszej miejscowości był ostatnim
etapem ich sześciotygodniowej podróży po
Polsce. Ethel brała również udział w dwóch projektach AIESEC w swoim rodzinnym kraju, pomagając ludziom podczas katastrof naturalnych (np.
dostarczając żywność czy pomagając potrzebującym w znalezieniu dachu nad głową).
Jak się wyrazili, obydwoje zostali ciepło przyjęci
w Polsce. Duże wrażenie zrobił na nich Kraków.
Poznali tam wielu ciekawych ludzi oraz zwiedzili
godne uwagi miejsca.
Dla Ethel niesamowitą rzeczą było to, że zobaczyła na własne oczy śnieg. Pomimo tego, że jest
wegetarianką i tęskniła za meksykańską kuchnią, dla niej cała ta przygoda z Polską mieści się
w jednym słowie „szczęście”. Ivan również bardzo
pochlebnie wyrażał się o Polsce, o ludziach, których spotkał na swojej drodze. Bardzo dobrze
wspominał rodzinę Stanków, która gościła ich
w swoim domu.
Głównym hobby Ivana jest narciarstwo.
W jego rodzinnym kraju temperatury bywają
niższe niż, u nas, więc warunki do uprawiania

tego sportu są doskonałe. Interesują go również:
pływanie, wędrówki górskie, filmy oraz spotkania
ze znajomymi. Ethel także lubi uprawiać sport,
szczególnie pasjonuje ją tenis. Jej drugą pasją
jest gra na pianinie, oprócz tego uwielbia malować oraz rysować.
Informacje uzyskane dzięki przeprowadzonemu wywiadowi pozwoliły nam wszystkim
lepiej poznać tych niecodziennych gości.
W piątek 15 stycznia oficjalnie pożegnaliśmy Ethel
i Ivana. Pan Dyrektor wyraził słowa podziękowania gościom oraz wręczył im certyfikaty potwierdzające udział w realizacji programu AIESEC
w naszej szkole. Słowa podziękowania skierowała także pani Krystyna Górska, która wręczyła
studentom piękne pamiątkowe kalendarze. Na
każdej stronie widniały zdjęcia wykonane podczas pobytu Ethel i Ivana w naszej miejscowości
i jej okolicach. Była to dla nich wielka niespodzianka. W imieniu uczniów słowa podzięki
złożyli: Oliwia Pierzga oraz Szymon Kmak, zaś
Karolina Sekuła i Aneta Siedlarz zaśpiewały
dla gości piosenkę w języku angielskim. Sami
wolontariusze nie szczędzili także słów podziękowań wszystkim, dzięki którym pobyt w Królowej
Górnej- jak sami stwierdzili- na zawsze pozostanie w ich pamięci. My również będziemy ich
pamiętali.

Tomasz Skraba

Fot. Archiwum szkolne

Gminne Wieści można nabyć:
w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, w kiosku „Ruch” w Kamionce Wielkiej, w sklepie "Ania" w Kamionce Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy,
w sklepie Wielochy i Poręby w Królowej Polskiej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamionce Wielkiej.
Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.

						

Redakcja
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A kiedy mi minął roczek

