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Turniej siatkówki w Kamience

 W dniu 28 stycznia 2018 roku, na zaproszenie gminy 
Kamienka ze Słowacji, gmina Kamionka Wielka, już po raz 
jedenasty, uczestniczyła w 47. turnieju piłki siatkowej - o puchar 
wyzwolenia Kamienki. W turnieju wzięła udział jedna drużyna 
męska i jedna drużyna żeńska Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „KRZEMIEŃ” działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 
im. św. Kingi w Kamionce Wielkiej. W zawodach uczestniczyli 
również przedstawiciele gminy.
 Kontakty nie dotyczą wyłącznie sportu; wpływają na 
integrację między samorządami gminnymi, promowanie czyn-
nego i zdrowego wypoczynku, nawiązywanie kontaktów wśród 
mieszkańców gmin, wymianę doświadczeń w sferze działalno-
ści kulturalnej, sportowej, oświatowej oraz codziennej samo-
rządowej rzeczywistości. Jest to także promocja gminy poza 
granicami naszego kraju.

Poprzez takie spotkania uaktywniają się samorządy i jednostki 
oświatowe, działające w środowisku wiejskim, na rzecz kultury 
fizycznej i sportu. Wszystkie mecze toczyły się w przyjaznej  
i sportowej atmosferze fair play. 
 Uroczystego zakończenia turnieju dokonali przedsta-
wicieli gmin Kamienka i Kamionka Wielka. Drużyny z naszej 
gminy zdobyły II miejsce w kategorii mężczyzn i II miejsce  
w kategorii kobiet. Gratulujemy zajęcia tak wysokiego miejsca  
i zapraszamy na następne zawody międzynarodowe. 
 Po zakończonym turnieju odbyła się druga część spo-
tkania przy muzyce, śpiewie i tańcach.
 Zawodnicy z zaprzyjaźnionych gmin, ale również  
i miłośnicy piłki siatkowej wyrazili szczerą chęć uczestnictwa  
w następnych zawodach.

M.G.
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Kazimierz Siedlarz
Wójt Gminy

Kamionka Wielka

Zenon Kruczek
Przewodniczący Rady

Kamionka Wielka

 Szanowni Państwo!

  Z okazji  Świąt Wielkanocnych
 składamy wiosenne życzenia, 
 aby  w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

życzą
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Wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok  można już złożyć za 
pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus. 
Od 15 marca 2018 roku aplikacja eWniosekPlus dostępna na 
stronie: www.arimr.gov.pl

Składając wniosek o przyznanie płatności  
za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:

» możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania 
danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatno-
ści nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uprosz-
czony tryb składania wniosku).
» dane we wniosku wygenerowane na podstawie danych  
z wniosku z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych 
danych referencyjnych.
» automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie ryso-
wanych upraw.
» wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wska-
zówki w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych 
załączników.
» wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty  
o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich popra-
wienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do 
ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze 
względu na stwierdzone nieprawidłowości.
» kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe 
umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosku 
bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.
» prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie 
będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rol-
ników co w konsekwencji przyśpieszy obsługę wniosku oraz da 
szansę na wcześniejszą realizację płatności.

Jak korzystać?
» zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), 
a jeśli go nie masz utwórz nowe konto na stronie www.arimr.gov.
pl w zakładce eWniosekPlus.
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny  - ,,numer gospodarstwa”,
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARIMR, zrealizo-
wanego w roku 2017 ( w przypadku gdy rolnik w danym dniu 
otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę  
z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania prze-
lewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we 
wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- adres email – pole nieobowiązkowe.
» wypełnij Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz 
wymagane dokumenty,
» wyślij i pobierz potwierdzenie.

Katarzyna Piętka
(Źródło: ARiMR)

Złóż wniosek
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Nabożeństwo zapoczątkował jezu-
ita ojciec Józef Andrasz,  pochodzący 
z Wielopola, a wychowany w Nowym 
Sączu. Znamiennym  jest, że do prze-
prowadzenia wizjonerów i wprowadze-
nia dwóch tak ważnych i wielkich kultów  
w Kościele - Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Bożego Miłosierdzia - Opatrz-
ność wybrała kapłanów Towarzystwa 
Jezusowego. Z Najświętszym Sercem 
Pana Jezusa związany był św. o Kaudiusz 
la Colombiere SJ, a z Bożym Miłosier-
dziem, wspomniany o. Józef Andrasz SJ. 
Wzorem swojego Mistrza - Pana Jezusa 
- wykonywali oni pracę na chwałę Boga 
Ojca i odsunęli się w cień.
Obraz Jezusa Miłosiernego - Jezu Ufam 
Tobie z Łagiewnik, którego powstanie 
nadzorował ojciec Andrasz, jest dzisiaj 
najpopularniejszym wizerunkiem Zba-
wiciela na świecie. Namalował go stu-
diujący teologię w Nowym Sączu, nie-
doszły jezuita, Adolf Hyła. Jak dopatruje 
się autor biografii ojca Józefa Andrasza, 
o. prof Stanisław Cieślak SJ, to że Adolf 
Hyła przeszedł całą formację jezuicką nie 
poszło na marne, być może jako malarz 
bardziej przysłużył się Bogu. Hyła wyka-
zał  się dużą powściągliwością w czasie 
niezdrowej rywalizacji- który obraz lepszy. 
Nie wziął udziału w konkursach na "nowy 
obraz". Czas pokazał, że te działania 
pomysłodawcom nie przyniosły zamie-
rzonych efektów. W jednym z listów,  
w prosty sposób, niepozbawiony szerokiej 

wiedzy teologicznej, pisze, że z obrazami 
Jezu Ufam Tobie sprawa ma się podobnie 
jak z obrazami Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, jest ich wiele wersji i niczemu to 
nie przeszkadza. 
Ma to potwierdzenie w "Dzienniczku" św. 
Faustyny pod numerem 313. Pan Jezus 
tak jej rzekł: "nie w piękności farby, ani 
pędzla jest wielkość tego obrazu, ale  
w łasce Mojej.."
Adolf Hyła jest też autorem obrazu Pro-
mieniującej Duszy Jezusa, który malo-
wał według wizji sł. bożej m. Pauli Tajber 
ZDCH. Według jej wizji namalował obraz 
Matki Bożej Niepokalanej - Matki Ciała 
Mistycznego. Widać, że formacja, śro-
dowisko w jakim żył i tworzył predyspo-
nowało, aby jego prace trafiały w dobre 
miejsca.
Opatrzność zadecydowała, że to obraz 
Hyły z Łagiewnik, który wykonał za darmo, 
i jego wersje, są dzisiaj tak powszechne.

Można się  w tym obrazie dopatrzeć wielu 
proroczych wizji. Pierwsza, to sposób,  
w który Pan Jezus błogosławi z tego 
obrazu. Obraz powstał w 1943 roku, 
zarzucana w obrazie "niepoprawność"  
z wysokim uniesieniem  ręki Pana Jezusa 
do błogosławieństwa, stała się po Sobo-
rze Watykańskim (lata 60-te XX wieku) 
normą błogosławieństwa kapłana. Drugą 
rzeczą jest pejzaż wokół postaci Zbawi-
ciela. Tak w oryginale wyglądał obraz 
łagiewnicki i jego kopie, które w ilości 
kilkuset sztuk trafiły w krótkim czasie  
w różne miejsca na świecie.
Ojciec Andrasz, prowadząc duchowo 
kilka dusz mających wizje mistyczne, znał 
je jako spowiednik i kierownik duchowy. 
Wizje te dotyczyły wojny, stanu obecnego 
narodu, przyszłych losów Polski. Stąd 
wiedząc o troskach Zbawiciela o nas, 
naszych niewdzięcznościach i potrze-
bach, kazał malować Hyle Jezusa jako 
bożego lekarza w białej albie, która jest 
też jakby kitlem lekarskim. Jezus wchodzi 
jeszcze niżej, głębiej w to nasze pora-
nione życie, zbolały świat.
Takie przedstawienie Pana Jezusa z pej-
zażem w tle spełniło się w diecezji tar-
nowskiej podczas niedawnej peregrynacji 
kopii obrazu Jezu Ufam Tobie z Łagiew-
nik. Obraz od 2013 roku trafił do 460 
parafii oraz szpitali, kaplic. Na specjalnym 
samochodzie obraz Jezusa miłosiernego, 
"nabierał pejzażu" - w jeden dzień był 
na wzgórzach Mystkowa, innym razem  
w dolinie Królówki, jeszcze w innym 
czasie, w zabudowie postindustrialnej 
Tarnowa. Wchodził w tą naszą codzien-
ność drugiej dekady XXI wieku. 
Wizja obrazu ojca Andrasza w latach 
40- tych XX wieku, a może bardziej skala 
kilkuset sztuk rozpowszechnionych wize-
runków łagiewnickich, nie wzbudziła entu-
zjazmu osób duchownych mających inne 
zamysły co do rozwoju kultu Bożego Miło-
sierdzia.  Skąd takie tempo rozwoju kultu 
wychodzącego z ośrodka łagiewnickiego?

Jezu ufam Tobie
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Mija 75 lat od pierwszych, sta-
łych nabożeństw do Bożego 
Miłosierdzia, według form 
jakie przekazała wizjonerka, 
siostra Faustyna Kowalska. 
Przekaz otrzymała od Pana 
Jezusa co Kościół katolicki, 
mocą swojego autorytetu, 
zatwierdził.
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Ojciec Andrasz przed wybuchem 
II wojny wystawił 750 tys. "armię" 
modlących się osób. Były to osoby 
należące do Ognisk Apostolstwa 
Modlitwy, animowanego przez Jezu-
itów. Najstarsze ognisko w naszej 
diecezji powstało w parafii Mystków 
w roku 1874. Ojciec Andrasz był 
Krajowym Dyrektorem Apostolstwa 
Modlitwy. Aby stworzyć taką "armię" 
biskupi, proboszczowie musieli mieć 
zaufanie, czuć wartość tej jezuic-
kiej inicjatywy. Wchodzili w to, ze 
swoimi parafianami i praktykowali 
pobożność związaną z obietnicami 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
objawionymi św. M. Małgorzacie 
Alquoque. Widzieli owoce tego 
kultu, więc po zakończonej wojnie, 
mimo strat wśród duchowieństwa  
i wiernych, w krótkim czasie na hasło 
"Andrasz" otwierały się drzwi kościo-
łów na nowy obraz, nowy kult. Ojciec 
Andrasz sprawdził  się jako cenzor, 
pisarz, opiniodawca w nowym kulcie 
Najświętszej Duszy Chrystusa  
i wielu innych kluczowych sprawach 
teologicznych u swojego biskupa 
kard. Sapiechy. Miał i jego poparcie 
w rozwijającym się kulcie Bożego 
Miłosierdzia. Kardynał pozytywnie 
opiniował list do papieża Piusa XII 
z prośbą o ustanowienie nowego 
święta - Bożego Miłosierdzia.
Polska przechodząc z pod terroru 
faszystowskiego pod komunistyczny, 
metodami konspiracyjnymi, mogła 
docierać do ludzi z orędziem Bożego 
Miłosierdzia. Zaraz po wojnie  
o. Andrasz zadbał, aby przełożona 
wysłała współsiostry Faustyny  
z konkretnymi pytaniami, na piśmie, 
do miejsc i świadków życia święto-
bliwej siostry, która zmarła w 1938 
roku w Krakowie. Radio watykań-
skie wyemitowało audycję o siostrze 
Faustynie i przekazanym jej orędziu 
Bożego Miłosierdzia przez Pana 
Jezusa. W 1947 roku ukazała się 
książka ,,Miłosierdzie Boże ufamy 
Tobie" pióra o. Andrasza. Dalej 
wszelkie publikacje religijne były 
"wycinane" przez komunistów. Nie-
wiele publikacji wyszło i przetrwało 
do naszych czasów. 
Zachowało się trochę materiałów  
w archiwum Kurii Generalnej Towa-

rzystwa Jezusowego w Rzymie. 
Trafiły  tam różne materiały z począt-
ków kultu związane z Bożym Miło-
sierdziem z tzw. wolnego świata. 
Trafiły  do "teczki" ojca Andrasza, 
gdyż z nim archiwiści kojarzyli ten 
nowy kult. Z tego archiwum pocho-
dzi piękne świadectwo działania 
Bożego Miłosierdzia. Opublikowano 
je w wychodzącym zaraz po wojnie, 
na emigracji, "Narodowcu".
"Jedna z kurierek warszawskich 
przewoziła podczas ostatniej wojny  
w tramwaju plik gazet i ważnych 
dokumentów w zwykłej otwartej 
torbie. Do zatrzymującego się na 
przystanku tramwaju weszli nagle 
gestapowcy. Rozpoczęła się rewi-
zja. Przekonana o rychłym aresz-
towaniu, zaskoczona dziewczyna 
upuściła niebezpieczny  bagaż na 
ziemię. Wysypały się druki, między 
nimi szeroko kolportowana w czasie 
konspiracji broszura religijna z rzu-
cającym się w oczy tytułem "Jezu, 
ufam Tobie". Stojący przed kurierką 
żołnierz obrócił się do niej plecami, 
pozwolił zebrać bibułę i szepnął po 
cichu: ,,I ja Mu ufam!”. Michalina 
Niewiadomska, tak nazywała się 
bohaterka walczącej Warszawy, 
przyznała po tym, że ocalenie 
swoje i osób dla których przewoziła 
materiały zawdzięcza tylko Bożemu 
Miłosierdziu".
Działania duchownych zablokowały 
jednak pięknie rozwijający się kult 
Bożego Miłosierdzia na wiele lat. 
Ojciec Andrasz chociaż nie docze-
kał ( zmarł w 1963 r.) beatyfikacji 
św. Faustyny i ustanowienia Święta 
Bożego Miłosierdzia, to czuł, że to 
się stanie. Świadczy o tym wspo-
mnienie świadka życia o. Andrasza, 
wtedy seminarzysty, dzisiaj jubilata  
(60 lat w Towarzystwie Jezusowym), 
o Józefa Bielawskiego SJ . Kiedy 
nakazano im ściągać (w latach 50- 
tych) obrazy Jezu Ufam Tobie,  ojciec 
Andrasz  powiedział im - "trzeba być 
posłusznym, ściągajcie,  ale głęboko 
nie chowajcie".

