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 Radosnego przeżywania prawdy 
o Zmartwychwstaniu

     i trwania w wielkanocnej radości 
- naszym Czytelnikom życzy Redakcja
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      Szanowni Państwo!

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka. 

Obfitych Łask i Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pokoju, 

wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych z radosnym "Alleluja".

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Potrzebujemy zmartwychwstać

 

Doświadczenie śmierci, grobu i zadumy przy nim stało się już udziałem każdego z nas. Szczegól-
nie tuż po pogrzebie chodzimy na cmentarz, by pobyć sobie, by pogadać. Tak, choć zmarłego 
już nie ma pośród nas to jednak idziemy, gadamy, żalimy się, opowiadamy. Z czego to wynika? 

Wielu dziś powiedziałoby o jakiś psychologicznych potrzebach, ucieczkach w świat iluzji, niezdro-
wych relacjach. Nie życzę im prawdziwego doświadczenia śmierci, tego bólu, który rozrywa serce do 
głębi, tego cierpienia, które zdaje się pochłaniać całego człowieka. Nie dozna tego nikt, kto nie żyje 
w głębokich więziach z drugim człowiekiem.
Tyle napisano już o Marii Magdalenie, i wiele głupot też. Dziś dowiadujemy się, że pierwszego dnia 
po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno udała się do grobu. Wyobraźmy sobie, 
że umarł ktoś bardzo bliski, a ja nie mogę iść, by z nim pogadać przy grobie. Prawo szabatu nie 
pozwalało na to. Powiemy, że sam Pan Jezus powiedział, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek 
dla szabatu, jednak Pan powiedział także, że nie przyszedł obalić prawa, ale je wypełnić. Ta kobieta 
zachowuje szabat, bo nauczyła się tego od Mistrza.
Jest niecierpliwa. Doświadczyła bólu przenikającego do szpiku kości. Zerwała się skoro świt i w 
odchodzących ciemnościach nocy zmierza ku blademu porankowi. Przyjmuje, dostrzega najmniej-
szą nawet okazję do tego, by spełniło się jej pragnienie bycia z Panem. Po co idzie do grobu? Wspo-
minki? Żale? Nie wiem i według mnie ona sama nie wiedziała. Idzie bez celu? Celem było tylko  
i wyłącznie, a może aż owo przebywanie w pobliżu, nie wiedząc do końca co się stało.
Ta kobieta daje się zaskoczyć. Choć zamiarów żadnych nie miała (a mogła liczyć na przeszkody ze 
strony strażników postawionych przez Sanhedryn) zmierza tam, gdzie wydaje się, iż króluje cisza  
i ciemność śmierci. Wskazuje nam pewien kierunek, znowu naśladując Mistrza, a mianowicie, żeby 
iść na spotkanie ze śmiercią z powagą i wtedy, gdy ona nadejdzie. To jedyna droga do życia!

O. Robert Więcek SJ
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Sesja w gminie
 W dniu 27 stycznia 2011 
roku odbyło się czwarte posiedze-
nie Rady Gminy Kamionka Wielka 
obecnej kadencji, którego głównym 
tematem było uchwalenie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2011 – 
2020, podjęcie uchwały Budżetowej 
na rok 2011 i zarządzenie wyborów 
sołtysów i członków rad sołeckich. 
Podjęcie uchwał poprzedzone było 
obradami na posiedzeniach Komisji 
Rady Gminy.  W Wieloletniej Progno-
zie Finansowej znalazły się wydatki 
majątkowe na następujące zadania:
1) Budowa parkingu w Kamionce 
Wielkiej – 2011r - planowane wydatki 
643.174 zł,
2) Budowa boisk wielofunkcyjnych  
w Królowej Górnej – 2011r – 800.000 zł,
3) Budowa boisk wielofunkcyjnych  
w Królowej Polskiej – 2014r – 400.000 
zł, 2015r – 400.000 zł,
4) Wykup udziałów Sądeckich 
Wodociągów, jako realizacja II etapu 
budowy kanalizacji gminy – 2011r    
– 795.000 zł, 2012r - 757.000 zł, 
2013r – 718.000 zł, 2014r – 679.000 
zł, 2015r - 638.000 zł, 2016r    -  
598.000 zł, 2017r – 556.000 zł, 2018r 
–  514.000 zł, 2019r – 471.000 zł, 
2020r – 427.000 zł,

5) Budowa kanalizacji – roboty 
budowlane – zobowiązanie wobec 
NFOŚ – 2011r – 225.000 zł, 2013r 
–     428.000 zł, 
6) Budowa Przedszkola wraz z biblio-
teką w Kamionce Górnej – 2011r – 
1.293.840 zł, 
7) Dokończenie budowy sali gim-
nastycznej w Mystkowie - 2011r – 
500.000 zł, 2012r – 844.000 zł,
8) Budowa sali gimnastycznej  
w Mszalnicy – 2012r – 1.500.000 zł, 
2013r – 1.569.000 zł,
9) Budowa sali gimnastycznej  
w Jamnicy – 2011r – 50.000 zł, 2012r 
– 1.356.000 zł, 2013r –   1.562.500 zł,
10) Budowa Remizy OSP w Królowej 
Górnej – 2011r – 125.830 zł, 2012r – 
100.000 zł
11) Przebudowa drogi gminnej Myst-
ków – Kamionka – 2013r – 30.000 zł, 
2014r – 1.200.000 zł,
12) Budowa dróg przy dofinansowa-
niu 1: 1 – w latach 2011 – 2014 po 
100.000 zł rocznie,
13) Budowa kompleksu sportowo 
– kulturalnego w Kamionce Wiel-
kiej – 2011r – 125.439 zł, 2013r –       
500.000 zł, 2014r – 950.000 zł, 2015r 
– 1.000.000 zł,
14) Budowa chodników w gminie – 
2011r – 500.000 zł, 2012r – 400.000 

zł, 2013r – 500.000 zł, 2014r   – 
500.000 zł,
15) Budowa drogi Michalikówka  
w Królowej Polskiej – 2011r – 30.000 zł, 
16) Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Boguszy – opracowanie dokumen-
tacji projektowej – 2014r –  50.000 zł.