Gdzieś tam we wsi gra muzyka

Dziś na miejscu starej chatki

Tu stawiałam pierwszy kroczek

Wściekłą polkę i walczyka

Rośnie trawa albo kwiatki

A kiedym się czegoś bała

Chłopcy w grupy się zbierają

I po wielu wielu dniach

Tom do ciebie uciekała

Po dziewczyny wyruszają

Widzę ciebie w moich snach

Gdzieś ty moja chatko mała

Tu się odbywały chrzciny

Panna dobrze wychowana

Co cię wspomnę to zapłaczę

Com się w tobie wychowała

I koniecznie imieniny

Na tańce nie pójdzie sama

Że cię więcej nie zobaczę

Chatka stara, ale miła

Tu sąsiedzi się schodzili

Chłopiec ma ja przyprowadzić

Choć minęło tyle lat

Com się w tobie urodziła

Śpiewali, jedli i pili

Jeszcze ojca się poradzić

Jakże zmienił się mój świat

Stare były twoje ściany

Rodzice gościnni byli

Jak tak przeszło sobót wiele

Jest dom nowy i wygoda

Ale każdy kąt kochany

Wszyscy śmiało tu wchodzili

Szykowało się wesele

To mi ciągle czegoś szkoda

Wapnem wybielona ściana

Wzajemnie się wspomagali

Jak tradycja nakazała

A najbardziej to mnie smuci

I podłoga szorowana

I w smutkach się pocieszali

Rodzinka się powiększała

Że ma młodość już nie wróci

Koło chatki w studni woda

Kiedym siedem lat skończyła

Czas nie stoi lecz czas leci

Jak mi ciebie teraz szkoda

Mama książki mi kupiła

Starzy słabną rosną dzieci

Drzwi na haczyk otwierane

I do szkoły mnie posłała

To i nasza chatka mała

Z desek nieoheblowane

Żebym mądrości nabrała

Też się mocno postarzała

Tu me oczka świat ujrzały

Kiedy byłam już panienką

Trzeba było ją rozwalić

Cieszyły się i płakały

Wyglądałam przez okienko

Drzewo porżnąć w piecu spalić

Tu matula moja miła

Może chłopiec mnie odszuka

I ciężko się napracować

Piastowała i karmiła

I do moich drzwi zapuka

By nowy dom wybudować

hhhhhhhhh

Zofia Poręba
z Boguszy
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W kościele w Mystkowie

Droga Krzyżowa jak nowa

W Parafii Mystków zakończono niedawno się
budowę nowego przedszkola. Teraz postanowiono odnowić zniszczone, zabytkowe
Stacje Drogi Krzyżowej. Odnowienia oraz
konserwacji z wyzłoceniem ram, dokonano
jesienią 2015 roku. Inicjatywa odnowienia
stacji wyszła od parafian, dokładnie od Rady
Duszpasterskiej. W parafii znaleźli się ludzie,
którzy chodząc z domu do domu, postanowili zbierać po przysiółkach pieniądze na
ten cel. W finansowe wsparcie włączyły się
organizacje, Róże Żywego Różańca i rodziny
– fundując kolejne stacje Drogi Krzyżowej.
Pozyskane środki pozwoliły na odnowienie
wszystkich obrazów, dodatkowo na odnowienie zabytkowej, lecz zniszczonej ambony
(warto wspomnieć, że pochodzi ona ze sta-

rego, nieistniejącego już kościoła). Wszystkie konserwatorskie prace wykonała firma
z Boguszy i z Nowego Sącza mgra Józefa
Steca.
W tym miejscu trzeba podziękować Panu
Bogu za opiekę i błogosławieństwo przy realizacji prac. Słowa wdzięczności kieruję też do
organizacji i grup parafialnych, mieszkańców
przysiółków i wielu pojedynczych osób za
zaangażowanie i okazaną ofiarność.

decka, Pyzik Józef, Kruczek Halina i Janusz.
c
Mszalnica: 8 Róża Ojców Stanisława
Janusa, Styrek Górny i Dolny, Wolniki, Kretówki, Lipie, Oracze, Śmigajka Górna
i Dolna, Nadświerczyna, Zagóra, Góry Zalas,
Dąbki, Lebdówka, Hatlasiówka, ulica Szkolna,
Uroda Sabina i Eugeniusz.
Wspomnieć też należy o wielu innych, niewymienionych dobrodziejach z Mystkowa
i Mszalnicy.