Sądecki Pielgrzym

(Sądeczanin 22/04/2017)

 Rada Gminy Uchwałą Nr 
XXXIV/289/2017 z dnia 29 listopada 2017r. 
uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:  
•      dla odpadów segregowanych opłata będzie 
wynosić 5 zł miesięcznie od mieszkańca (wzrost 
0,50 zł),  
•  dla odpadów niesegregowanych opłata 
będzie wynosić 13 zł miesięcznie od miesz-
kańca (wzrost o 1 zł). 
                Zgodnie z założeniami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach system 
gospodarowania odpadami komunalnymi ma 
być systemem samofinansującym się, co ozna-
cza, że  z otrzymanych od mieszkańców wpłat 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. 
Gmina  nie może dopłacać  z własnych środ-
ków a niestety koszty funkcjonowania systemu, 
na które składają się: odbieranie, transport  
i unieszkodliwianie odpadów, zakup worków, 
oraz koszty administracyjne (zakup taśm i tone-
rów do drukowania kodów kreskowych, mate-
riałów biurowych, koszty usług pocztowych, 
obsługa administracyjna) ciągle rosną. 
                Jednak mimo podwyższenia opłat 
Gmina Kamionka Wielka nadal posiada jedne  
z najniższych stawek  w regionie. 
  

(A.P.-B.)

Stawki
za odpady
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Sesje w gminie

 W dniu 17 listopada 2017 
roku odbyła się XXXIII sesja nadzwy-
czajna Rady Gminy obecnej kadencji. 
Głównym tematem porządku posie-
dzenia było podjęcie uchwały zmie-
niającej Uchwałę Nr XXXI/269/2017 
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 
17 października 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego 
zasady udzielania  osobom fizycz-
nym dotacji celowej na modernizację 
systemów grzewczych w budynkach 
i lokalach mieszkalnych w ramach 
projektu  „Obniżenie poziomu zanie-
czyszczeń powietrza w Gminie 
Kamionka Wielka”,  współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, 4 Oś  
Priorytetowa Regionalna Polityka  
Energetyczna, działanie 4.4  Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń do powie-
trza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji  - SPR.
  
 W dniu 29 listopada 2017 roku 
odbyła się XXXIV sesja zwyczajna 
Rady Gminy Kamionka Wielka. Tema-
tem obrad było przyjęcie informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej oraz przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Kamionka 
Wielka za I półrocze 2017 roku, 
przyjęcie informacji o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w Gminie 
Kamionka Wielka za rok szkolny 
2016/2017. Ponadto Rada Gminy 
podjęła także uchwały w spra-
wie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, w spra-
wie zmiany wzorów formularzy sto-
sowanych przy wymiarze podatku 
od nieruchomości, w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, w okresie od dnia 1 stycz-
nia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., 
w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Gminy Kamionka Wielka  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.  
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2018”, w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2018, w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2018,  
w sprawie nabycia nieruchomości na 
własność Gminy, w sprawie uchwa-
lenia programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy  
w latach 2018 - 2022 oraz zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy, w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia  przestrzennego Gminy Kamionka 
Wielka we wsi Mystków oraz w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kamionka Wielka. 
 
 W dniu 27 grudnia 2017 
roku na XXXV zwyczajnej sesji Rady 
Gminy radni podjęli Uchwałę Budże-
tową na rok 2018. Tematem obrad 
było także podjęcie uchwał m.in. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Kamionka Wielka na rok 2017,  
w sprawie zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka, w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka na lata 2018-2028, w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komi-
sji Rady Gminy Kamionka Wielka 
na rok 2018, w sprawie przyjęcia 
„Planu potrzeb w zakresie wykony-
wania prac społecznie użytecznych 
dla Gminy Kamionka Wielka na rok 

2018”, w sprawie nabycia nierucho-
mości na własność Gminy, w spra-
wie zmiany załącznika do uchwały 
Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy 
Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 
2017 r., w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie prze-
dłużenia umowy najmu lokalu.
 
 W dniu 30 stycznia 2018 roku 
odbyło się XXXVI zwyczajne posie-
dzenie Rady Gminy obecnej kaden-
cji. Głównym tematem porządku 
posiedzenia było podjęcie uchwały w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli  
i niepublicznych innych form wycho-
wania przedszkolnego na terenie 
Gminy Kamionka Wielka oraz trybu 
kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania tych dotacji oraz 
terminu i sposobu rozliczenia ich 
wykorzystania. Rada Gminy podjęła 
też m.in. uchwałę w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka, w sprawie 
ustanowienia nieodpłatnej służeb-
ności gruntowej przejazdu i prze-
chodu przez nieruchomość położoną  
w obrębie ewidencyjnym Myst-
ków, stanowiącą własność Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy.

 Z treścią podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na naszej stro-
nie internetowej www.bip.malopol-
ska.pl/ugkamionkawielka.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek
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Stawki podatków

 Rada Gminy uchwałą Nr 
XXXIV/287/2017  z dnia 29 listopada 
2017r. uchwaliła stawki podatku od 
nieruchomości na rok 2018. Stawki 
te wynoszą: 

1)   od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,64 zł 
od 1 m² powierzchni, 
b)  pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych -  2,60 zł od 1 ha 
powierzchni,  
c)   pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni 
d)  niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 paździer-
nika 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.  
z 2015r. poz. 1777), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącz-
nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu  
w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie  z prze-
pisami prawa budowlanego – 1,03 zł 
od 1 m² powierzchni,   
 
2.   od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,49 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 
b)   związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej – 15,96 zł  od 
1 m² powierzchni użytkowej, 
c)  zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 5,87 zł od 1m² powierzchni 
użytkowej, 
d)    związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń - 3,50 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej, 
e)   pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 4,43 zł od 1 m²  powierzchni 
użytkowej, 

3. od budowli lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej     2%          ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust.  
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych 
  
Należy podkreślić, że dla mieszkań-
ców naszej gminy znaczenie mają 
tylko stawki: 
»  od budynków związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej,
»  od budynków zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym, 
»  od budynków związanych z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych, 
»  od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 
 Pozostałe stawki mają zasto-
sowanie tylko do ustalenia skutków 
zwolnień zastosowanych przez Radę 
Gminy oraz skutków obniżenia przy-
jętych stawek w stosunku do usta-
lanych przez Ministra Finansów na 
każdy rok podatkowy stawek mak-
symalnych.  Bowiem w wyniku zwol-

nień wprowadzonych Uchwałą Nr 
XXXVIII/338/2014 z dnia 30 paździer-
nika 2014r. pozostałe przedmioty tj. 
pozostałe budynki lub ich części nie 
związane z działalnością gospodar-
czą, grunty sklasyfikowane w ewi-
dencji gruntów jako drogi, pozostałe 
grunty, nie związane z działalnością 
gospodarczą (głównie grunty zabu-
dowane, tereny różne itp.) oraz nie-
ruchomości związane z upowszech-
nianiem kultury i zajęte na potrzeby 
straży pożarnych korzystają ze zwol-
nienia. Trzeba dodać że wszelkie 
zwolnienia z podatku oraz uchwa-
lanie niższych stawek ma wpływ na 
wskaźnik dochodów na mieszkańca 
czyli również na subwencję. 
  
             Dodatkowo stawki te są  
w naszej gminie na stosunkowo 
niskim poziomie w stosunku do 
innych gmin w regionie, a ponadto 
zwolnione są te rodzaje nieru-
chomości, które generują wyższe 
kwoty podatku od nieruchomości 
np. budynki pozostałe, które obej-
mują wszystkie budynki z wyjątkiem 
budynków mieszkalnych, związa-
nych  z działalnością gospodarczą 
oraz budynków gospodarczych poło-
żonych na gruntach gospodarstw 
rolnych - stawka maksymalna od 
tych budynków wynosi 7,77 zł od  
1 m², czy pozostałe grunty od których 
stawka maksymalna wynosi 0,48 zł. 
              Łatwo bowiem obliczyć, 
że w przypadku budynków pozo-
stałych np. o powierzchni 100 m² 
wyniósłby przy stawce maksymalnej 
777 zł, przy stawce 4,43 zł – 443 zł,  
a w przypadku pozostałych gruntów 
za 1 ar, a więc 100 m² wyniósłby 
przy stawce maksymalnej – 48 zł,  
a  w przypadku stawki 0,16 zł – 16 zł. 

Maria Wiatr
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Budżet gminy na rok 2018 uchwalony

 W dniu 27 grudnia 2017 roku 
na XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy 
radni podjęli Uchwałę Budżetową na 
rok 2018. Dochody budżetu uchwalono  
w łącznej kwocie 51.636.392,83 zł, w tym: 
dochody bieżące w kwocie 42.603.509,46 
zł i dochody majątkowe w kwocie 
9.032.883,37 zł. Wydatki budżetu uchwa-
lono w łącznej kwocie 54.845.399,39 zł,  
w tym plan wydatków bieżących na kwotę  
40.959.249,52 zł i wydatków majątko-
wych na kwotę  13.886.149,87 zł. Budżet 
uchwalono w deficycie budżetu w kwocie  
3.209.006,56 zł. 
 W ramach realizacji wydatków 
majątkowych w budżecie gminy zabez-
pieczono środki finansowe m.in. na nastę-
pujące zadania:
•  budowa kanalizacji wraz z zaopatrze-
niem w wodę – 500.000 zł,
•  budowa kanalizacji Gminy Kamionka 
Wielka – 1.039.855,00 zł,
•  wykup udziałów w Sądeckich Wodocią-
gach Sp. z o.o. – 514.000 zł,
•  dotacje dla podmiotów prywatnych do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych – 
300.000 zł,
•  budowa chodników w ramach dotacji - 
300.000 zł,
• budowa dróg publicznych gmin-
nych–888.263,42 zł, w tym: budowa dróg 
gminnych– 530.000 zł, w ramach Fundu-
szu Sołeckiego  - 258.263,42 zł, dofinan-
sowanie 1:1 – 100.000 zł,

•  utworzenie centrum turystyczno-rekre-
acyjnego Czarna Kempica w Królowej 
Górnej- 800.381,28 zł,
•  stabilizacja osuwisk, w tym: w celu 
zabezpieczenia drogi gminnej nr 
290941K „Homontówka-Ziobroskówka” 
– 1.715.984,36 zł, osuwiska zlokali-
zowanego na działkach nr 397 i 398  
w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa 
drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” – 
1.715.986,77 zł,
•   zmiana planu przestrzennej zabudowy 
– 270.000 zł,
•  budowa sali sportowej w Jamnicy – 
900.000 zł,
• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Boguszy – 1.000.000,00 zł,
•    budowa PSZOK – 300.000,00 zł,
•    budowa boiska sportowego w Królo-
wej Polskiej – 151.164,00 zł,
•  budowa Hali Sportowej w Kamionce 
Wielkiej – 1.515.000,00 zł
•  ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu – 689.124,99 zł.

Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich 
Fundusz Sołecki przeznaczono na:
•  remont przepustu i drogi gminnej nr 
563/2 do pana Tadeusza Mężyka w Bogu-
szy – 15.000 zł,
•  remont drogi gminnej nr 559/2 „koło 
Pana Jerzego Ślipka” – 12.921,07 zł,
•  położenie nawierzchni betonowej na 
drodze „Poza rzeką” w Królowej Górnej – 
31.946,30 zł, 

•  remont drogi do Rysiewiczów w Królo-
wej Polskiej – 24.151,40 zł, 
•  remont drogi „Za rzeką”  Mszalnica- 
Zagóra– 15.110,60 zł,
•  remont drogi gminnej „Przy Ośrodku 
Zdrowia” – 21.946,30,
• remont drogi gminnej „Przy szkole 
Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej – 
10.000 zł,
• remont drogi „Popardowa” – 19.710,87 zł,
•  remont drogi Góry Jamnickie – 31.946,30 
zł,
•  remont drogi „Okrągłe-Krzyżówka”  
w Mystkowie – 31.946,30 zł, 
•  rozbudowa sieci wodociągowej- doku-
mentacja projektowa w Mszalnicy – 5.000 zł, 
•  remont drogi Salamony w Mszalnicy – 
8.000 zł,
•  remont drogi „Kiełbasy-Górki”-Podlesie 
w Mszalnicy – 13.000 zł,
•  remont drogi gminnej „Wolniki-do 
Kościelniaka” w Mszalnicy – 5.946,30 zł.

 Zaplanowano zaciągnięcie kre-
dytu w wysokości 4.000.000,00 zł z prze-
znaczeniem na  sfinansowanie deficytu  
w wysokości 2.554.558,84 zł kredy-
tów  oraz spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek w wysokości: 
1.445.441,16 zł.

 Maria Wiatr

  

  "To niewiarygodne, jak wielką siłą może dusza 
obdarować ciało"      

 Wilhelm von Humboldt 
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Nowy Oddział Przedszkolny

 Gmina Kamionka Wielka, przystąpiła do realizacji 
Projektu pn.: „Równy start dla każdego Malucha” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza  
i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogól-
nego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 
– SPR. Liderem projektu jest LGD „Korona Sądecka”,  
a Gmina Kamionka Wielka występuje w charakterze partnera.
 W ramach tego projektu utworzony i wyposa-
żony został oddział przedszkolny w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej. Wykonane 
zostały prace modernizacyjne w pomieszczeniach 
przedszkola, zakupione zostały meble, pomoce dydak-
tyczne, zabawki i sprzęt kuchenny dla przedszkolaków,  
a także zakupiono sprzęt TIK, ułatwiający prowadzenie zajęć. 
Ponadto dzieci korzystają z rozszerzonej 
oferty edukacyjnej, poprzez udział 
w dodatkowych zajęciach  
z języka angielskiego, 
plastyki i rytmiki. 
Dodatkowo dzieci,  
u których stwier-
dzono takie 
potrzeby, uczest-
niczą w zajęciach 
logopedycznych 
oraz gimnastyki 
k o r e k c y j n e j ,  
a także indywidu-
alnych zajęciach  
z psychologiem.
Do utworzonego 
w ramach projektu 
oddziału przedszkolnego, 
uczęszcza 22 dzieci.
Przez okres realizacji projektu, 
tj. 1.09.2017 r. – 31.08.2018 r., dzieci 
uczęszczają do przedszkola bezpłatnie, gdyż 
wszystkie koszty pokrywane są ze środków UE oraz budżetu 
Gminy Kamionka Wielka, jako wkład własny. Wartość pro-
jektu, realizowanego w gminie Kamionka Wielka wynosi 
prawie 500 tys. zł.

Unia Europejska dla szkół 
gminy Kamionka Wielka

 W szkołach na terenie gminy Kamionka Wielka, 
wspólnie z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego, realizo-
wany jest projekt „Akademia równych szans - wspieranie roz-
woju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowa-
dzących kształcenie ogólne.
W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe do prowa-
dzenia zajęć przyrodniczo-naukowych, m.in. dygestorium, 
mikroskopy, preparaty mikroskopowe, maszynę elektrosta-
tyczną, układy współrzędnych, modele i siatki brył, zestawy 
ułamków. W projekcie udział biorą szkoły podstawowe  
w Jamnicy, Mystkowie, Mszalnicy, Królowej Górnej i Kamionce 

Wielkiej nr 2 oraz gimnazja w Kamionce Wielkiej  
nr 2 i w Mszalnicy. Uczniowie tych szkół będą 

mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych z mate-

matyki, chemii, fizyki w zajęciach 
przyrodniczych oraz w warsztatach 

wprowadzających w świat pro-
gramowania. Dodatkowo prze-
widziano stypendia na podjęcie 
dodatkowych lekcji z języka 
angielskiego, dla uczniów, mają-
cych trudności z tym przedmio-
tem. Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 1,1 mln zł.

Projektem objętych zostało 172 
uczniów  (82 K, 90M) klas I-VI szkół 

podstawowych w Jamnicy, Kamionce 
Wielkiej nr 2, Mystkowie, Mszalnicy, 

Królowej Górnej oraz klas I-III w gimna-
zjach w Mszalnicy i Kamionce Wielkiej nr 2. 

Ponadto projektem zostało objętych 70 nauczy-
cieli ( 64 K i 6M) w placówkach, którzy nabędą nowe 

umiejętności w ramach prowadzonych w projekcie szkoleń. 

D.J.

Gmina pozyskuje środki unijne
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W pobożności ludowej i liturgii Kościoła 
katolickiego w Polsce miesiąc maj,  
w sposób szczególny poświęcony jest Naj-
świętszej Maryi Pannie. Prosta, „zdrowa”, 
gorliwa wiara i pobożność naszych przod-
ków, właśnie ten miesiąc oddała Matce 
Bożej. Przyroda w pełni okazuje swoje 
wdzięki, natura w przeróżnych barwach 
kolorowych kwiatów, łąk, pól i lasów ścieli 
swoisty dywan Królowej.

    Polska pobożność maryjna od wieków 
właśnie to piękno ziemi poświęca i oddaje 
Tej, którą Bóg wybrał na Matkę Zbawi-

ciela. Mówi się, że przypadki są tylko 
w gramatyce , więc na pewno nie było 
dziełem przypadku i tylko zrządzeniem 
losu historii, że to właśnie u progu tego 
miesiąca – 3 maja – w liturgii Kościoła 
katolickiego w Polsce obchodzona jest 
uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 
Czy inny miesiąc mógłby lepiej wyrażać 
i oddawać tę dziejową prawdę? Miesiąc 
ten wybrała sobie Matka Boża dla swoich 
objawień w Fatimie, które rozpoczęły się 
13 maja (w minionym roku obchodzili-
śmy ich stulecie). Nasza ziemska miłość 
poświęciła również najpiękniejszy i naj-

bogatszy w kwiaty miesiąc naszej ziem-
skiej matce - 26 maja (dzień matki).Tak 
więc wszystko w maju skupia się wokół 
Matki , ze szczególnym akcentem na Tę 
Niebieską.
      Dla naszego sądeckiego regionu 
pobożność ludowa, maryjna, w miesiącu 
maju charakteryzuje się śpiewem Litanii 
Loretańskiej w późne popołudnie. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyż litur-
gicznie nabożeństwo, potocznie zwane 
„majowe”, bądź „majówka”, jest sprawo-
wane we wszystkich kościołach naszej 
Ojczyzny i świątyniach Polonii za granicą. 
Jednakże wciąż pięknym zwyczajem dla 
obszaru Sądecczyzny, który coraz rza-
dziej można spotkać w innych częściach 
kraju, jest pobożnościowy śpiew owej 
Litanii przy przydrożnych i „ ogródkowych” 
kapliczkach, czy krzyżach. Ludzka miłość 
do Matki Najświętszej - Wspomożycielki 
Wiernych – sprawiła, iż nasi rodacy od 
dawnych czasów, właśnie w kolejne dni 
maja wraz z całymi rodzinami i sąsiadami, 
gromadzili się tłumnie przy wspomnia-
nych kapliczkach, by śpiewem uwielbiać 
Maryję i prosić Ją o orędnictwo. Publiczna 
„manifestacja” wiary i miłości do Boga 
oraz Matki Najświętszej stała się tak 
popularna i powszechna, że już przysłu-
guje jej miano „tradycji”. Od  pierwszych 
wieków chrześcijaństwa powstawały  
w Kościele rozmaite litanie, które zawsze 
były wyrazem głębokiego pragnienia ludu, 
by uwielbiać, czcić i przebłagać  Najświęt-
szą Maryję Pannę i świętych. Właśnie ona 
jest jedną z najstarszych najpiękniejszych  
i najprostszych form modlitwy. Źródłosłów 
słowa „litania” sięga greki i łaciny, gdzie 
litania oznacza prośbę, błagania. Przez 
„litanię” można więc rozumieć modlitwę 
błagalną. Jak w jednej ze swoich publika-
cji zauważył ks. Zygmunt Podlejski, litania 
nie jest środkiem nacisku na Boga i świę-
tych Pańskich, ale jest wyrazem miłości  
i zaufania do Nich.
Litania jest źródłem ciągłego, nowego 
odkrywania tajemnic Bożych

Historia Litanii Loretańskiej 
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 i wielorakich dróg prowadzących do 
nieba. To za pomocą litanii człowiek 
uwielbia Boga, prosi Go o potrzebne 
łaski; świętych zaś, z Matką Bożą na 
czele, prosi o wstawiennictwo u Tronu 
Boga. Co ważne litania może być rów-
nież modlitewnym, ufnym „jękiem cier-
pienia” człowieka. Nie ulega wątpliwości, 
że jedną z najpopularniejszych litanii 
jest ta, zwana Loretańską. Czerpie ona 
swą nazwę od miasta Loreto, gdzie 
pod koniec XV wieku była publicznie 
odmawiana. Nie oznacza to, że właśnie 
tam powstała. Dziś trudno wskazać 
konkretną genezę Litanii Loretańskiej. 
Redakcja najstarszej litanii ku czci Matki 
Bożej pochodzi z XII  wieku. Jej ręko-
pis znajduje się w bibliotece miejskiej  
w Moguncji. Litania Loretańska jest zako-
twiczona w XII- wiecznej litanii maryjnej. 
Pierwotne litanie do Matki Bożej zawie-
rały dużo więcej wezwań. Przez wieki  
w Kościele i właśnie w Loreto nabrała 
ona dzisiejszego kształtu.  W Ancona, 
gdzie znajduje się słynne sanktuarium 
maryjne, wierzono, iż w XIII  wieku 
aniołowie przenieśli tutaj słynny Domek 
Nazaretański, w którym przyszła na 
świat Matka Boża. Domek ten popu-
larnie nazwano „loretańskim”, a nawet 
kawałki jego tynków   traktowano jako 
cenne i wyjątkowe relikwie. Na prze-
strzeni wieków istniała w Kościele trady-
cja budowy takich „domków”, co miało 
służyć rozwojowi religijności wśród wier-
nych , którzy nie mogli pozwolić sobie na 
pielgrzymowanie do Ziemi Świętej (stąd 
również budowy tzw. „kalwarii”). Pewnym 
jest, że litania do Matki Bożej była szcze-
gólnie propagowana i odmawiana przez 
pielgrzymów właśnie we wspomnianym 
„domku” Loreto. W  tamtejszym sank-
tuarium przybrało ostateczną formę  
i zaczęło promieniować na cały Kościół. 
Z 1531 roku pochodzi pisemne świa-
dectwo używania jej we wspomnia-
nym miejscu. Litania Loretańska po raz 
pierwszy została opublikowana drukiem 
w 1558 roku , w niemieckim Dilingen, za 
przyczyną jezuity św. Piotra Kanizego.  
W druku florenckim z 1572 roku znalazły  
się 43 wezwania do Matki Bożej. O jej 
szybkim i powszechnym rozprzestrze-
nieniu niech świadczy fakt, iż do końca 
XVI wieku była publikowana ponad 20 
razy. Pierwsza wzmianka o Litanii Lore-
tańskiej w dokumentach papieskich 