O budżecie gminy na rok 2011 czytaj 
w artykule „Budżet gminy uchwalony”.

 Radni podjęli również 
uchwalę w sprawie zarządzenia 
wyborów do organów samorządu 
mieszkańców na terenie gminy.  
Wybory sołtysów i członków rad 
sołeckich odbędą się na zebra-
niach wiejskich w poszczególnych 
sołectwach w terminie do dnia 30 
czerwca 2011 roku. Kandydaci zgła-
szani będą na zebraniach wiejskich 
i wybory dokonane będą w głoso-
waniu tajnym. Ponadto Rada Gminy 
zatwierdziła plany pracy Komisji 
Rady Gminy na rok 2011.

                                                                                              
Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       
Zenon Kruczek
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Właściciele lub opiekunowie psów są zobowią-
zani do utrzymania właściwej opieki nad nimi.  
Psy powinny znajdować się w zamkniętym kojcu lub 
ogrodzeniu w sposób uniemożliwiający samodzielne 
wydostanie się z niego.
Na bramie lub furtce wejściowej na teren ogrodzonej 
posesji powinna znajdować się tabliczka ostrzegawcza. 
Na terenach użytku publicznego psy mogą być wypro-
wadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznanych 

za agresywne oraz inne mogące stanowić zagrożenie dla 
ludzi powinny być wyprowadzane tylko na smyczy i w 
kagańcach.
Właściciele psów, którzy nie przestrzegają podstawo-
wych obowiązków ich utrzymania narażają ludzi, a w 
szczególności dzieci na niebezpieczeństwo pogryzienia, 
podlegają karze grzywny.
Postępowanie w sprawach jak wyżej toczy się wg. przepi-
sów Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.

Doszna Stefan

W dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok 2011. Wcześniej dysku-
towano nad nim w komisjach stałych rady. Potrzeb było znacznie więcej niż pieniędzy, jakimi gmina 
będzie gospodarować w bieżącym roku. Dochody przyjęto w kwocie 25.457.588 zł zaś wydatki  
w kwocie 29.591.043 zł. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 
w kwocie 4.133.455 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych  
w kwocie 3.253.455 zł i z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 880.000 zł.
Głównym źródłem dochodów jest subwencja w wysokości 14.350.503 zł w tym subwencja oświatowa 
w kwocie 9.779.521 zł i subwencja wyrównawcza w kwocie 4.570.982 zł, dotacje na zadania zlecone 
– 4.151.295 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo 
Finansów w wysokości 3.443.367 zł oraz pozostałe dochody własne w wysokości 3.512.423 zł.
W wydatkach zabezpieczono środki finansowe na realizację podstawowych zadań nałożonych na gminę 
m.in. utrzymanie oświaty w wysokości 14.857.818 zł, administracji publicznej – 2.195.899 zł, pomocy 
społecznej – 5.220.758 zł, kultury – 694.350 zł, kultury fizycznej - 1.211.439 zł, oświetlenia ulicznego – 
271.879 zł, straży pożarnych 234.102 zł transportu lokalnego – 323.000 zł.
W budżecie zabezpieczono kwotę 570.263 zł do dyspozycji sołectw w tym 270.263 zł w ramach fundu-
szu sołeckiego i 300.000 zł na utrzymanie dróg. Podział pomiędzy poszczególne sołectwa przedstawia 
się następująco:

• Bogusza        - fundusz sołecki – 19.694 zł,  środki na drogi – 19.998 zł, łącznie -  39.692 zł, 
• Królowa Górna                    - 25.830 zł,                     - 28.246 zł,        -   54.076 zł, 
• Królowa Polska                    - 16.509 zł,                    -  15.931 zł,        -   32.440 zł, 
• Mszalnica – Zagóra              - 10.421 zł,                     -   7.883 zł,        -   18.304 zł, 
• Kamionka Wielka                 - 80.439 zł,                    -  96.859 zł,        - 177.298 zł, 
• Kamionka Mała                    - 13.840 zł,                    -  12.297 zł,        -  26.137 zł, 
• Jamnica                              - 22.879 zł,                    -  24.312 zł,        -  47.191 zł,            
• Mystków                             - 47.866 zł,                    -  57.659 zł,       - 105.525 zł, 
• Mszalnica                            - 32.785 zł,                    -  36.815 zł,       -   69.600 zł. 

Do właścicieli psów
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Budżet gminy uchwalony 