OFIARODAWCY NA DROGĘ KRZYŻOWĄ:
c
Rada Duszpasterska
c
Mystków: Koło Gospodyń Wiejskich,
Łabowa cz I i cz. II, Wola Niżna, Wola Wyzna,
Zabrzezina, Nowakówka, Domy za starą
szkołą, Domy za nową szkołą, ulica Nowosą-

Ks Józef Głowa
Proboszcz
Fot. K. Ogorzałek
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Dzień Babci i Dziadka w Mszalnicy
Dnia 15 stycznia 2016 roku
uczniowie Zespołu Szkół w Mszalnicy wraz
z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz
rodzicami gościli w budynku Świetlicy
Wiejskiej wspaniałych gości – Naszych
Dziadków i Babcie. Licznie przybyli goście
mieli okazję nie tylko podziwiać występy
swoich wnucząt, ale również zaśpiewać
wspólnie kilka kolęd, skosztować ciast,
porozmawiać z dawnymi znajomymi.
Tą wyjątkową uroczystość rozpoczęła pani dyrektor mgr Edyta Danielska,
która przywitała wszystkich gości ciepłymi
słowami.
Następnie, uczniowie klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oraz przedszkolaki, pod kierunkiem pani Renaty Głów-

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

czyk, Marzeny Pogwizd, Izabeli Jarosz
i Anny Jelito wystawili baśń pt: „Królowa
Śniegu”. Wspaniała publiczność gromko
oklaskiwała swoje ukochane wnuczęta,
które wykazały znakomitą grę aktorską,
pięknie recytowały wiersze, radośnie
śpiewały piosenki.
Dodatkowo, po tej inscenizacji,
wystąpiły uczennice klasy drugiej gimnazjum, śpiewając piosenkę „Say something” oraz grupa kolędnicza z jasełkami,
prowadzona przez panią Edytę Kiełbasę.
Idealnym podsumowaniem uroczystości był koncert kolęd wykonany przez
uczniów naszego gimnazjum. Obecni
na sali goście, przy akompaniamencie
szkolnego zespołu muzycznego, wspólnie

kolędowali, a na zakończenie uroczystości odśpiewano gromkie „Sto lat!”.
Każdy z naszych gości otrzymał od wnucząt własnoręcznie wykonany upominek
z serdecznymi życzeniami i podziękowaniami.
Kochanym Babciom i drogim
Dziadkom jeszcze raz życzymy samych
pięknych chwil w życiu, błogosławieństwa
Bożego i tego, aby zawsze byli dumni ze
swych wnuków, tak jak w tym wyjątkowym
dniu.

Izabela Jarosz
Foto: Edyta Kiełbasa
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Ferie w bibliotece

Wyginam śmiało ciało!

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej,
wraz z filiami, zorganizowała zajęcia feryjne dla dzieci
i młodzieży. Były gry planszowe, zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały zimowe
obrazki, bałwanki i maski karnawałowe. Nie zabrakło
również zabaw ruchowych, gier w kalambury, projekcji
filmu młodzieżowego i warsztatów kulinarnych. Dla babci
i dziadka uczestnicy wykonali własnoręcznie laurki i drobne
upominki, powstały także śliczne, papierowe róże. Zajęcia
przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Biblioteka
dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i już dziś, zaprasza na kolejne.

Zapraszamy wszystkich Seniorów, którzy wyznają zasadę „w zdrowym
ciele zdrowy duch”, na zajęcia z gimnastyki w każdy wtorek i czwartek
o godz. 16.45. Zapisy i szczegółowe informacje w Gminnej Bibliotece
w Kamionce Wielkiej. Gimnastyka dla seniorów, to świetna propozycja
dla mieszkańców gminy Kamionka Wielka na utrzymanie ciała w dobrej
kondycji i zdrowiu. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie, zwiększają ruchomość stawów i pomagają zwalczać oraz zapobiegać bólom kręgosłupa
na wszystkich jego odcinkach. Program zajęć jest dostosowany do możliwości ruchowych uczestników i tak ułożony, by zmniejszyć do minimum ryzyko urazów i kontuzji. Ćwiczenia gimnastyczne 50+ poprawiają
kondycję i wytrzymałość, wpływają pozytywnie na ogólne samopoczucie, relaksują i dodają energii. Gimnastyka to dobra recepta na zdrowie
i codzienne czerpanie radości z życia. Ćwiczenia to najlepszy sposób na
odkrycie źródła młodości i witalności. Chcemy by seniorzy naszej gminy
pozostali w dobrej kondycji, mimo wieku . Zapraszamy!