pojawia się w bulli Redituri (1581) Syk-
stusa V. Papież ten za pobożne odmó-
wienie owej Litanii udzielił wiernym 200 
dni odpustu zupełnego. Kolejne przywi-
leje, odpustu nadawali papieże: Pius VII 
oraz bł. Pius XI. Papież Benedykt XIV  
władzą apostolską zatwierdził tekst Lita-
nii Loretańskiej i zezwolił na stosowanie 
jej w publicznym kulcie Kościoła. Jak 
wspomniano wcześniej, pierwotny tekst 
litanii maryjnej „czasowo dojrzewał”   
w Kościele. Podobnie było i z tekstem już 
zatwierdzonej Litanii Loretańskiej. 
Aktualna wersja zawiera 53 wezwania. 
W bogatej historii Kościoła i świata Lita-
nię ubogacano wezwaniami, w zależ-
ności od potrzeb i okoliczności. Bywało 
również, że usuwano pewne określenia, 
które nie najlepiej oddawały pewne 
prawdy. Co do dodanych wezwań niech 
posłużą następujące przykłady: „Wspo-
możenie wiernych” – dodał papież, św. 
Pius V po zwycięstwie floty chrześcijań-
skiej nad Turkami pod Lepanto (1571); 
„Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczęta” – dodał bł. Pius IX  na pamiątkę 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu NMP w 1584r. (jeden z nie-
wielu dogmatów ogłoszonych naucza-
niem papieża – tzw. ex cathedra); „Kró-
lowo Różańca świętego” (1883) i „Matko 
dobrej rady” (1903) - papież Leon XIII; 
„Królowo pokoju” – dodał Benedykt XV, 
w związku  pożogą I wojny światowej  
(1917); „Królowo Wniebowzięta” – papież 
bł. Pius XII jako pamiątkę ogłoszenia 
dogmatu o Wniebowzięciu NMP. Tytuł 
„Matko Kościoła” został włączony przez 
bł. Pawła VI wskutek reform i „nowego 
spojrzenia” na rolę Bogurodzicy  
w Kościele, w czasie drugiego Soboru 
Watykańskiego (1962-1965). Św. Janowi 
Pawłowi II zawdzięczamy wezwanie 
„Królowo Rodziny”, nadane w 1995 
roku (rok poświęcony rodzinie). Ostatnio 
dodana inwokacja brzmi: „Matko Miło-
sierdzia”. W powszechny tekst Litanii 
włączył to wezwanie papież Franciszek 
w 2016 roku, na pamiątkę roku miłosier-
dzia. Kościół w Polsce uzyskał przywi-
leje prawnego włączenia tytułu „Królowo 
Korony Polskiej” (1908) do tekstu Lita-
nii Loretańskiej. Po II wojnie światowej 
wezwanie to zostało przekształcone na 
aktualne „Królowo Polski”. Św. Jan Paweł 
II rozciągnął na wszystkie Konferencje 
Episkopatów, prawo do umieszczenia, 

na ostatnim miejscu, wezwań szczegól-
nych dla danych diecezji, krajów, zako-
nów [„Królowo zakonu serafickiego” 
(1910) - stosują franciszkanie, „Królowo 
szkaplerza świętego” (1689) - karmelici].
Rozwinięcia, doprowadzenie do tych 
tytułów, mają zaś przeważnie znaczenie 
symboliczne. Ich  wartość tkwi zwłasz-
cza w tym, że wiele z nich nawiązuje do 
tematów biblijnych, skąd czerpią (np. 
„Arko przymierza”). Po danych wezwa-
niach, inwokacjach następuje tzw. odpo-
wiedź: „Módl się za nami” (podobnie  
w litaniach do świętych, natomiast gdy 
jest ona skierowana do Jezusa Chry-
stusa bądź innych Osób Boskich – 
„Zmiłuj się nad nami” lub „Wysłuchaj 
nas, Panie”.
  Litania Loretańska jest przede wszyst-
kim stałym wołaniem o wstawiennictwo 
Matki Jezusa u swego Syna. Jest ona 
wyjątkowym „akordem” komplementów 
pod adresem Maryi. Prawdziwy kom-
plement jest wyrazem uznania, podziwu  
i zachwytu. Komplementy adresowane 
do Matki Bożej zawierają znaczną ilość 
głębi teologicznej. Matka Najświętsza 
jest dla chrześcijan nie  tylko Matką 
Jezusa, ale wcielonym ideałem czło-
wieka niedotkniętego grzechem pierwo-
rodnym. Wszystko to sprawiło, iż Litania 
Loretańska stała się ulubioną modli-
twą maryjną, w której lud Boży wyraża 
gorące uczucie oraz cześć i podziw 
dla Maryi. Pamiętajmy jednak, że czci  
i podziwowi Matki Najświętszej oraz 
prośbom do Niej kierowanym, ma 
zawsze towarzyszyć naśladowanie Jej 
wzoru. Wówczas nasza miłość do Maryi 
okaże się prawdziwa i pełna. W miarę 
możliwości starajmy się również konty-
nuować piękną tradycję: śpiewanie owej 
Litanii przy naszych kapliczkach i krzy-
żach, odmawianie jej w gronie rodzin-
nym, a przede wszystkim uczestnictwa 
w liturgicznym nabożeństwie. Oby ta 
piękna „manifestacja” wiary i pobożno-
ści maryjnej była nadal częścią naszej 
tożsamości narodowej i chrześcijańskiej. 

       Grzegorz K. Szczecina
Autor jest doktorantem w Instytucie

Historii Kościoła i Patrologii KUL
(przedruk z „Sądeczanina” maj 2017)

Fot. Kazmierz Ogorzałek
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Kamionka Wielka:
Maria Dobosz                 -   95
Maria Zając                    -    94
Anna Klimczak               -   93
Michał Trojan                  -   93
Aniela Białoszewska        -  92
Zofia Cempa                    -  91
Janina Horowska             -  91
Józef Migacz                   -  91
Stanisława Nowak           - 91
Stanisław Pazgan            - 91

Kamionka Mała:
Krystyna Kulpa               -  94
Emilia Mirek                    -  93

Jamnica:
Władysława Cieślak       -    92

Mszalnica:
Józefa Górka                 -    92
Waleria Górka                -   91

Mystków:
Maria Jasińska               -    91
Władysław Trojan           -    91

Królowa Górna:
Genowefa Siedlarz        -    96
Maria Ptaszkowska       -    92
Józef Mężyk                  -    91

Królowa Polska:
Stanisława Surma        -    92

Bogusza:
Karol Górka                 -       91

Najstarsi mieszkańcy gminy  
stan na 31.12.2017 r.

 Dane –  stan na 31.12.2017 r.
Lp.  Miejscowość  Urodzenia Małżeństwa Zgony      Kobiety Mężczyźni Ogółem ludność 
 1.  Kamionka Wielka               45                36     28            1745             1635 3380 
2. Kamionka Mała                 4                  2       2          209               216 425 
3.  Mystków               33                25     15         1010             1018 2028 
4. Mszalnica               32                 9       9          788               800 1588 
5. Królowa Górna               10                10       4          466               495 961 
6. Królowa Polska               13                12       7          296               272 568 
7. Bogusza                 9                  9       2          357               325 682 
8. Jamnica                 9                  6     16          403               411 814 
                      RAZEM : 
 

     155 
 

             109 
 

    83        5274             5172                    10446 
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Dbajmy o czyste powietrze

 Wójt Gminy Kamionka Wielka 
podjął czynną walkę o czyste powietrze, 
dlatego w dniu 16.10.2017 r. zawarł z Zarzą-
dem Województwa Małopolskiego umowę  
o dofinansowanie projektu pn.: „Obniże-
nie poziomu zanieczyszczeń powietrza  
w Gminie Kamionka Wielka”. 
 W ramach projektu, mieszkańcy 
naszej gminy mają możliwość wymienić 
dotychczasowe piece zasypowe c.o. na 
nowoczesne i ekologiczne piece gazowe  
i na pellet. Dofinansowanie do zakupu 
jednego kotła grzewczego wynosi do  
8 000,00 zł. Oprócz tego, można uzyskać 
dofinansowanie w wysokości do 6 000,00 
zł, dla modernizacji instalacji wewnętrznej 
w zakresie koniecznym dla prawidłowej 
eksploatacji nowego źródła ciepła.
 Warunkiem niezbędnym dla 
uczestnictwa w projekcie jest, aby budy-
nek mieszkalny, w którym ma być wymie-
niony piec, posiadał opracowany audyt 
energetyczny.

Po zrealizowaniu inwestycji, należy 
również trwale odłączyć od instalacji 
grzewczej, dotychczas użytkowany piec,  
a nowy musi być użytkowany co najmniej 
do 2025r. 
 Zrealizowane działania będą kon-
trolowane zarówno przez uprawnionych 
przedstawicieli Urzędu Gminy, jak również 
przez przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu przewidziano także 
przeprowadzenie działań z zakresu edu-
kacji ekologicznej, z których jedno odbyło 
się jeszcze w grudniu 2017 r. W ramach 
tego działania, w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamionce Wielkiej odbyło się 
spotkanie ze znanym i cenionym sądec-
kim przyrodnikiem, Panem Grzegorzem 
Tabaszem, który w bardzo praktyczny  
i zrozumiały sposób przedstawił informa-
cje w zakresie:
- proekologiczne systemy grzewcze;
- efektywność energetyczna indywidual-

nych systemów /urządzeń grzewczych;
- redukcja emisji gazów i pyłów do 
powietrza;
- odnawialne źródła energii w energetyce 
prosumenckiej.
            Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regio-
nalna polityka energetyczna, Działanie 
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji - SPR z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a jego całkowita wartość wynosi 1 540 
499,96 zł, w tym dofinansowanie w wyso-
kości 1 517 334,96 zł.

(P.L)
Fot. Archiwum Gminy Kamionka Wielka
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Uhonorowany Pazgan

        Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach po raz dwudziesty szósty uhonorowała 
laurami wybitne osobistości za ich działal-
ność publiczną, gospodarczą i społeczną.
Laury ( złote, platynowe, kryształowe, krysz-
tałowe z diamentem i diamentowe) są wyra-
zem uznania dla zasług przedsiębiorców, 
polityków, dyplomatów, działaczy samorzą-
dowych oraz ludzi nauki, medycyny, kultury 
i sztuki. Nagradzane są wybitne jednostki, 
autorytety moralne, wielkie indywidualno-
ści, ludzie, którzy konsekwentnie i z deter-
minacją wpływają na kształt otaczającej 
nas rzeczywistości, zmieniając świat na 
lepszy. Wśród laureatów znalazły się m.in. 
takie osobistości, jak: Papież Jan Paweł II  
(1996), prof. Jerzy Buzek ( 1998 ), Jan Nowak 
– Jeziorański (2000), prof. Zbigniew Brzeziń-
ski (2001), Vaclav Havel ( 2004), Kardynał 
Stanisław Dziwisz (2005), Andrzej Wajda 
(2008), Krzysztof Penderecki (2013), Arcybi-
skup Wiktor Skworc (2016).
20 stycznia 2018 r., podczas gali w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu, zostały wręczone 
Laury za rok  2017. Są one wyrazem podzię-
kowania za twórczy wkład w budowanie 
wspólnego dobra. Tegoroczna uroczystość 

zgromadziła liczne grono uczestników.
         Najwyższym odznaczeniem – Dia-
mentowym  Laurem Umiejętności i Kom-
petencji  został uhonorowany Kazimierz 
Pazgan – Honorowy Prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej, założyciel i Prezes Konspolu, 
współzałożyciel Krajowej Izby Gospodar-
czej, w której pełnił najwyższe funkcje: 
Wiceprezesa, Prezesa, Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Izby, współ-
twórca Sądeckiej Izby Gospodarczej, której 
nadal przewodniczy, współtwórca Fundacji 
Sądecko – Podhalańskiej, która wspólnie 
z amerykańską Fundacją Edukacji Natio-
nal Luis University założyła Wyższą Szkołę 
Biznesu i przez siedemnaście lat nią współ-
zarządzał jako jeden z trzech członków ze 
strony polskiej w sześcioosobowej Radzie 
Dyrektorów. Przez osiem lat ( 2000 – 2008) 
był prezesem Izby Handlowo – Przemysło-
wej Polska – Izrael (obecnie jej Honorowy 
Prezydent).
       Kazimierz Pazgan jest aktywnym człon-
kiem licznych organizacji biznesowych  
w obszarze współpracy krajowej i  między-
narodowej, założycielem Polskiej Rady Biz-
nesu, członkiem Rad Nadzorczych, m.in.: 