Zadania ujęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 
rok 2011, do wglądu na stronie www.kamionka.iap.pl
Z zadań inwestycyjnych w budżecie ujęto m.in.: budowę parkingu w Kamionce Wielkiej, adaptację budynku 
przy Szkole Nr 2 w Kamionce Wielkiej na potrzeby przedszkola, budowę sali gimnastycznej w Mystkowie, 
budowę chodników na terenie gminy, budowę boisk sportowych w Królowej Górnej, opracowanie pro-
jektu technicznego budowy obiektu kulturalno – sportowego przy kompleksie boisk w Kamionce Wielkiej, 
opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Jamnicy, budowę placu zabaw przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Kamionce Wielkiej. Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 5.978.277 zł.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Zenon Kruczek
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W dniu 14 marca 2011 roku odbyło się piąte posie-
dzenie Rady Gminy obecnej kadencji. Radni przy-
jęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych za rok 2010 oraz raport z wykonania Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 
rok 2010. 
Ponadto podjęto uchwalę o wyodrębnieniu  
w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 
środków stanowiących fundusz sołecki. W termi-
nie do 30 września br wszystkie sołectwa zobowią-
zane są do wskazania zadań, które będą realizo-
wane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012. 
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, o którą wnioskowały Sądeckie Wodo-
ciągi.
 Podjęto natomiast 2 uchwały w sprawie nieodpłat-
nego nabycia nieruchomości stanowiącej drogę, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 688/2, 
o powierzchni 0,04 ha, oraz oznaczonej jako 
działka ewidencyjna numer 691/8, o powierzchni 
0,01 ha, położonych w Kamionce Wielkiej. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądec-
kiego w formie dotacji celowej do kwoty 130.000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 
drogi powiatowej w miejscowości Mystków na dłu-
gości 2.700 mb oraz remont chodnika w Mystko-
wie na długości 422 mb. 
Podjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka w zakre-
sie zmiany przeznaczenia:
-  działek ew. nr 82/1, 84/1, 83/4 położonych  
w Królowej Polskiej na tereny usług         komercyj-
nych (usługi, handel, gastronomia),
-  działek ew. nr 250 i nr 354 położonych w Królo-
wej Polskiej na tereny zabudowy     mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
-  działki ew. nr 567 położonej w Jamnicy stanowią-
cej własność Gminy Kamionka     Wielka na  tereny 

drogi powiatowej klasy Z (zatoczka autobusowa),
-   działek ew. nr 1315 i nr 415/5 położonych  
w Kamionce Wielkiej na tereny     zabudowy     
mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działki ew. nr 3100/6 położonej w Kamionce 
Małej na tereny zabudowy     mieszkaniowej jed-
norodzinnej.
Jednocześnie Rada Gminy zajęła stanowisko 
o rozpoczęciu procedury opracowania nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka w bieżącym roku, a zakończenia 
prac w roku 2012 z możliwością złożenia dodat-
kowych wniosków w terminie do 15 kwietnia 2011 
roku. 
 Nieznaczną różnicą głosów podjęto 
uchwałę o zwiększeniu liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 
% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży o 3 punkty.
W sesji uczestniczyli również przedstawiciele 
RZGW - Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z sie-
dzibą w Nowym Sączu. Dyskutowano na temat 
zagrożeń ze strony potoku Kamionka dla 11 
mostów, 13 budynków, drogi powiatowej oraz dróg 
gminnych i prywatnych. W związku z tym zacho-
dzi pilna potrzeba regulacji potoku Kamionka oraz 
usunięcia szkód powodziowych. Z informacji prze-
kazanych przez RZGW wynika, że w chwili obecnej 
brak jest środków finansowych na bieżące utrzy-
manie potoków. Skromne pieniądze otrzymują 
jedynie na usuwanie skutków powodzi. W związku 
z tym wystąpiono z interpelacjami do RZGW  
w Krakowie w sprawie podjęcia działań zmierza-
jących do sukcesywnego ograniczania, a w kon-
sekwencji wyeliminowania istniejących zagrożeń 
przez potok Kamionka, jak również potok Łubinka. 
W sesji uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy 
Kamionki Wielkiej.
                                                                    

 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   

Zenon Kruczek

Kolejna sesja w gminie

Most w Kamionce Małej będzie odbudowany

strona 5

 W wyniku ubiegłorocznej powodzi został 
uszkodzony most w Kamionce Małej na ciągu 
drogi Kamionka Mała – Popardowa.
I etap budowy mostu został wykonany za 
kwotę 775.389,92 zł ze środków otrzymanych 
w 2010 roku na usuwanie skutków powodzi.  
Na dalsze prace gmina otrzymała promesę w mie-
siącu lutym br w wysokości 1.150.000 zł i roboty 
będą realizowane po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej. 

Kwota ta jest jednak niewystarczająca, by zakoń-
czyć budowę. Wartość kosztorysowa mostu 
wynosi 2.446.319,99 zł. W związku z tym wystą-
piono z pismem do Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego o przydzielenie, w ramach usuwania 
skutków powodzi dodatkowych pieniędzy na ten 
cel. 
                                                                                         

  K.Z.
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Kiedy myślę Ojczyzna...

Maciej Aleksy Dawidowski
( 1920-1943 )   

  Urodził  się w listopadzie 1920 r.  
w Drohobyczu. Rodzice pochodzili  
z Kresów Wschodnich, ze środowiska 
bardzo dbającego o polskość swoich 
dzieci. Aleksander Dawidowski senior, 
inżynier technolog, był dyrektorem 
administracyjnym Fabryki  Karabinów 
na Woli, gdzie mieszkała tam cała jego 
rodzina. Bardzo  dbał o swoich pra-
cowników – założył stołówkę, biblio-
tekę, klub sportowy, ośrodek zdrowia. 
Matka „Alka” Janina z Sagatowskich, 
była inżynierem chemikiem. Był wysoki, 
szczupły, o niebieskich oczach i płowej 
czuprynie – tak  opisał Maćka Dawi-
dowskiego w swej książce A. Kamiński. 
Był też narwańcem. Założył więc razem 
z kolegami „Klub Pięciu”, aby pracować 
nad swoimi charakterami. Na wiosnę 
1939r. „Alek” ukończył warszawskie 
Gimnazjum im. Stefana Batorego. Był 
członkiem 23. Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. 
Miał wysoki stopień Harcerza Orlego. 
Koledzy z „Klubu Pięciu” należeli do 
tzw. "Pokolenia Kolumbów”, ich wej-
ście w dorosłość zbiegło się z roz-
poczęciem II wojny światowej. Wraz  
z ”Alkiem” - maturę zdawali też jego przy-
jaciele: „Zośka” – Tadeusz Zawadzki, 
„Rudy” – Jan Bytnar, „Czarny Jaś” –Jan 
Wuttke. Poczucie odpowiedzialności 
nie pozwoliło im stać bezczynnie w obli-
czu wrogiej napaści. W czasie kampanii 
wrześniowej, walczył pod dowództwem 
harcmistrza Lechosława Domańskiego. 
Od grudnia 1939 r. wraz z przyjaciółmi 
trafił do organizacji Małego Sabotażu. 
Pamiętam też dobrze, że w czasie oku-
pacji otrzymywaliśmy takie polecenie: 
zaplanuj rozwój  miasteczka, ze wszyst-
kimi obiektami użyteczności publicznej, 
znając liczbę ludności. Wydawało mi się 
to w owym czasie zupełnie bez sensu, 