Iwona Kotas

A. Ziobrowska

Klub Seniora w Bukowinie Tatrzańskiej
Od dłuższego czasu klub seniora, działający przy
bibliotece, planował wyjazd na basen. 4 lutego grupa
seniorów wybrała się do Bukowiny Tatrzańskiej, aby
zakosztować kąpieli w termalnych źródłach leczniczych. Miało to na celu polepszyć stan zdrowia oraz
ogólne samopoczucie po okresie zimowym. Wśród nas
były osoby, które po raz pierwszy kąpały się w takich
basenach. Czterogodzinny relaks w basenach zdziałał
cuda, a dodatkowo humory poprawił wspólny obiad
w Karczmie w Krościenku. Wycieczka odbyła się w
tłusty czwartek, więc nie zabrakło pączków. Seniorzy
wyrażają wdzięczność paniom z biblioteki za to, że
zauważyły starszego człowieka, który z racji wieku
traci radość życia. Dodano nam skrzydeł, co można
było zauważyć na basenie. Ważne, że my seniorzy
chcemy żyć aktywnie.

Pawłowska Zofia
Fot. Archiwum GBP
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Turniej szachowy "O Złotą Wieżę" zakończony
"Życie jest jak gra w szachy,
gdzie za przeciwnika ma się los,
ale ważne jest by ostatni ruch należał do Ciebie."
T. Dwornik
21 lutego odbył się Gminny Turniej Szachowy "O Złotą Wieżę”,
który corocznie organizuje Urząd Gminy, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Rada Gminna LZS. Szachy to gra niezwykle wartościowa, ponieważ stanowi specyficzną kombinację sportu,
naukowego myślenia i elementów sztuki .Wywiera pozytywny
wpływ na gracza ucząc przewidywania, logicznego myślenia,
sportowego współzawodnictwa, cierpliwości. Gra w szachy
doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolność koncentracji.
Wpływa również na rozwijanie pozytywnych cech i postaw
takich jak obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do
celu. Jak powiedział Garii Kasparow „Szachy to narzędzie,
które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci”,
dlatego cieszy fakt, że jest jednak grupa dzieci i młodzieży
na terenie naszej Gminy, która pragnie poznawać tajniki tej,
chyba najstarszej gry.
Oto wyniki tegorocznego konkursu:
Kategoria JUNIORZY:
I miejsce zdobył Jakub Rams z Kamionki Wielkiej,
II miejsce wygrał Jakub Popiela z Kamionki Wielkiej,
III miejsce zdobył Szymon Koziak z Bogusz.
Kategoria SENIORZY:
I miejsce wywalczył Marek Trojan z Kamionki Wielkiej,
II miejsce zdobył Karol Gruca z Kamionki Wielkiej,
III miejsce wygrał Robert Basta z Kamionki Wielkiej.
Organizatorzy tegorocznego turnieju serdecznie gratulują
wszystkim uczestnikom a szczególne podziękowania składają
społecznemu sędziemu - Włodzimierzowi Morańskiemu.
G.M.

Fot. autora

Turnieju Tenisa Stołowego
W dniu 07 lutego 2016 roku w Zespole Szkół Podstawowo
– Gimnazjalnych nr 1 w Kamionce Wielkiej odbył się Gminny Turniej
Tenisa Stołowego. W zawodach udział wzięło 20 zawodników. Trzech
najlepszych graczy otrzymało pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Końcowe wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce – Piotr MRUK
II miejsce – Kamil CEMPA
III miejsce – Karol GRUCA
Turniej przebiegał w miłej atmosferze, sportowej rywalizacji
na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników. Podczas zawodów

można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników (co
bardzo cieszyło organizatorów) oraz prezentowaną przez nich postawę
fair-play.
Zwycięzcom gratulujemy wywalczonych miejsc, wszystkim zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w turnieju i życzymy powodzenia,
a także sukcesów w kolejnych turniejach.
Szczególne podziękowania należą się dyrektor ZSPG nr 1
w Kamionce Wielkiej Krystynie Skrzypiec za udostępnienie sali
i sprzętu oraz Sławomirowi Poremba – sędziemu głównemu – za przeprowadzenie Turnieju.