BPH  S.A., Weglokoks S.A., organów dorad-
czych Prezydentów, Premierów, Ministrów 
Gospodarki i Rolnictwa. Zawsze intereso-
wały go zagadnienia makroekonomiczne, 
tworzył swoje wizje, doradzał, w jaki sposób 
można poprawić stan gospodarki, zarobki 
Polaków, by nie odbiegały od zarobków oby-
wateli państw zachodnich. Marzył, by Polacy 
zarabiali tyle, co oni, a nawet więcej. Miał też 
swoją logiczną wizję płacenia podatków. 
        Kazimierz Pazgan to nie tylko biznes-
men. To znakomity człowiek, przyjaciel, 
kolega,  społecznik, służący bezinteresow-
nie pomocą każdemu, kto jej potrzebuje.
Wystarczy spojrzeć na Kamionkę Wielką, 
którą ponad wszystko ukochał. By ją pro-
mować, ukazywać jej piękno i tradycje, 
założył Towarzystwo Miłośników Kamionki 
Wielkiej i przez trzydzieści lat pełnił funkcję 
Prezesa  (obecnie Honorowego), organizu-
jąc spotkania wigilijne, zapraszając na nie 
Kamionczan, zamieszkałych na miejscu – 
w Kamionce Wielkiej i poza nią, nawet za 
granicą, zachęcając do inwestowania, roz-
wijania przedsiębiorczości, inwestowania  
w siebie, w dzieci, czego i sam doświadcza.  
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 Kazimierz Pazgan posiada szeroką wiedzę. 
To z wyksztalcenia nauczyciel – absolwent 
Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu, 
które było kuźnią  kształtowania osobowości 
i charakteru, przekazywania wiedzy, rozwija-
nia umiejętności i szlifowania  talentów oraz 
stwarzało szerokie możliwości wszechstron-
nego rozwoju, przygotowując jednocześnie 
bardzo rzetelnie do wykonywania zawodu  
z maksymalnym wykorzystaniem umiejęt-
ności artystycznych: śpiewu, muzykowania  
i gry na instrumencie. Śpiewał w chórze, grał  
w orkiestrze szkolnej, która uświetniała 
wszystkie uroczystości szkolne, lokalne  
i wyjazdowe,  w wolnych chwilach przygry-
wał kolegom i koleżankom do tańca. Ponie-
waż  ujawniła się u niego dusza artysty, po 
zdaniu egzaminu dojrzałości rozwijał dalej 
zaszczepioną w liceum „nutkę”, poprzez 
naukę w Studium Wychowania Muzycznego 
w Krzeszowicach. Wtedy już grał z kolegami 
po weselach , zabawach, zarabiając na swoje 
utrzymanie. Dusza artysty domagała się 
dalszego rozwoju, tym razem wiedzy psy-
chologiczno – pedagogicznej, więc dalej się 
kształcił. Skończył studia wyższe z tytułem 
magistra resocjalizacji na Wydziale Pedago-
giki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą 
pracę jako wychowawca podjął w Zakła-
dzie Poprawczym w Świdnicy, gdzie poznał 
uroczą artystkę od kwiatów, ich kompono-
wania, układania  i wiązania – Alicję, swoją 
przyszłą małżonkę. 
         Pierwszy smak biznesu i życiową  
z nim przygodę młodzi Państwo Pazganowie 
rozpoczęli od wzięcia w ajencję   kwiaciarni 
w Świdnicy. Prowadzenie kwiaciarni, oprócz 
początkowo skromnych dochodów,  przyno-
siło im ogromną  radość i zadowolenie. Kiedy 
w Polsce otworzyła się możliwość tworzenia 
gospodarstw specjalistycznych, Kazimierz 
wrócił do Kamionki Wielkiej, zabierając ze 
sobą żonę i postanowił rozwijać się w innym 
kierunku, wykorzystując zdobytą wiedzę  
i wszystkie umiejętności. Na „ojcowiźnie”, 
na  roli  „Węgrzynówka” wybudował trzy kur-
niki, w których hodował kury nioski. Zdobyte 
doświadczenia pozwoliły mu się dalej rozwi-
jać. Podjął się nowego wyzwania – produkcji 
wędlin z drobiu. Założył Spółkę KONSPOL. 
Wybudował zakład przetwórstwa, zatrud-
nił pracowników i produkcja wędlin ruszyła. 
Była to nowość na rynku wędliniarskim, więc 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  
i powodzeniem. Dzisiaj firma liczy ponad dwa 
tysiące pracowników i produkuje w tonach 
różnorodny asortyment wędlin  i przetworów 
drobiowych. 
Dając zatrudnienie  i wysokie zarobki miesz-
kańcom Kamionki Wielkiej i okolicznych wsi, 

wpłynął na poprawę wizerunku swojej Małej 
Ojczyzny, która zmieniła się nie do poznania, 
po prostu odżyła. Stała i dobrze płatna praca 
wpłynęła na polepszenie warunków życia 
mieszkańców gminy. Zaczęły rosnąć nowe 
domy jak grzyby po deszczu, przez wieś 
zaczęło jeździć coraz więcej samochodów  
i ożywiło się codzienne życie. A Pan Pazgan 
zaczął powoli realizować dalsze marzenia. 
Ufundował pomnik Papieża Jana Pawła II, 
wybudował most i drogę na Węgrzynówkę, 
sfinansował malowanie wnętrza kościoła 
parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. 
Szczególną troską otoczył szkołę, w której 
rozpoczął życiową edukację. Była mu ona 
bardzo bliska i zawsze o niej mówi z wielkim 
sentymentem. Teraz dla niej otworzył serce. 
To wielki przyjaciel szkoły, ogromną wagę 
przywiązujący do kształcenia dzieci i mło-
dzieży. Na ile pozwalały, często nieprzyjazne, 
przepisy inwestował w szkołę. Wybudował 
dwa boiska asfaltowe do siatkówki i piłki 
ręcznej, które służyły przez ponad dwadzie-
ścia lat, współfinansował budowę sali gimna-
stycznej,     wybudował budynek przedszkola, 
który po niewielkich przeróbkach jest jednym 
z najładniejszych i najlepiej wyposażonych 
budynków na terenie gminy. Kiedy w mini-
sterialnym planie nauczania nie śniło się 
jeszcze o wprowadzeniu do szkół podstawo-
wych języków obcych, w Kamionce Wielkiej  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Kingi 
dzieci uczyły się już języka angielskiego, 
dzięki Prezesowi, który sfinansował naukę 
języka we wszystkich klasach. Przez kilka-
naście lat finansował również dożywianie 
wszystkich dzieci w szkole, zanim były zasiłki 
i zapomogi socjalne. Była to wyraźna pomoc 
w postaci produktów żywnościowych. Nadal 
wspiera szkołę, przedszkole, Dom Opieki 
Społecznej „Samarytanin”, kolonie, półkolo-
nie, konkursy, uroczystości szkolne, środo-
wiskowe, kluby sportowe, stowarzyszenia, 
zespoły regionalne i wiele innych instytucji 
państwowych i niepublicznych.
        To wielki człowiek ! Skromny, wyciszony 
o ogromnym sercu i twórczej potężnej myśli. 
Biznesmen spełniony na wielu płaszczy-
znach. Człowiek, który nigdy nie rezygnuje 
z własnych planów i marzeń, chociażby 
dla niektórych wydawały się utopijne. On 
zawsze dopnie swego, stawiając na pierw-
szym miejscu bliźniego i jego potrzeby, dobro 
publiczne, dobro Ojczyzny.
Ale wróćmy do prestiżowego wyróżnienia, 
jakim jest Diamentowy Laur Umiejętności  
i Kompetencji. Do tej pory to najwyższe 
wyróżnienie – Diamentowy Laur otrzymy-
wali zasłużeni politycy, artyści,  duchowni. 

W bieżącym roku po raz pierwszy do tego 
grona dołączył przedsiębiorca, który jest 
wielkim patriotą, autorytetem i wzorem do 
naśladowania.
        Diamentowy Laur Umiejętności i Kompe-
tencji został mu wręczony przez Metropolitę 
Katowickiego – abp Wiktora Skworca, pro-
fesora Jerzego Buzka i Prezesa Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusza 
Donocika, który wygłosił laudację na cześć 
Laureata, wyliczając jego zasługi dla Małej  
i Dużej Ojczyzny – Polski. Po wręczeniu Dia-
mentowego Laura głos zabrał abp – Wiktor 
Skworc, który w pięknych słowach zapre-
zentował sylwetkę  Laureata, wspominając 
o wielkiej przyjaźni, współpracy i gościnno-
ści nagrodzonego, skierował do zebranych 
następujące słowa: „To dobry i mądry czło-
wiek. Od niego warto się uczyć i warto go 
naśladować; Szczęść Boże na dalsze lata”. 
Profesor Jerzy Buzek po złożeniu gratulacji 
i życzeniach pełnego powrotu do zdrowia, 
podziękował wyróżnionemu naszym chrze-
ścijańskim  „Bóg zapłać” za wszystkie jego 
dzieła i czyny dla wspólnego dobra. Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach – Tadeusz Donocik dodał, że Kazimierz 
Pazgan – to człowiek spełniony – mąż, ojciec 
(Magdaleny i Konrada), dziadek (wnuczki  
i trzech wnuków) i przedsiębiorca. Magda-
lena i Konrad, gruntownie wykształcone 
dzieci,  przejmą kierowanie Grupą Kon-
spol. Swoją wypowiedź zakończył ciepłym 
radosnym stwierdzeniem: „Jakież to piękne  
i niecodzienne, że firma rodzinna stworzona 
i rozwinięta przez Kazimierza i Alicję Pazgan 
znajduje się w okresie udanej sukcesji”  
i złożył „zawsze aktualne na Śląsku życzenie: 
Szczęść Boże”.  
       Misja służenia innym i potrzeba dzia-
łania dla dobra wspólnego, nie pozwala mu 
zamknąć się w marzeniach, których jeszcze 
wiele snuje się po głowie. Kiedy po udarze 
mózgu, podczas rehabilitacji, w wyniku 
korzystania z komory hiperbarycznej, poczuł 
się lepiej, stwierdził, że trzeba ją wybudo-
wać u siebie, by mogła też służyć innym. 
Mimo choroby, mocno się zainteresował 
„nowym dobrodziejstwem”, założył spółkę 
„Pressure Lab”, która uruchomi produkcję 
komór hiperbarycznych, by służyły do celów 
rehabilitacyjnych.
 Oto znakomity polski przedsię-
biorca – człowiek niezwykle szlachetny i war-
tościowy, z którego osiągnięć, jako rodacy, 
jesteśmy dumni.  

/M.R./
Fot. Archiwum rodzinne
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„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała – 
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała." 
Jan Paweł II

 Nadszedł dzień małego podsumowania  po  ponad rocznej 
działalności naszego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jamnicy.  24 
osoby - czynni członkowie Stowarzyszenia, oraz 2 osoby członkowie 
wspierający (patrz Statut) - pełne zapału,  podjęły działania, aby coś 
zrobić dla miejscowości, w której mieszkają. Można rzec, że te osoby 
mogą być z siebie dumne.  Zapytacie dlaczego? 
Otóż, są ludzie, którzy żyją z dnia na dzień po to, aby zaspokajać 

jedynie swoje oczekiwania i zachcianki. Pragną wyłącznie dobra 
dla siebie. Nie chcą się angażować, bo wymagałoby to od nich  
trudu, a czasami nawet samozaparcia i mobilizacji do pracy na 
rzecz  innych. Tacy ludzie zapytają- a co ja z tego mam?
Są i tacy ludzie, którzy nie myślą tylko o sobie. Chcą pracować dla 
dobra innych. Nie myślą jedynie o zaspokajaniu swoich pragnień  
i zachcianek i o gromadzeniu tylko dla siebie.  Swoje siły i poten-
cjał pożytkują na rzecz innych !
Do której grupy Ty się zaliczasz, drogi Czytelniku?
Jeżeli do pierwszej, to czy jesteś szczęśliwy? Czy Twój sposób 
życia przynosi Ci satysfakcję i zadowolenie?
Jeżeli do drugiej, to Ci gratulujemy, a jeżeli jeszcze nie jesteś 
członkiem Stowarzyszenia to zapraszamy Cię w nasze szeregi. 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju w Jamnicy, to odpowiednie 
miejsce dla Ciebie.  
 Czym Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jamnicy może 
się pochwalić, co udało się nam zrobić? Poprzez ten rok pod-
jęliśmy przede wszystkim działania aby zintegrować ze sobą 
mieszkańców Jamnicy. Chcieliśmy się poznać nawzajem, wymie-
nić doświadczenie, podpytać nas wszystkich Jamniczan - co 
nas interesuje i w jakim kierunku ma działać Stowarzyszenie.  
W ankiecie, którą rozpropagowaliśmy wśród mieszkańców na 
początku naszej działalności, większość z nich oświadczyła, że 
pragnie takich właśnie spotkań, gdzie mogliby się poznać, poroz-
mawiać ze sobą i mile spędzić czas. 
Była to dla nas potężna wskazówka, więc zorganizowaliśmy 
pikniki na górach jamnickich, na które zaprosiliśmy wszystkich 
mieszkańców Jamnicy. Nie brakło wspólnych zabaw i rozmów. 
Przy tej okazji zachęciliśmy uczestników do bycia hojnym i zor-
ganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy aby dokończyć dzieło budowy  
Krzyża - naszej wizytówki. Słyszymy, że w wielu miejscach 
Europy i Świata usuwa się znak Krzyża z życia publicznego,  
a my nie wstydzimy się znaku naszej wiary. Dokładamy wszelkich 
starań, aby Krzyż  był bardziej zauważalny i widoczny. 
Udało sie nam zebrać dość znaczną kwotę, która także została 

zasilona przez proboszcza naszej parafii ks. Antoniego Koterlę, 
a także wielu innych sponsorów.
Dzięki tym pieniądzom Krzyż Św. został wykończony, czym mogli-
śmy się poszczycić podczas wizytacji kanonicznej w naszej parafii  
ks. biskupa Leszka Leszkiewicza. Naszym marzeniem było, aby ks. 
biskup podczas wizytacji dokonał  poświęcenia Krzyża Św. I tak też 
się stało. 
Przy współudziale i aprobacie pani dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Jamnicy mgr Doroty Kupiec ogłosiliśmy konkurs pt. "Moja pocz-
tówka z Jamnicy, pozdrowienia z Jamnicy". Konkurs ten w głównej 
mierze skupił uczestników w szkole. Zwycięzcom zafundowaliśmy 
nagrody. A nas cieszy, że mamy tak uzdolnionych mieszkańców. 