ale chodziło o to, by przygotować nas 
do zadań, które podejmiemy po wojnie. 
Należało myśleć o przyszłości, także  
i dlatego, by oderwać młodzież od 
tragicznej sytuacji. Męskiemu harcer-
stwu poświęcono te same cele. Jeden  
z chłopców opowiadał mi, że po akcji 
musi uczyć się na tajnych kompletach 
i nikt go z tego nie zwolni, choć głowa 
sama opada ze zmęczenia.- wspo-
minała nam siostra „Alka” pani Maria 
Dawidowska- Strzemboszowa. Jej brat 
we wrześniu 1940 r. rozpoczął  naukę  
w jawnej Państwowej Szkole Budowy 
maszyn w Warszawie. Jednocześnie 
działał w konspiracji. Na wiosnę 1941 
r. wstąpił do Szarych Szeregów został 
dowódcą drużyny w hufcu „Mokotów 
Górny”, kierowanym  od lata 1942r. 
przez Tadeusza Zawadzkiego. Działali 
w ramach Organizacji Małego Sabo-
tażu „Wawer”. Jednak  Niemcy szybko 
wpadli na ślad druha Dawidowskiego . 
Od kwietnia  do września 1942 r. „Alek” 
ukrywał się w majątku Olesinek , koło 
Góry Kalwarii. Po  utworzeniu Grup 
Szturmowych objął dowodzenie pierw-
szej drużyny hufca GS „Południe”.  
W 1942 r. „ Alka” mianowano podharc-
mistrzem. W styczniu 1943 r. ukończył  
szkołę podchorążych AK „Agrykola”. 
Brał udział w kilku akcjach rozbroje-
niowych. Swój pseudonim „Koper-
nicki” zawdzięcza  „Alek” niewątpli-
wemu aktowi odwagi. Po aresztowaniu  
J. Bytnara „Rudego” 23 marca 1943 
r. „Alek” zastąpił go na czele drużyny. 
„Rudego” postanowiono odbić – akcja 
miała miejsce 26 marca „Alek” dowo-
dził sekcją  „Granatów” w grupie „Atak” 
. Ubezpieczając kolegów , postrzelił  
idącego w towarzystwie kobiety  ofi-
cera SS. Sam został ranny w brzuch 
w starciu  z funkcjonariuszami centrali 

Arbeistamtu mieszczącej się w pałacu 
Pod Czterema Wiatrami. Koledzy ewa-
kuowali go zarekwirowanym autem, 
które musiało uciekać przed niemiecką 
pogonią. „Alek”, mimo ran rzucił gra-
natem w niemiecką ciężarówkę, 
zatrzymując pościg. Zawieziono go do 
mieszkania zaprzyjaźnionych państwa 
Zawadowskich na Żoliborzu. Jednak 
rany okazały się poważne i „Alka” prze-
wieziono do szpitala Dzieciątka Jezus 
przy ul. Nowogrodzkiej. Mimo operacji 
zmarł po czterech dniach, 30 marca 
1943 r. Tego samego dnia zmarł odbity 
pod Arsenałem „Rudy”. Siostra „Alka” 
została zupełnie sama w okupowanej 
Warszawie. Z pomocą jej przyszli kole-
dzy „Alka”, harcerze z jego drużyny. 
-Zastęp Alka poznałam bliżej po jego 
śmierci- mówi  nam p. Maria- Chłopcy 
przyszli do mnie i powiedzieli: - Teraz 
my będziemy się  tobą opiekować- 
Chłopcy z drużyny Alka dostarczali mi 
pieniądze na paczki dla mamy, gdyż tra-
fiła do obozu w Ravensbruck. Ocalała 
cudem. Więźniarki wyrwały ją z grupy 
przeznaczonej  na śmierć. W 1945 r. 
wróciła przez Szwecję . Aż do powrotu 
nie wiedziała, że „Alek” nie żyje, ukry-
wałam to przed nią. Podharcmistrz 
Dawidowski został pośmiertnie odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militri V klasy i awansowany do stopnia 
sierżanta podchorążego. Przed ukaza-
niem się „Kamieni na szaniec” chłopcy 
z Szarych Szeregów byli znani tylko  
w swoim najbliższym kręgu „Kamienie 
na szaniec” ukazały się jeszcze pod-
czas okupacji, wydane w tajnej dru-
karni i od razu zdobyły wielką popular-
ność- wspomina p. Maria. Oczywiście  
w tym wydaniu nie podano prawdziwych 
nazwisk- „Alek” początkowo był Wojt-
kiem. Kiedy po wyzwoleniu wyjechałam 
w 1946 r. na stypendium do Ameryki, 
w drodze powrotnej zatrzymałam się w 
Londynie. Tam otrzymałam  londyńskie 
wydanie „Kamieni na szaniec”, które 
zabrałam ze sobą do Polski. Potem były 
kolejne wznowienia. Z czasem książka 
stała się wzorem dla organizacji ZHP 
w cały kraju. A dla powstańców  była 
nie tylko ich własną historią, ale i gwa-
rancją, że nie zapomnimy  o ich walce.
 