R.O.S.
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Jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka
17 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się Jasełka połączone z Dniem
Babci i Dziadka. Dzieci z zespołu „Mały
Skalnik” zaprezentowały się w programie
przygotowanym specjalnie z myślą o najukochańszych Babciach i Dziadkach. W pierwszej
części dzieci zadedykowały wiersze, piosenki
i tańce babciom, dziadkom i zaproszonym
gościom. Najmłodsi wystąpili z wierszykami,
Gabrysia Trojan zaśpiewała piosenkę „Czekolady… ach” oraz zatańczyła z Krystianem
Trojanem latyno-amerykański taniec towa-

rzyski cha-cha. Na zakończenie programu
okolicznościowego na cześć świętujących
zaśpiewali Małgosia Pogwizd i Konrad Górka
W drugiej części rozpoczęło się przedstawienie Jasełek. Dzieci świetnie wcieliły się
w swoje role, śpiewały znane kolędy, ku wielkiemu zaskoczeniu widzów były nawet partie
solowe. Młodzi aktorzy cudownie prezentowali się, w swój występ wkładali całe serce
i zapał. Śpiew kolęd sprawiał, że atmosfera
zrobiła się bardzo świąteczna. Maluszki przynosiły Jezuskowi rozmaite dary – koszyczek

z jabłuszkami, garnuszek ze śmietanką. Świadomość, że występ oglądają ich ukochane
babcie i dziadkowie, dodawała im pewności
siebie. Dumni ze swoich wnucząt dziadkowie
szczerze oklaskiwali debiutujących aktorów.
W niejednym oku zakręciła się łza szczęścia.
Najbardziej rozczulili babcie i dziadków dzieci,
które ubrane w piękne stroje, wyposażeni
w odpowiednie rekwizyty wspominali historię
sprzed przeszło 2000 lat.

Tekst i fot: GM
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Kolędowanie w Mszalnicy
Stało się już tradycją, że w okresie Bożego Narodzenia, mieszkańcy Mszalnicy gromadzą się
w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej na spektaklu kolędniczym. Tuż przed końcem 2015 roku
w wypełnionej po brzegi sali wystąpiły dziecięce
grupy kolędnicze: Pasterze i Herody, młodzieżowa grupa: Z turoniem i dorosła: Herody.
Przedstawiono scenkę kolędowania u miejscowego gospodarza. Wiązankę kolęd i pastorałek przedstawiła kapela Zespołu Regionalnego
Mszalniczanie.

To publiczne wykonanie przedstawień kolędniczych poprzedziło
występ
kolędników
z Mszalnicy w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych,
który 21 stycznia 2016 roku
odbył się w Mystkowie. Program przygotowali: Edyta Kiełbasa, Sylwia Witkowska oraz
Stanisław Kunicki.
Wszyscy oni otrzymali od
wypełnionej po brzegi sali
publiczności zasłużone brawa.