 Stowarzyszenie z Jamnicy
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W tym miejscu, chcielibyśmy bardzo podziękować Pani Dyrektor za 
przychylność i pomoc w dziełach Stowarzyszenia. Przede wszystkim 
za to, że spotkania Stowarzyszenia mogą odbywać się na terenie 
szkoły.
Przyłączyliśmy się w Jamnicy także do takich dzieł jak:
1)  zabawa karnawałowa, 
2)  wiosenny festyn rodzinny pt: "Cudownych rodziców mam",
3) coroczna Msza św. na górach jamnickich,
4)  Droga Krzyżowa organizowana przez Wydział Duszpasterstwa 
Trzeźwości przy diecezji tarnowskiej. Podczas Drogi Krzyżowej 
pokazy sztuk walki rycerskiej oraz inscenizacje  historyczne przybli-
żyli uczestnikom  Sądeccy Rycerze Zakonu Księżnej Kingi. 
Wszystkie zebrane fundusze podczas tych imprez przekazaliśmy na 
potrzeby Szkoły oraz  budowy Krzyża.  
 Tak więc, gdzie coś się dzieje w naszej miejscowości, tam 
staramy się być i wspomagać. Nie zapominamy także o naszym naj-
ważniejszym celu, który obraliśmy na początku. Jest nim budowa 
sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jamnicy.  Wiemy jakie to 
ważne dla rozwoju szkoły, ale również naszej miejscowości. Działania 
na rzecz edukacji nigdy nie idą na marne, zawsze wydają dobry owoc. 

Wydeptaliśmy wręcz  ścieżki do Urzędu Gminy, gdzie pani dyrektor 
mgr Dorota Kupiec wraz z sołtysem panem Januszem Michalikiem 
oraz prezesem Stowarzyszenia panem Jackiem Rolką oraz wieloma 
innymi członkami Stowarzyszenia, czynnie trzymają pieczę nad tym 
przedsięwzięciem.
 Od 2017 roku w naszej jamnickiej społeczności działa także 
Klub Seniora. Powstał z inicjatywy sołtysa wsi Jamnica, pana Janu-
sza Michalika. Celem założenia Klubu było zaktywizowanie seniorów, 
mieszkańców wsi Jamnica i okolic oraz stworzenie im możliwości do 
spotykania się i twórczego spędzania wolnego czasu. 
Jesteśmy także na FACEBOOKU !
Można by rzec: " Oby tak dalej" i żeby nadal nam się chciało!
 Jeszcze raz zapraszamy chętnych- wstępujcie w szeregi 
naszego Stowarzyszenia. W ilości siła! Otwarci jesteśmy na wasze 
pomysły i chęć działania. 
Dlaczego nam się chce - bo właśnie "Miłość nam wszystko 
wyjaśniła..."

Agnieszka Oleksy
Fot. Sołectwo Jamnica
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 5 stycznia w Małopolskim Centrum Słowa i Dźwięku  
w Niepołomicach odbyła się premiera filmu zrealizowanego 
przez ZR Mystkowianie- „Na Mystkowie grajo…”.

Film „Na Mystkowie grajo…” prezentuje historię życia na 
lachowskiej wsi. Ukazując „kamienie milowe” w życiu człowieka 
(młodość, dojrzałość, starość oraz śmierć) ZR Mystkowianie 
przedstawia najpiękniejsze obrzędy regionu Lachów Sądeckich. 
(m.in.: zmówiny, oczepiny, kolędowanie, Śmigurt). 
Celem Mystkowian jest ukazanie piękna kultury ich „małej 
Ojczyzny” poprzez wielopokoleniowość członków Zespołu, co 
w znacznym stopniu przełożyło się na atrakcyjny charakter pre-
zentacji rodzimego folkloru.

Tłem wszystkich wydarzeń jest krajobraz Beskidu Sądeckiego 
oraz Sądecki Park Etnograficzny. Film pozwala nie tylko na 
zaprezentowanie fragmentu bogatego dziedzictwa kulturowego 
Małopolski, ale przede wszystkim ułatwia powrót do własnych 
korzeni.
Głównym sponsorem filmu jest Gmina Kamionka Wielka, a part-
nerem firma ETNOszafa.

Kamil Wiatr
Fot. Archiwum zespołu

"Mystkowianie" na ekranie

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Gminnych Wieści” w artykule o Gminnym Konkursie Szopek, złośliwy chochlik 

napisał: "...trzy równorzędne II miejsca otrzymali: Zofia i Natalia Szmit ze SP w Jamnicy..."
 Oczywiście, są one uczennicami SP w Królowej Polskiej. 

Za pomyłkę przepraszamy.
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 W roku szkolnym 2016/2017 
nasza szkoła przystąpiła do realizacji pro-
jektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeń-
stwa  - "Szkoła Promująca Bezpieczeń-
stwo". Jego głównym celem jest promocja, 
kształtowanie oraz zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa  w małopolskich szko-
łach i ich otoczeniu. Projekt Zintegrowa-
nej Polityki Bezpieczeństwa realizowany 
na terenie województwa małopolskiego 
jako "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" 
został wdrożony do realizacji i jest piloto-
wany przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Krakowie. Bezpośrednio patronuje mu 
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. 
 W ramach udziału w projekcie 
podjęto szereg działań zmierzających 
do zapewnienia uczniom bezpiecznych 
warunków do nauki i pracy oraz zapo-
biegających przemocy i agresji, a także 
zwiększających poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców.
W dniu 31 października 2017 r. w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło 
się uroczyste wręczenie Szkole Podsta-
wowej im. Wincentego Witosa w Kró-
lowe Górnej, Certyfikatu "Szkoła Pro-
mująca Bezpieczeństwo", zdobytego  
w ramach programu Zintegrowanej Poli-
tyki Bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości obecni byli:  
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie - insp. Paweł Dzierżak, 
Wojewoda Małopolski - Piotr Ćwik, Mało-
polski Kurator Oświaty - Barbara Nowak,  
Joanna Szypułka- reprezentująca Europe 
Direct w Krakowie oraz regionalni koor-
dynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa- kom. Roman Wolski i st. 
sierż. Dorota Garbacz.
Certyfikat odbierali: wicedyrektor - mgr 
Jadwiga Łęczycka, przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego - Dominik 
Siedlarz z klasy IIb gimnazjum i  Kinga 
Tomera z klasy VII oraz szkolny koordyna-
tor projektu - mgr Beata Nowak.
 Podczas uroczystości, zapro-
szeni uczestnicy gali, mieli okazję podzi-
wiać występy Góralskiej  Orkiestry Dętej 
ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, pod 
kierownictwem kapelmistrza Andrzeja 
Jędryska, która  zadbała o wyjątkową 
oprawę muzyczną uroczystości. Zgodnie 
z tradycją uczniowie wyróżnionych szkół 
zaprezentowali swoje osiągnięcia oraz 
różnorodne talenty:
•  Teatr Młodego Widza z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Koszycach 
Małych, wystąpił w przedstawieniu pt. 
„Życzenia nauczyciela”,

•  Szkolny Zespół Muzyczny „Soltanto”, 
działający przy Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Tenczynie, wyko-
nał utwory: „Ballada Podbeskidzka” oraz 
„Blowing in the wind”,
•  Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 2 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wie-
przu zaprezentował sztukę pt. „Bici biją”, 
według scenariusza Inki Dowlasz.
Po uroczystości uczestnicy zostali zapro-
szeni do udziału w przygotowanych poka-
zach m.in. sprzętu policyjnego i technik 
stosowanych przez funkcjonariuszy  
w codziennej służbie. Na koniec przewod-
nik oprowadził wszystkich po niezwykle 
interesującej ekspozycji Muzeum Lotnic-
twa Polskiego.
Otrzymany certyfikat to dokument 
potwierdzający przystąpienie szkoły do 
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa oraz wykonanie działań zmie-
rzających do poprawy poczucia bezpie-
czeństwa na jej terenie. Składamy wyrazy 
wdzięczności i podziękowania naszym 
partnerom, którzy współpracowali pod-
czas realizacji zadań i przedsięwzięć  
w tym projekcie.                  

 Beata Nowak
Fot. archiwum szkolne

"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Z życia Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
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Drogi do Niepodległej

Kiedy myślę Ojczyzna

„Idź przez życie tak, aby ślady 
twoich stóp przetrwały cię”
                                             /bp. Jan Chrapek/

       Aby móc docenić znaczenie przeby-
tej drogi, trzeba zostawiać po niej ślady, 
ślady swoich stóp. Doskonale to rozumieją 
pielgrzymi wędrujący pieszo do licznych 
sanktuariów na całym świecie, jak i alpi-
niści zdobywający szczyty. Każdy z nas 
zostawia po sobie ślady - ślady pamięci. 
Takie znaki zostawili nam nasi przodko-
wie, także  ci, którzy żyli sto lat temu. Ślady 
miłości do Ojczyzny, szacunku do polskości  
i niepodległości.
Rok 1864 to koniec ostatniego wielkiego 
zrywu niepodległościowego, jednego  
z powstań: od Konfederacji Barskiej przez 
Powstanie Kościuszkowskie, Powstanie 
Listopadowe, po właśnie Powstanie Stycz-
niowe. Po tym ostatnim przychodzi moment 
najciemniejszy, wydaje się, że to już koniec 
polskich nadziei: 5 sierpnia 1864 r. nastą-
piła egzekucja pięciu przywódców Rządu 
Narodowego z Romualdem Trauguttem na 
czele. Zostali straceni na stokach Cytadeli 
Warszawskiej. Dosłownie cztery dni póź-
niej, kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie 
Wisły, rodzi się ktoś, kto odegra wielką rolę 
w polskiej historii na owej drodze do nie-
podległości: Roman Dmowski. Kilkanaście  
tygodni potem przychodzi na świat  Stefan 
Żeromski, bez którego „Syzyfowych prac”,
„Siłaczki”, „Snu o szpadzie” „Wiernej rzeki”,  
„Przedwiośnia” trudno wyobrazić sobie Nie-
podległą. Ostatnie echo Powstania Stycz-
niowego to Powstanie Zabajkalskie w 1866 
r.- mało znany szerszemu ogółowi tragiczny 
zryw katorżników przeciw Imperium, tysiące 
kilometrów od kraju. Kiedy toczy się proces  
w dalekim Irkucku, w Zbarażu na świat przy-
chodzi Ignacy Daszyński, socjalista, który 
jako wicepremier, będzie filarem rządu, bro-
niącego Polskę przed bolszewikami w roku 
1920. Rok po śmierci przywódców  Powsta-
nia Zabajkalskiego na Syberii, urodzi się 
Maria Skłodowska, późniejsza Curie, która 
swoimi odkryciami rozsławi Polskę na cały 

świat. W 1867 r w Krasiczynie przychodzi 
na świat Adam Stefan Sapieha, wielki póź-
niej książę Kościoła i ducha Niepodległej.  
2 poł. XIX wieku to czas aktywności takich 
ludzi, jak z jednej strony Józef Piłsudski 
wraz z całym ruchem przyciągającym 
robotników do patriotyzmu (PPS), a z dru-
giej – Bolesław i Maria Wysłouchowie, Jan 
Stapiński, Wincenty Witos - czyli cały ruch 
ludowy, który przyjął postawę patriotyczną 
dążącą do Niepodległej. Daty gęstnieją im 
bliżej jesteśmy roku 1914. Wyjście z Olean-
drów 6 sierpnia 1914 r Pierwszej Kadrowej 
jest szczególnie bliskie każdemu Polakowi 
– rozpoczyna się marsz do Niepodległej. 
Wielkie wysiłki są podejmowane na rzecz 
odzyskania niepodległości, tworzą się 
liczne formacje wojskowe: Legiony Polskie, 
Legion Puławski, Armia Polska we Francji,  
nie sposób nie wymienić polskich patriotów 
takich jak: Lucjan Żeligowski, Józef Haller, 
Józef Dowbór-Muśnicki, którzy o odrodze-
nie Polski walczyli. Kluczowe momenty to 
lata 1916-1918, potem nastąpiło budowanie 
niepodległości, gdy nie ma już Niemców 
w Warszawie i Poznaniu, a Austriaków  
w Krakowie, tworzenie instytucji państwa, 
polskiej waluty, łączenie linii kolejowych 
na całym terytorium. Tę gigantyczną pracę 
trzeba było wykonać dosłownie w ciągu 
pierwszych kilkunastu miesięcy wolności. 
Ogromne zasługi na tym polu mieli Włady-
sław Grabski-II premier rządu II RP, autor 
reformy walutowej, Eugeniusz Kwiatkowski- 
twórca  Centralnego Okręgu Przemysło-
wego (COP), inicjator budowy portu Gdyni, 
minister skarbu. Sprawdzianem  odzyskanej 
niepodległości był rok 1920 - wielkie starcie 
z bolszewikami. Z punktu widzenia zwycię-
skich mocarstw zachodnich, idealnym roz-
wiązaniem była Polska jak najmniejsza i jak 
najsłabsza - mały buforek, który nie będzie 
przeszkadzał ani Niemcom, ani Rosji. Takie 
było założenie brytyjskiego premiera Davida 
Lloyda Georg’a i prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. 
I tutaj na arenę międzynarodową wchodzi 
wybitny pianista, niestrudzony orędownik 
odbudowania niepodległej Polski - Ignacy  