Wszyscy nazywali go „Alek”, bo to imię tradycyjnie 
powtarzało się w jego rodzinie. Kolekcjonował kape-
lusze, lubił się bawić, jeździć na rowerze. Miał wielkie 
ideały, które realizował w harcerstwie. W obliczu wojny 
starał się uczyć, żyć i walczyć Bohater jednej z najbar-
dziej znanych książek Aleksandra Kamińskiego „Kamie-
nie na szaniec” istniał naprawdę.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej,  już po raz czwarty 
i realizuje projekt systemowy pt: „Razem do sukcesu”, który współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt trwa od 01.01.2010 i jest realizowany  
w trzech etapach. Od 1.01.2011 rozpoczęliśmy realizację drugiego 
etapu, który będzie trwał do grudnia 2011r. Ostatni etap projektu  
zakończy w 2012r.  W każdym roku jego trwania, do udziału w szko-
leniach zostaje przyjętych dwadzieścia osób (łącznie sześćdziesiąt). 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 
i zawodowej klientów i klientek OPS, będących w wieku aktywności 
zawodowej i zarejestrowanych w PUP, z położeniem nacisku na pomoc 
kobietom znajdującym się w trudniejszym położeniu. Pracownicy 
socjalni, poprzez osobiste kontakty z osobami spełniającymi wyżej 
wymienione wymagania, wytypowali dwadzieścia osób i będą  z nimi 
zawierali kontrakty socjalne. Szkolenia realizowane bedą w dwóch 
dziesięcioosobowych grupach i odbywać się one będą  od 28.03.2011 
roku, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, 
przy ulicy Reja 11. Osoby w nich uczestniczące otrzymują wsparcie 
finansowe m.in. na pokrycie kosztów dojazdów. Każdy z uczestników 
oprócz warsztatów grupowych z psychologiem i pedagogiem (łącznie 
35 godzin), a także z doradcą zawodowym (18 godzin), odbędzie sesje 

indywidualne w wymiarze 3 godzin z psychologiem i 2 godzin z doradcą 
zawodowym. Ich celem będzie podniesienie kompetencji społecznych 
i wartości na rynku pracy, zmniejszenie barier natury psychologicznej  
i socjalnej, a także udzielenie pomocy w osiągnięciu optymalnego 
dostosowania zawodowego. Efektem tego dla każdego z beneficjen-
tów zostaną przygotowane indywidualne plany rozwoju zawodowego, 
pozwalające na zwiększenie bądź aktualizację już posiadanych kwali-
fikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności zawodowych, 
ułatwiających wejście na rynek pracy. Do wyboru jest atrakcyjna paleta 
szkoleń, m.in. kurs prawa jazdy na dowolną kategorię, kurs kompu-
terowy, kurs opiekunek w DPS i wiele innych.  W celu urozmaicenia 
zajęć możliwy będzie np: wyjazd do teatru. W wyniku realizacji pro-
jektu, wszystkie osoby w nim zaangażowane otrzymają zaświadczenia 
i certyfikaty z przebytych szkoleń. Mając doświadczenie z poprzedniego 
roku, możemy stwierdzić, że beneficjenci ostateczni choć początkowo 
podchodzili do uczestnictwa z  pewnymi obawami i  niechęcią, osta-
tecznie bardzo dobrze ocenili udział w szkoleniach.
Mamy nadzieję, że również po tegorocznych zajęciach wrażenia ich 
uczestników będą równie pozytywne. 

(K. M.)

"Razem do sukcesu"

X Gminny Konkurs 
Piosenki Religijnej

Kościół parafialny w Kamionce Wielkiej,  
przesłuchania 24 maja 2011r, finał 29 maja br.

Po raz pierwszy soliści - laureaci konkursu otrzymają kwalifikacje

 na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Nowym Sączu

P.S
Panią Marię Dawidowską – Strzem-
boszową poznałam  w latach 90-tych, 
kiedy studiowałam  na KUL –u. Moim 
promotorem pracy magisterskiej był jej 
mąż prof. Tomasz Strzembosz. Historia 
jak  i harcerstwo było ich pasją życiową. 
Byli dla nas studentów prawdziwymi 
wzorami. Obdarzeni wielkim ciepłem  
i serdecznością. Profesor był nie tylko 
wybitnym historykiem dziejów najnow-
szych, ale pedagogiem najwyższej 
klasy. Wielkim humanistą, historykiem  
z najwyższych półek polskiej nauki, 
człowiekiem o jednej twarzy. Miał też 
niezwykłą cechę: łatwo się z nami 
zaprzyjaźniał. 16 października 2004 

r. miało odbyć się w domu profesora  
w Warszawie seminarium doktoranc-
kie. Ale do spotkania nie doszło, bo 
rankiem tego  właśnie dnia Profesor 
zmarł. Do ostatniej chwili intensywnie 
pracował nad nową książką – o par-
tyzantce w rejonie Augustowa, mimo 
tego , że od dwóch lat właściwie już 
nie widział. Ale się nie skarżył, nie 
narzekał na swoje cierpienie, znosił 
je mężnie. Doskonale pamiętam spór 
prof. Strzembosza z prof. Grossem 
na temat mordu w Jedwabnem. Pro-
fesor stał na stanowisku, że pogromu  
na ludności żydowskiej dokonało kil-
kudziesięciu mężczyzn z inspiracji  
i pod kierownictwem  Niemnów, przy 

współudziale  przybyłych  z zewnątrz 
funkcjonariuszy gestapo i kilkudzie-
sięcioosobowej grupy Polaków, ale 
działających pod przymusem. Pod-
kreślał, że ludność Podlasia bohater-
sko walczyła z okupantem sowieckim. 
Sam zresztą docierał do ludzi, którzy 
wówczas mieszkali w Jedwabnem. 
Im głębiej szły moje badania na temat 
mordu w Jedwabnem- mówił Strzem-
bosz – tym stawało się jasne, że to 
co mówi Gross, z prawdą się mija.
A na to prof. Strzembosz zgodzić się nie 
mógł. Prawda była dla niego przecież  
w życiu najważniejsza i tego nas uczył.  