Tekst i fot: Kogo

Rodzina na Sylwestrze

Już po raz drugi w domu KGW „Gosposia” w Mszalnicy odbył się
bezalkoholowy bal sylwestrowy, zorganizowany przez grupy wsparcia
działające przy parafii w Mystkowie. W zabawie uczestniczyło prawie
sto osób, zarówno rodzice jak też ich dzieci. Byli to nie tylko mieszkańcy parafii Mystków, lecz także przyjezdni z Bochni, Nowego Sącza
i Nawojowej. Zabawa rozpoczęła się przywitaniem i prezentacją przybyłych gości. Wspólnie odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
Punktualnie o północy uczestnicy balu przywitali Nowy 2016 Rok

modlitwą, życzeniami i śpiewem kolejnych kolęd.
Wszyscy uczestnicy zabawy byli w dobrych nastojach, było dużo
radości, zadowolenia, towarzyszyło poczucie tworzenia jednej dużej
rodziny.
Organizatorzy zapowiadają kolejne bezalkoholowe bale, i mają
nadzieję na podobne inicjatywy w okolicznych parafiach.

Tekst i fot: S.J.

strona 26

GMINNE WIEŚCI Nr 61

Sądeckie
Kolędowanie zakończone

T

egoroczne XII Sądeckie
Kolędowanie miało bardzo
bogaty przebieg. Złożyła
się na to nie tylko ilość grup
kolędniczych, biorących udział
w Powiatowym Przeglądzie, ale
też różnorodność prezentowanych programów kolędniczych.
W przeglądzie wystąpiły 23
zespoły kolędnicze, wyłonione
w gminnych przeglądach na terenie powiatu nowosądeckiego.
Jury, któremu przewodziła Magdalena Kroh, po obejrzeniu
zaprezentowanych
widowisk
kolędniczych postanowiło nagrodzić następujące grupy:
W kategorii dziecięcej:
- trzy równorzędne I miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a„Herody” z Mszalnicy (kierownik: Edyta Kiełbasa),
a „Z gwiazdą” z Zagorzyna (kierownik: Krystyna Rucińska),
a „Z gwiazdą” z Mszalnicy (kierownik: D. Mółka i A. Jelito).
- II miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Herody” z Łososiny Dolnej
(kierownik: Zdzisława Wolińska).
- dwa równorzędne III miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a „Trzej Królowie” z Ptaszkowej
(kierownik: Magdalena Motyka),
a „Z turoniem” z Binczarowej
(kierownik: Anna Radzik).
W kategorii młodzieżowej:
I miejsce otrzymuje grupa kolędnicza: „Z turoniem” z Łososiny
Dolnej (kierownik: Małgorzata

Wygoda).
- trzy równorzędne II miejsca
przyznano grupom kolędniczym:
a”Z gwiazdą” z Królowej Górnej
(kierownik: Krystyna Górska),
a „Z konikiem” z Marcinkowic
(kierownik: Dariusz Wojtarowicz),
a „Z turoniem” z Podegrodzia
(kierownik: Leszek Migacz).
- dwa równorzędne III miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a „Herody” z Binczarowej (kierownik: Anna Radzik),
a „Draby” z Ptaszkowej (kierownik: Magdalena Motyka).
Na
Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i
Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu komisja
zakwalifikowała osiem grup
kolędniczych, tj. laureatów
I i II miejsc, czyli grupy kolędnicze:
Herody” z Mszalnicy, „Z gwiazdą”
z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Zagorzyna, „Herody” z Łososiny Dolnej,
„Z gwiazdą” z Królowej Górnej,
„Z turoniem” z Łososiny Dolnej,
„Z konikiem” z Marcinkowic,
„Z turoniem” z Podegrodzia.
W kategorii dorosłej:
- cztery równorzędne I miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a „Z turoniem” z Boguszy (kierownik: Jan Głód),
a „Z gwiazdą” z Ptaszkowej
(kierownik Magdalena Motyka),
a „Z gwiazdą” z Mystkowa (kierownik Czesław Majewski),
a „Herody” z Mszalnicy (kierow-