Jan Paderewski. To on wpłynął na prezy-
denta  USA Thomasa W. Wilsona, by ten 
oficjalnie wypowiedział się za powstaniem 
niezależnej Rzeczypospolitej. W 13 punkcie 
przemówienia noworocznego prezydenta 
USA Wilsona znalazło się stwierdzenie: 
„Stworzenie niepodległego państwa pol-
skiego na terytoriach zamieszkanych przez 
ludność bezsprzecznie polską”. To była, 
gigantyczna praca na arenie międzynaro-
dowej polskich patriotów Ignacego Pade-
rewskiego, Romana Dmowskiego i Józefa 
Piłsudskiego.
Niepodległość nie spadła nam z nieba. To 
chyba najważniejszy sens tej lekcji, który 
odczytuję z tego zestawienia dat, faktów, 
wydarzeń, osób zaangażowanych w odro-
dzenie i odbudowę państwa polskiego. 
Bardzo często bowiem słyszę z zachodnich 
mediów określenie, że Polska istnieje wła-
ściwie od roku 1989, a nawet 2004, kiedy 
wstąpiła do Unii Europejskiej. Wcześniej 
jakby jej w ogóle nie było, była częścią Rosji 
czy jakieś dziczy. Rzeczywiście, trzeba 
bardzo mocno podkreślać - na każdym 
kroku -  stulecie odzyskania niepodległo-
ści. Ta niepodległość została stworzona już  
w czasach Mieszka I  i Bolesława Chrobrego.

Beata Filipowicz

Spośród słów używanych nieczęsto,  
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
 
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
 
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

                                   /Marcin Wolski/
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 Z życia szkoły w Jamnicy

Wolontariat w szkole

Podążając za słowami Paula Coelho: ,,To możliwość spełniania 
marzeń sprawia, że życie staje się fascynujące”, wolontariusze 
– uczniowie  Szkoły Podstawowej w Jamnicy postanowili spra-
wić radość podopiecznej Stowarzyszenia Sursum Corda – dzie-
sięcioletniej Madzi. Dzień przed klasowymi andrzejkami sprze-
dawane były ciasteczka z wróżbą, z których całkowity dochód 
przeznaczono na wymarzony prezent dla dziewczynki. Został on 
pięknie zapakowany i przekazany do siedziby Stowarzyszenia.  
Uczniom wręczono dyplom i nadano tytuł ,,Dyplomowanego 
Mikołaja”. Gratulujemy  i dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w pomoc. 

Tradycje bożonarodzeniowe 
w jamnickiej szkole 

Jan Paweł II napisał do dzieci: ,,Widzę Was, jak przygotowujecie 
betlejemską stajenkę w domu, w parafii, we wszystkich zakąt-
kach świata, przybliżając klimat i środowisko, w którym narodził 
się Zbawiciel”. 
Kultywowanie tradycji, związanych ze Świętami  Bożego Naro-
dzenia, jest od wielu lat wpisane w kalendarz imprez Szkoły 
Podstawowej w Jamnicy.  Toteż w ostatni dzień przed przerwą 
świąteczną, 22 grudnia 2017 roku, w uroczystej atmosferze,  
w pięknie przystrojonych  salach odbyły się wigilie klasowe. Był 
to czas spędzony na wspólnej modlitwie, dzieleniu się opłatkiem 
i składaniu życzeń oraz spożywaniu tradycyjnych wigilijnych dań. 
Następnie uczniowie, z oddziału przedszkolnego i klasy I, przed-
stawili całej społeczności szkolnej wzruszający spektakl  bożo-
narodzeniowy pt.: ,,Współczesna dziewczynka”.
I choć na zewnątrz nie było śniegu, gdyż aura nie dostosowała 
się do zbliżających się świąt, w szkole w Jamnicy dało się odczuć 
magię nadchodzącego czasu.

Patryk Wiktor – wygrał małopolski 
konkurs historyczny

W dniu 14.11.2017 roku, o godz. 11:00, w Galerii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Limanowej odbyło się uroczyste rozwiązanie 
konkursów zorganizowanych w ramach projektu pt. „W przed-
dzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Zwy-
cięzcom wręczono nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jamnicy wzięli udział w tym 
konkursie historycznym. Zadaniem uczestników było rozwiąza-
nie testu. Tematyka obejmowała zakres wiedzy dotyczącej dnia 
11 listopada 1918 roku oraz osoby marszałka Józefa Piłsud-
skiego, związanego również z regionem małopolski. 
Głównym celem zrealizowanego projektu było kształtowanie 
postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa mało-
polskiego. Dodatkowo istotne było upowszechnianie wiedzy  
z zakresu historii oraz  podtrzymywanie tradycji narodowej, pie-
lęgnowanie polskości, a także budowanie świadomości narodo-
wej i obywatelskiej.
Spośród 700 uczniów, biorących udział w konkursie, to właśnie 
Patryk Wiktor z naszej szkoły był najlepszy. Na wszystkie pyta-
nia odpowiedział prawidłowo, co pozwoliło mu uzyskać pierwsze 
miejsce. 
Patrykowi gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

Dorota Kupiec
Fot. Archiwum SP w Jamnicy
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 Klub seniora w Jamnicy

 Klub Seniora w Jamnicy działa  prężnie. Spotkania 
Klubu odbywają się regularnie co tydzień. Seniorzy przy-
chodzą na nie licznie. To czas, aby ze sobą porozmawiać, 
wymienić doświadczenia, pochwalić się osiągnięciami, 
poopowiadać.
14 grudnia 2017 roku Klub Seniora z Kamionki Wielkiej zor-
ganizował w lokalu "Acapulco" uroczysty opłatek. W spo-
tkaniu uczestniczyli także  seniorzy z Jamnicy oraz Myst-
kowa. Podczas tego spotkania swoją twórczość literacką, 
związaną z tematyką świąt zaprezentowała pani Teresa 
Machaj z Klubu Seniora z Jamnicy. Została ona przyjęta  
z wielkim entuzjazmem.
 18 stycznia 2018 roku na zaproszenie pani Doroty 
Kupiec Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jamnicy człon-
kowie Klubu Seniora w Jamnicy zaprezentowali jasełka,  
w których ujawnili swoje aktorskie talenty. Zaśpiewali 
kolędy i pastorałki. Wyrecytowali również własne wiersze 
o tematyce Bożego Narodzenia.
Oto jeden z nich pisany w gwarze lachowskiej: 

Po kłolendzie 
Dobrze ześ dzisiok przysed, tak inacy wszendzie

A i my sie wybrały dzisiok pło kłolendzie.

Dobrze ze my zabrały z chołpy jakieś świyce

Taki ćmok! Trudno naleź druge bez Jamnice

Darły my by być piyrse. Dziesi słychać dzwonki,

Chyba ido z darami łod strony Kamionki.

To moje piyrse wnusie - Martynka, Agatka

zabrały mnie ze sobom jakło w roli dziadka.

Wziołem tys łod Nataski Kacperka i Zuzie,

Barz płodobne do dziadków-majo ładne buzie.

W gromadzie zawdy łocwi – druga zasypano,

jym by było pło syje, mnie zaś pło kłolano.

Płodobneś przynius Panie łaski lo kłozdego,

nigdy nic nie wiadomo wiela to mos tegło.

My nie z wyrachłowanio- nie gniwej sie Panie,

zawdy kto pivrsy przydzie to lepse dostanie.

Więc przyśli i my z prośbom do Wase Wielkłości

byś na nase dzidziny spoźroł w łaskawości.

Miej ta bacenie na nos ło kłozdy głodzinie,

bez Ciebie nawet mały robocek nie zginie.

Niek syćkie bedo zdrowe, i my i sosiady,

co by my jus tak całkiom nie zesły na dziady,

zeby my sie lubiały i trzymały kupy

kiej się biyda nom zacnie krancić koło dupy,

by zawdy była Wilijja na biołym łobrusie,

by sie ludzie pło świecie nie prały pło kusie,

trza nom by było cichło i spokojnie wszendzie,

trza nom z Twojom nowinom chłodzić pło kłolendzie,

przydzie cas ze płodrośnies - bedzies światom władoł,

Ty dobrze wiys co nom trza, co ci bedo godoł.

śniegu tyle naprało, cas jakisi brzytki,

my Ci tys coś przyniesły: wełnione skarpytki,

takie małe kłosulki, bawełnione gatki

i kłozusek łod wnusi - znacy sie Agatki.

Jak bedzies kcioł iś w płole niech ci Moma włozy,

nie ładnie zebys kichoł jak cłek Synek Błozy

by śpik wisioł u nosa Wielmozny Łosobie

Mróz zelzoł - bedzie prało. Pudziemy jus sobie?

Tak sie jakłoś pokryncoz, jagbyś dziś nie śniodoł,

mnie tys coś w kłościach łumie, znoł śniyk bedzie padoł.

Niech Ci Twoja Mamuśka da cacusia na noc.

My jesce tu przydomy,

 Teroz śpij.

   Dobranoc. 

Wiersz jest autorstwa Kamila Patory.
 Pozostaje nam pogratulować Seniorom i pozazdro-
ścić wielu wspaniałych talentów. Życzymy kolejnych sukce-
sów. Oby tak dalej!

Agnieszka Oleksy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju w Jamnicy  

(Fot. Archiwum Klubu Seniorów)
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Zespół Szkół 
Podstawowo - Gimnazjalnych

w Mystkowie

12.06. 2018 r.

1. Gminny Konkurs Plastyczny i wystawa pokonkursowa – kwiecień 
2. Gminny Konkurs Recytatorski - kwiecień
3. Laurka dla Mamy - maj
4. Dzień Dziecka – 29. maj
5. Prezentacje Artystyczne Szkół – czerwiec
 ( Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie)
6. Dzień Rodziny – czerwiec 

Plan imprez Gminnego Ośrodka Kultury 
na II kwartał 2018 r.

W pierwszą niedzielę ferii zimowych tj., 11 lutego br.,  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Turniej Sza-
chowy o „Złotą Wieżę”.
Organizatorami konkursu od wielu lat są Gmina 
Kamionka Wielka, LZS i Gminny Ośrodek Kultury.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach: I - do 12 lat i II- 
od 13 lat. Cieszy fakt, że w tegorocznych rozgrywkach 
wzięły udział dziewczyny. Podczas imprezy zabrakło 
kluczowej postaci pana Włodzimierza Morańskiego, 
który od wielu lat pełnił rolę sędziego. Jednak udało 
się przeprowadzić zawody i w ostatniej chwili sędziami 
zostali powołani: Tomasz Skraba i Michał Koziak. Dzięki 
ich pomocy turniej się odbył a jego zwycięzcami zostali:
W kategorii I – Jakub Rams, Sara Poręba i Jakub 
Popiela.
W kategorii II – Edward Popiela, Paweł Poręba i Łukasz 
Janus.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego turnieju gratulu-
jemy wspaniałych rozgrywek. 

Tekst i fot.: (G.M.)