Beata Filipowicz
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Poczta w Kamionce

Termin „ poczta” oznacza 
z łacińskiego nazwę stacji 
wymiany koni  („mutatio-

postia”). Pojęcie to wywodzi się  
z czasów Cesarstwa Rzymskiego, 
choć pewne formy poczty były 
znane wcześniej, bowiem ludzie 
musieli się jakoś porozumiewać, 
coś sobie przekazywać itd.  To 
właśnie Persowie, Rzymianie 
i Bizantyjczycy administrowali  
olbrzymimi  obszarami, znajdują-
cymi się pod ich kontrolą; zarzą-
dzając nimi i pobierając podatki. 
Ich armie składające się z różnych 
formacji żołnierskich, wymagały 
sprawnego dowodzenia, zaopa-
trzenia, przekazywania rozkazów  
i wymiany informacji.  Tak  powstała 
„poczta wojskowa”. Zupełnie  
w innym wymiarze zaistniała 
„poczta dyplomatyczna”, z którą 

związani byli posłowie, wysłan-
nicy, kurierzy, legaci i emisariusze. 
Przez długie lata pocztę  koja-
rzono z pocztą konną, a zwłasz-
cza z pocztą dyliżansową (pasa-
żerowie podróżowali w pojeździe  
ciągnionym przez kilka par koni, 
a przesyłki pocztowe jechały na 
dachu pojazdu). W XVIII wieku 
Anglik  Watt zbudował pierw-
szą maszyna parowa, uspraw-
niając zarówno komunikację 
pasażerską i wymianę pocztową  
z zamorskimi  krajami przez 
morską drogę. Rewolucja w dzia-
łalności pocztowej rozpoczęła się 
z chwilą wynalezienia aeroplanu; 
pojawiła się poczta lotnicza, 
obsługująca pocztę międzypań-
stwową i międzykontynentalną 
w bardzo szybkim czasie. Konty-
nentalna poczta funkcjonowała  

w oparciu o kolej szynową, gdzie 
za parowozem doczepiany był 
wagon bagażowo-pocztowy. 
W taki właśnie sposób przez cały 
miniony wiek przesyłki trafiały do 
Kamionki Wielkiej. 
W latach następnych wynalezienie 
telefaksu, komputera i internetu to 
kolejne milowe kroki usprawnia-
jące działalność poczty.  
Statystycznemu obywatelowi 
poczta kojarzy się z budynkiem,  
z którego listonosze przynoszą 
nam listy, paczki, przekazy pie-
niężne itp.
Lecz poczta to nie tylko budynek, 
to także – a może przede wszyst-
kim – ludzie. To oni w pocztowym 
mundurze z czapką i ciężką zazwy-
czaj torbą, pieszo docierali do 
najdalszych zakątków Kamionki  
i  sąsiednich wsi. 

Sądeccy pocztowcy na wycieczce w Krynicy. Czwarty  od lewej w pierwszym rzedzie Piotr Bacia z Kamionki Wielkiej
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Bez względu na porę dnia, 
upały lub mrozy, deszcz lub 
zawieruchę – odwiedzali 
domostwa z przesyłkami, 
gazetami, listami lub tele-
gramami. W ten sposób byli 
dla wielu swoistym oknem 
na świat. Potrafili pocieszyć, 
doradzić i pomóc ludziom, 
niejednokrotnie nieumieją-
cym pisać. Przez swoją nie-
zwykłą rzetelność, z całą 
pewnością zasłużyli sobie 
na szacunek i powszechne 
uznanie. Koniecznie trzeba 
tu wspomnieć Mieczysława 
Majocha (kierownika poczty 
w Kamionce Wielkiej), Piotra 
Bacię, Michała Morańskiego, 
Władysława Nowaka, 
Ludwika Świguta. 
Aby dobrze zrozumieć realia 
ówczesnej rzeczywistości, 
posłużyć się można nastę-
pującym opowiadaniem.
Słońce się już chyliło ku 
zachodowi, chowając 
swoje pomarańczowe promie-
nie za lśniące śniegiem szczyty 
Beskidów. W tym czasie, wąską 
ścieżką pod górę podążał listo-
nosz Piotr. Szedł coraz wolniej, bo 
całodzienna praca powodowała 
coraz większe zmęczenie. Jego 
nogi uświadamiały mu potrzebę 
odpoczynku, lecz świadomość 
godności swojej posługi, nakazy-
wała iść dalej. Za górą jest tylko 
potoczek, skuty lodem i srebrem 
błyszczący. Spod lodu dochodziło 
delikatne szemranie wody. Idąc 

dalej, listonosz mijał jodłowy 
las, na skraju którego była mała 
drewniana chatka, cała otulona 
w śnieżną pierzynę. Widoczne  
w oknie światło, utwierdzało 
listonosza, że mieszkający tam 
staruszkowie nie śpią i może 
intuicyjnie wyczuwają, że list od 
syna jeszcze dziś przyniesie im 
poczciwy pan z poczty. Za chwilę 
listonosz na własne oczy mógł 
podziwiać ich naturalną radość, 