nik: Stanisław Kunicki).
- cztery równorzędne II miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a„Z niedźwiedziem” z Łącka
(kierownik: Aneta Wolańska),
a „Draby” z Nawojowej (kierownik Zofia Skwarło),
a „Z konikiem” z Podegrodzia
(kierownik: Wojciech Sułkowski),
a „Draby” z Lipnicy Wielkiej
(kierownik: Maria Jaworecka).
- trzy równorzędne III miejsca
otrzymują grupy kolędnicze:
a „Z szopką” z Podegrodzia
(kierownik: Teofil Zgrzeblak),
a„Z gwiazdą” z Marcinkowic
(kierownik: Mariusz Adamek),
a „Draby” ze Starej Wsi (kierownik: Stanisława Mikulska).
Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie
Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała osiem dorosłych grup kolędniczych, będących laureatami I i II
miejsc, tj.:
„Z turoniem” z Boguszy,
„Z gwiazdą” z Ptaszkowej,
„Z gwiazdą” z Mystkowa,
„Herody” z Mszalnicy,
„Z niedźwiedziem” z Łącka,
„Draby” z Nawojowej, „Z konikiem” z Podegrodzia, „Draby”
z Lipnicy Wielkiej.
Komisja artystyczna doceniła
istotę i wartość organizowanego po raz 12 przeglądu: (…)
„Sądeckie Kolędowanie” to
przedsięwzięcie, które jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu,

służy podtrzymaniu zwyczajów
bożonarodzeniowych oraz ma
ogromne znaczenie edukacyjne. Widowiska, prezentowane na przeglądzie, z roku na
rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, mogąc
stanowić wzorzec dla młodego pokolenia wykonawców
i instruktorów (czytamy w protokole komisji).
Dyplomy i nagrody wręczali:
dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Artur Rola, wójt
gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz i wiceprzewodniczący rady powiatu Józef Świgut.
Na zakończenie „Sadeckiego
Kolędowania” z wiązanką kolęd
i pastorałek wystąpił Zespół
Regionalny „Mystkowianie”.
Warto wspomnieć też o kolejnych
sukcesach zespołów, wytypowanych do udziału w „Pastuszkowym
kolędowaniu” i „Góralskim Karnawale”. Otóż w Podegrodziu grupa
„Z gwiazdą” ze SP w Mszalnicy
zdobyła jedno z I miejsc, „Herody”
ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy
– jedno z II miejsc, a kolędnicy
„Z gwiazdą” z GP z Królowej Górnej
– jedno z III miejsc. Natomiast
w Bukowinie Tatrzańskiej kolędnicy „Z gwiazdą” z Mystkowa zdobyli jedno z II miejsc, „Herody”
z Mszalnicy jedno z III miejsc a grupa
„Z turoniem” z Boguszy – jedno
z wyróżnień.
Kogo

Fot. Marek Bieszczad
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Wspólne zdjęcie nagrodzonych grup

"Z gwiazdą" z Mszalnicy

"Herody" z Mszalnicy

"Z gwiazdą" z Mystkowa

Zespół Regionalny "Mystkowianie"
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"Kopciuszek" na scenie GOK
Grupa teatralna „Bez Nazwy”
z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
dwukrotnie przedstawiła bajkę Braci
Grimm „Kopciuszek” w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
Adaptacją i reżyserią spektaklu zajęła
się Agnieszka Basiaga.
Na widowni zasiedli drugoklasiści ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Jagiełły
w Kamionce Wielkiej. Obecny był
również dyrektor Pałacu Młodzieży

w Nowym Sączu Antoni Reszkiewicz.
Dobra gra aktorska oraz wspaniałe starodawne stroje, zrobiły na dzieciach
doskonałe wrażenie, toteż z podziwem
oklaskiwały one długo występujących młodych aktorów, w większości
uczniów sądeckich szkół średnich.
W spektaklu wystąpili: Alicja
Tomaszewska, Kinga Drożdż, Karolina
Najduch, Klaudia Klatka, Szymon
Uroda i Patrycja Szarota - z Nowego

Sącza, Gabriela Michalik z Kunowa,
Halina Szewczyk ze Świniarska, Milena
Gaborek z Krużlowej, Julia Rams
z Chełmca, Łukasz Górski z Ptaszkowej oraz Justyna Baran i Piotr Kmak
z Kamionki Wielkiej.
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