Turniej  szachowy "O Złotą Wieżę”
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 Jasełka w Mszalnicy

 Jasełka są najbardziej wymownym widowiskiem 
przypisanym do okresu  Świąt Bożego Narodzenia.  Opisują 
w teatralnym klimacie, okoliczności przyjścia Syna Bożego na 
ziemię ponad dwa tysiące lat temu. 
 Już po raz piąty Grupa Teatralna działająca przy Świe-
tlicy Wiejskiej w Mszalnicy, zorganizowała bożonarodzeniowe 
przedstawienie pt: „Uwierzmy kolejny raz”. W przedsięwzięciu, 
pod kierownictwem  Edyty Kiełbasy, wzięło udział 36 aktorów.:  
Bochenek Dominik (pasterz), Bochenek Tomasz 
(pasterz), Gieniec Kacper (pasterz), Gieniec Kamil (arcykapłan), 
Gieniec Karol (żołnierz, muzykant), Górka Błażej (pasterz), Górka 
Krzysztof  (pasterz), Górka Martyna (anioł), Hatlaś Szymon 
(muzykant), Jasiurkowski Bartłomiej (pasterz), Jasiurkowski 
Krzysztof (zahariasz, gospodarz, muzykant), Jasiurkowski 
Marcin (arcykapłan), Jasiurkowski Paweł (król), Jelito Roman 
(diabeł), Kalisz Jan (archanioł Gabriel, muzykant), Kiełbasa 
Adrian (pasterz), Kiełbasa Filip (pasterz), Kiełbasa Gabriela 
(anioł), Kiełbasa Justyna (anioł), Kiełbasa Kamil (pasterz, anioł), 
Kiełbasa Rafał (Józef, żołnierz), Klimczak Klaudia (Herodiada), 
Michalik Damian (Herod), Migacz Tadeusz (muzykant), Ociepka 
Emilia (anioł), Ogorzałek Katarzyna (anioł), Poręba Bartosz 

(pasterz), Poręba Szymon (król), Rola Paweł (śmierć), Sadowska 
Magdalena (anioł), Sroka Mateusz (król), Witek Angelika (matka 
Heroda), Witek Krzysztof (diabeł), Witek Marta (narrator), Wit-
kowska Dominika (Maryja), Witkowska Sylwia (Elżbieta, anioł).
Jasełka zostały wystawione w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
dwukrotnie: 30.12.2017 roku, oraz 28.01.2018 r. Sala widowi-
skowa wypełniła się po brzegi. Widownia z uznaniem przyjęła 
występ i z entuzjazmem włączyła się we wspólne kolędowanie.
 23.01.2017 roku w Restauracji „Pod Wierzbą” w Nowym 
Sączu, grupa wystąpiła podczas spotkania noworocznego 
seniorów nowosądeckiego osiedla „Centrum”. 
  Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w przy-
gotowanie i organizację przedstawienia zaangażowało się  wielu 
mieszkańców Mszalnicy, a także członkowie rodzin aktorów.
 Taka postawa pozwala żywić nadzieję, że tradycja 
Jasełek będzie kontynuowana w kolejnych latach, przyczyniając 
się do społecznej i kulturowej integracji mieszkańców Mszalnicy.

E.K.
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    (Franciszka Morańska)

Zbliża się prawdziwa wiosna 
Dla nas pora to radosna
Bo nareszcie można będzie
W lekkich butach chodzić wszędzie 
Nie ubierać kurtek, swetrów 
Nie bać się już zimnych wiatrów 

 (...)
Dziewczynki kwiatków szukają
A chłopaki w piłkę grają
Czasem deszczyk też popada
Ale to się dobrze składa 
Bo jarzynki wodę mają 
Coraz większe wyrastają
Gdy urosną do jesieni
Wtedy wszystkie je schrupiemy      
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Sądeckie Kolędowanie'2018

 Zakończył się XIV 
Powiatowy Przegląd Grup Kolęd-
niczych „Sądeckie Kolędowanie”. 
W Sali Wiejskiego Domu Kultury 
w Mystkowie wystąpiło 25 grup 
kolędniczych, laureatów gmin-
nych konkursów z Chełmca, 
Grybowa, Kamionki Wielkiej, 
Korzennej,  Łącka, Łososiny 
Dolnej i Podegrodzia.  Komisja 
artystyczna, której przewodni-
czyła Magdalena Kroh – etnograf, 
po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 
występujących w konkursie grup 
kolędniczych, przyznała miejsca 
i nagrody w trzech kategoriach 
wiekowych.
A. Kategoria grup dziecięcych: 
- I miejsce - grupa kolędnicza 
„Z konikiem” ze SP w Łososinie 
Dolnej,
- dwa równorzędne II miejsca 
1) „Z gwiazdą” ze SP w Boguszy,
2) „Z gwiazdą” z  Ptaszkowej,
- dwa równorzędne III miejsca 
1)  „Pasterze” ze SP w Królowej 
Górnej,
2)  „Z gwiazdą” z Maszkowic,
- trzy wyróżnienia 
1) „Herody” z Podegrodzia ,
2) „Z gwiazdą” z Lipnicy Wielkiej, 
3) „Nowolecięta” z Łącka.
B. Kategoria grup młodzieżowych:
- I miejsce  -  grupa kolędnicza  
„Z gwiazdą” z Podegrodzia,
- dwa równorzędne  II miejsca 
1)  ”Pasterze” z Mszalnicy,

2)  „Z turoniem” z Chomranic,
- dwa równorzędne III miejsca 
1) „Z szopką” z Cieniawy,
2) „Z gwiazdą” z GP w Mystkowie,
- trzy wyróżnienia 
1) „Z gwiazdą” z GP w Łososinie 
Dolnej,
2) „Z szopką” z Marcinkowic,
3) „Z gwiazdą” z GP w Królowej 
Górnej.
  Na Ogólnopolskie 
Spotkania  Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Grup Kolędniczych 
„Pastuszkowe Kolędowanie”  
w Podegrodziu komisja zakwa-
lifikowała sześć grup kolędni-
czych, tj. laureatów I i II miejsc. 
C. Kategoria grup dorosłych:
- pięć równorzędnych I miejsc:
1) „Trzej Królowie” z Ptaszkowej,
2) „Herody” z ZR „Mszalniczanie” 
z Mszalnicy,
3) „Pasterze” z Mszalnicy,
4) „Z konikiem” z Podegrodzia,
5) „Z gwiazdą” z Mystkowa,
- cztery równorzędne II miejsca  
1)  „Z gwiazdą” z Cieniawy,
2)  „Herody” z Marcinkowic,
3)  „Herody” z Podegrodzia,
5)  „Z szopką” z Podegrodzia.
 Na Ogólnopolski Prze-
gląd Grup Kolędniczych „Kar-
nawał Góralski” w Bukowinie 
Tatrzańskiej komisja zakwalifi-
kowała dziewięć dorosłych grup 
kolędniczych, będących laure-
atami I i II miejsc.

Fundatorem nagród jest Staro-
stwo Powiatowe w Nowym Sączu, 
od czternastu lat współorgani-
zujące „Sądeckie Kolędowanie”  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Kamionce Wielkiej.
 Protokół z wynikami 
przeglądu  przedstawiła prze-
wodnicząca jury. Uczestnikom 
gminnego przeglądu, dyplomy 
wręczał zastępca przewodniczą-
cego Rady Gminy w Kamionce 
Wielkiej Tadeusz Bodziony. Nato-
miast uczestnikom Powiatowego 
Przeglądu Grup Kolędniczych 
wręczał dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu 
Artur Rola.
Podsumowaniu Sądeckiego 
Kolędowania towarzyszył koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu 
zespołów „Mali Mystkowianie”  
i „Mystkowianie”. 
Wszystkie grupy w swoich wido-
wiskach kolędniczych przedsta-
wiły celebrację wielkiej tajemnicy 
narodzenia Syna Bożego, ukształ-
towaną przez tradycję, a przeka-
zaną przez naszych przodków.   
W tym zawarty jest przekaz, sym-
bolika i wartości, aktualne także 
we współczesnych czasach – 
powiedział na zakończenie Kazi-
mierz Ogorzałek, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury.
 Pełny tekst Gmin-
nego Konkursu Grup Kolędni-

czych jest dostępny na stronie: 
ht tp://www.gokkamionka.iaw.
pl/pl/10955/185026/19.01.2018_
Gminny_Przeglad_Grup_Koledni-
czych.html
Pełny tekst Powiatowego Prze-
glądu Grup Kolędniczych: http://
w w w. g o k k a m i o n k a . i a w. p l /
pl /10955/185077/22.02.2018_
Wyniki_Sadeckiego_Koledowania.
html

Z ostatniej chwili…

Miło nam poinformować o sukce-
sach naszych grup kolędniczych 
w Ogólnopolskich Spotkaniach 
dziecięcych i Młodzieżowych 
Grup Kolędniczych w Pode-
grodziu.  „Pasterze” z Bogu-
szy otrzymali jedno z I miejsc  
w kategorii dziecięcej. Podobnie 
w kategorii młodzieżowej „Paste-
rze” z Mszalnicy zdobyli jedno  
z dwóch I miejsc.
Natomiast w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych  
„Góralski Karnawał” w Bukowi-
nie Tatrzańskiej grupy „Herody” 
z Mszalnicy, „Pasterze” z Mszal-
nicy oraz „Z gwiazdą” z Myst-
kowa otrzymały równorzędne  
II miejsca.
Wszystkim nagrodzonym grupom 
gratulujemy!

Kogo
Fot.: autor i Marek Bieszczad

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

"Pasterze" z Mszalnicy 
- młodzież"Pasterze" z Boguszy
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XIV Sądeckie Kolędowanie w obiektywie

"Pasterze" z Boguszy
"Pasterze" z Mszalnicy

"Z konikiem" z Podegrodzia
"Z gwiazdą" z Mystkowa

Organizatorzy i laureaci przeglądu

"Z konikiem" z Łososiny Dolnej

Konferansjerzy

"Trzej Królowie z Ptaszkowej

"Pasterze" z Mszalnicy 

"Herody" z Mszalnicy

"Herody" z Podegrodzia

"Pasterze" z Mszalnicy 
- młodzież

Zespół Regionalny "Mystkowianie"   i "Mali Mystkowianie
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Sukces młodej pianistki

Fundacja im. dra J. Masiora corocznie 
honoruje za wybitne osiągnięcia w zakre-
sie artystycznym osoby młode – do 25 
lat,  których sukcesy korzystnie wpływają 
na rozwój i promocję naszego regionu.  
W minionym roku, decyzją Kapituły nomi-
nację do Nagrody im. dra Jerzego Masiora 
2017 otrzymała mieszkanka Kamionki Wiel-
kiej Zuzanna Homoncik. Jest to ogromne 
wyróżnienie dla młodej pianistki, którą, spo-
śród wielu zgłoszeń, wyłoniło jury. Znalazła 
się w 7- osobowej grupie młodych, utalento-
wanych artystycznie ludzi. 
09 grudnia 2017 roku w sali im. Sirchawy 
w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” 
odbył się Koncert Galowy, podczas któ-
rego zaprezentowali swoje umiejętności 
nominowani laureaci. Po koncercie został 
ogłoszony werdykt.  Zwyciężył operowy 
głos Magdaleny Pikuły- studentki Uniwer-
sytetu Muzycznego w Warszawie i to ona 
zdobyła Nagrodę dra J. Masiora. Natomiast 
nasza reprezentantka, Zuzanna Homoncik  
urzekła publiczność swoim występem, pre-
zentując utwory: Yoshinao Nakada „Etiude 
Allegro”, Grzegorza Miśkiewicza „Fantazje 
na strunach jesieni” i, drogą głosowania,  
została Laureatką  Nagrody Publiczności. 

Nagrodę ufundował i wręczył Zuzi poseł  
Piotr Naimski. 
Poznajmy bliżej naszą pianistkę.  
Zuzanna Homoncik mieszka w Kamionce 
Wielkiej i jest  uczennicą 4 klasy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej 
oraz klasy 4 cyklu 6-cio letniego Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka 
Chopina w Nowym Sączu, w klasie forte-
pianu pani mgr Eweliny Szary. Swoją edu-
kację muzyczną rozpoczęła w 2013 r.
Zuzia, poprzez swoją pracowitość, wytrwa-
łość, dokładność, zdobyła już sporo osią-
gnięć,  a do najważniejszych należą:  
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Pianistycznym w Sieradzu (jako uczennica 
1 klasy PSM),
- I miejsca w Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym w Prienai koło Kowna na 
Litwie w 2016 roku, a w 2017 r.  w Gorlitz  
w Niemczech. 
Jako dwukrotna laureatka brała udział  
w galowym koncercie w Dworku Ignacego 
Jana Paderewskiego w Kąśnej.
Zuzia zdobyła miejsca medalowe w:  Powia-
towym Konkursie Młodych Muzyków Instru-
mentalistów w Starym Sączu w 2015, 2016  
i 2017 r. (I miejsca), w  2015r. w Małopol-

skim Konkursie Pianistycznym w Tuchowie  
I miejsce, również w Tuchowie tym razem 
na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym 
w 2017 r. (II miejsce).
W Krynicy w 2016 r. w Małopolskim Kon-
kursie Pianistycznym, a w 2017 r. w Ogólno-
polskim Konkursie Pianistycznym w Dębicy  
(II miejsca). 
Zuzia wolny czas poświęca na rozwój 
swoich pasji związanych również z muzyką.
Należy do zespołu wokalnego „Chcemy 
śpiewać” działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej oraz 
do grupy tańca nowoczesnego „Tańczyć, 
ale jak?”, którego zajęcia odbywają się rów-
nież w sali GOK. Reprezentuje swój region 
na festiwalach i imprezach okolicznościo-
wych, gdzie również odnosi sukcesy.
Młoda pianistka nie spoczęła na laurach i 20 
stycznia br.  wzięła udział w I Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym w Libiążu, pod 
honorowym patronatem Burmistrza Libiąża 
Jacka Latko, gdzie zdobyła II miejsce.
Gratulujemy Zuzi sukcesów jakie osiągnęła 
w tak krótkim czasie i życzymy jej, aby dalej 
wytrwale rozwijała swoje umiejętności. 

(G.M.)
Fot. Kazimierz Ogorzałek
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