gdy zawarte  w kopercie wieści 
od ukochanego syna przycho-
dzą do nich z rąk listonosza. 
Ta autentyczna  radość pozwo-
liła listonoszowi zapomnieć  
o zmęczeniu i długiej powrot-
nej drodze. Wracał z dumą 
i ze świadomością dobrze 
wypełnionego zadania. On nie 
zawiódł!
To właśnie tacy ludzie przez 
wiele lat pracowali na dobre 
imię poczty, jako instytucji 
zaufania publicznego. Budo-
wali legendę polskiej poczty, 
a zarazem naszej poczty.  
W niemałym też stopniu two-
rzyli historie naszej Małej 
Ojczyzny – Gminy Kamionka 
Wielka i poszczególnych spo-
łeczności wiejskich.
Tak było kiedyś, a dziś ? Dziś, 
niestety pocztę się likwiduje. 
Jest niepotrzebna, bo kosztuje. 
Ale przecież poczta jest nie dla 
robienia pieniędzy, przecież 
ona ma inną misję. Ale chyba o 

niej, ci co nią zarządzają, całkowi-
cie już zapomnieli!

T.M.
P.S.
Autor tego artykułu był związany 
z pocztą w Kamionce Wielkiej  
i już, jako jedenastoletnie dziecko 
na wózku przewoził przesyłki  
z poczty na stację PKP i z powro-
tem, by zarobić parę groszy.

Fot. Archiwum autora
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W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu  
w kościołach całej Polski czytany był 
List Pasterski Episkopatu Polski przed 

beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II. Pasterze 
Kościoła w Polsce przypomnieli nam życie i dzieło 
kandydata na ołtarze nazywając Papieża „Przyjacie-
lem Boga i Orędownikiem naszych spraw”. Ojciec 
św. Jan Paweł II „postawił w centrum Osobę Chry-
stusa, Odkupiciela człowieka”, a poprzez swój ponty-
fikat „znacząco ubogacił życie współczesnego świata  
 

 
i Kościoła” – czytamy w Liście.
Biskupi zachęcają, aby czas Wielkiego Postu i Oktawy 
Wielkanocy był przygotowaniem do beatyfikacji, która 
będzie miała miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie  
1 maja br. „Dar beatyfikacji naszego Rodaka jest jedno-
cześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi” – 
piszą biskupi. Rozważając te słowa powinniśmy uczy-
nić swoisty rachunek sumienia – kim dla nas był Jan 
Paweł II i jak odpowiadaliśmy na Jego słowa?
 Skoro beatyfikacja Papieża Polaka jest zada-
niem i domaga się naszej odpowiedzi to najpiękniej 
możemy to uczynić poprzez  odkrywanie i na nowo 
odczytywanie Jego nauczania. Ojciec św. w czasie swo-
jego ponad 25-letniego pontyfikatu napisał 14 encyklik, 
5 konstytucji, 14 adhortacji apostolskich, tysiące homi-
lii, setki listów, przemówień, a także orędzia wydawane 
z okazji ważnych wydarzeń w życiu Kościoła.

 Jednym z wielu aspektów nauczania Jana 
Pawła II było duszpasterstwo młodzieży. Poprzez cały 
swój pontyfikat w sposób bardzo dobitny pokazywał 
pozycję młodzieży we współczesnym Kościele i świe-
cie. Czynił to już o wiele wcześniej, gdyż będąc księ-
dzem, biskupem i kardynałem propagował działalność 
grup młodzieżowych, zwłaszcza: Ruch Światło – Życie, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy Liturgiczną 
Służbę Ołtarza.
 W 1985 roku skierował do młodych całego 
świata ważne przesłanie. W specjalnym liście napisał: 

„Wy młodzi, jeste-
ście (...) młodością 
narodów i społe-
czeństw, młodo-
ścią każdej rodziny 
i całej ludzkości – 
również młodością 
Kościoła. Wasza 
młodość (...) jest 
wielkim, szcze-
gólnym dobrem 
wszystkich. Jest 
dobrem samego 
c z ł o w i e c z e ń -
stwa. W was jest 
nadzieja, ponieważ 
Wy należycie do 
przyszłości, a zara-
zem przyszłość do 
was należy (…)”.
 P o d c z a s 
każdej pielgrzymki 
prosił swoich 
w s p ó ł p r a c o w n i -

ków o zorganizowanie specjalnego spotkania dla mło-
dzieży. Był przez nich tak słuchany, że ludzie młodzi 
sami domagali się spotkań z Papieżem. Najlepszym 
tego przykładem jest „Okno przy ul. Franciszkańskiej”, 
gdzie na nieoficjalnych spotkaniach gromadziły się 
setki młodych. Być może stało się to też zalążkiem 
Światowych Dni Młodzieży, które zainaugurował Polski 
Papież w 1985 roku w Rzymie. W czasie swojego pon-
tyfikatu takich spotkań zorganizowano 9, w tym w Czę-
stochowie na Jasnej Górze w 1991 roku.
 W kontekście beatyfikacji Sługi Bożego warto 
spojrzeć na duszpasterstwo młodzieży prowadzone  
w naszej parafii. Młodzież zrzeszona jest w grupie Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jednak nie brak jej 
wśród Liturgicznej Służby Ołtarza, chórze parafialnym 
„Cantamus”, orkiestrze, wolontariacie. Młodzież naszej 
parafii początkowo skupiona była w Grupie Apostolskiej, 
która z upływem lat została przekształcona w Parafialny 
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II
 – W DRODZE NA BEATYFIKACJĘ…
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Młodzież podczas czuwania w Białej Niżnej
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Miało to miejsce w kwietniu 1992 roku, a wielkim 
zwolennikiem tej inicjatywy był ówczesny wikariusz 
w Kamionce Wielkiej, ks. Tadeusz Sajdak. Praca 
wśród młodzieży była kontynuowana i rozwijana 
przez kolejnych kapłanów, którzy jako katecheci pra-
cowali w naszej parafii. Obecnie grupa młodych ludzi 
działająca w stowarzyszeniu wynosi ok. 40 osób.  
W każdy piątkowy wieczór młodzi ludzie biorą udział we 
Mszy św., po której odbywa się spotkanie. Charakter 
tych spotkań jest modlitewny, dyskusyjny, kulturalny, 
muzyczny oraz rozrywkowy. Rozwijając poszczególne 
wątki działalności należy odwołać się do konkretnych 
wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. 
Wielką popularnością cieszą się nocne czuwania  
w klasztorze sióstr dominikanek w Białej Niżnej. 
Odbywają się one w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
od września do czerwca. Młodzież chętnie wyjeż-
dża na takie spotkanie, gdzie jest czas na osobistą 
modlitwę, refleksję, wspólną adoracją, Eucharystię i 
uwielbienie Pana 
poprzez śpiew. 
Cechą charakte-
rystyczną naszej 
parafii jest piel-
grzymowanie, które 
znajduje zwolen-
ników wśród mło-
dych ludzi. Wystar-
czy wspomnieć 
pielgrzymki piesze 
(Jasną Góra, Lima-
nowa) oraz autoka-
rowe (Zakopane). 
Młodzież chętnie 
rozważa Biblię, 
prowadzi różne 
nabożeństwa pro-
wadzone w naszej 
parafii (różaniec, 
apel jasnogórski, 
droga krzyżowa), a 
w okresie Bożego 
Narodzenia pod-
trzymuje tradycję 
kolędowania.
 Na wspólnym spotkaniu omawiane są także 
bieżące sprawy z życia Kościoła i świata, przez co 
młodzież uczy oceniać się rzeczywistość nie poprzez 
media, ale wyciąganie wniosków z podanych faktów. 
Służą temu różnorakie dyskusje prowadzone po 
przedstawieniu danego tematu (np. historia całunu 
turyńskiego, kara śmierci, aborcja) bądź po obejrzeniu 
jakiegoś filmu. Młodzież rozwija także swoje zdolności 
artystyczne poprzez przygotowywanie okolicznościo-
wych dekoracji w naszej świątyni (szopka, ciemnica, 
grób Pański…).Niemal każde spotkanie złączone jest 
ze wspólnym śpiewem, poprzez który młodzież kul-
tywuje żywe tradycje muzyczne w naszym regionie. 
Wiąże się to także z wątkiem rozrywkowym, który 
realizowany jest najczęściej w sali gimnastycznej 
Szkoły św. Kingi. Wówczas jest czas na rozwijanie 
umiejętności sportowych poprzez grę w siatkówkę, 

tenisa stołowego czy piłkę nożną.
Z pewnością każde spotkanie integruje młodych ludzi, 
ubogaca i daje satysfakcję z prowadzonej działalno-
ści.
 Warto także wspomnieć osoby młode, które 
aktywnie uczestniczą w życiu parafii poprzez służbę 
przy ołtarzu jako lektorzy bądź ministranci. Każdego 
dnia przy kapłanie obecny jest służący do Mszy św. 
Jest to wyraz nie tylko pobożności, ale także znak 
poczucia obowiązku, uczy samodyscypliny i rezy-
gnacji z własnych planów. Chłopcy nie tylko poznają 
zasady, które obowiązują w czasie liturgii, ale także 
integrują się na wspólnych spotkaniach, przez co 
uczą się życia we wspólnocie. Najlepszym przy-
kładem są organizowane różne turnieje sportowe, 
podczas których poziom zachowania stoi na najwyż-
szym poziomie. Nie można w tym miejscu pominąć 
ostatnich rozgrywek Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej 
Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej, w których nasza 

drużyna zajęła I miejsce w dekanacie Nowy Sącz- 
Wschód, a następnie wywalczyła II miejsce w rejonie 
całej Sądecczyzny.
 Kiedy powrócimy do przytoczonych wcze-
śniej słów Jana Pawła II skierowanych do mło-
dzieży, w której „jest nadzieja, ponieważ należą do 
przyszłości” powinniśmy jak najwięcej pomagać 
im w odkrywaniu prawdziwego człowieczeństwa  
i sensu życia. Wszak to ludzie młodzi są przyszłością 
Kościoła, naszej Ojczyzny i całego świata. Gdy choć 
w niewielkim stopniu wypełnimy duchowy testament 
naszego Rodaka, wówczas każdy z nas może się stać 
żywym pomnikiem postawionym w hołdzie Janowi  
Pawłowi II.

ks. mgr Łukasz Bochenek
Foto: Archiwum parafii
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W dniu 19 lutego br. w Zespole Szkół Nr 2  
w Kamionce Wielkiej odbył się BAL CHARYTA-
TYWNY  pod hasłem „ POMÓŻCIE NAM RATO-

WAĆ ANIĘ !!! ”
Ania jest uczennicą klasy II naszego gimnazjum. Od sierp-
nia ubiegłego roku zmaga się z ciężką chorobą – nowo-
tworem złośliwym RMS. Leczona jest w Instytucie Matki 
 i Dziecka w Warszawie. Przeszła już kilka operacji, a po 
nich chemioterapii. Po każdej chemii wraca do domu. 
Odwiedzają ją wtedy koleżanki z klasy, najczęściej Kasia, 
Asia, Jola, Klaudia, Renata, Patrycja i Paulina, koledzy: 
Dawid, Kamil, Tomek, Kacper oraz nauczyciele, którzy 
wykorzystują każdą chwilę, by realizować materiał progra-
mowy, gdyż Ania od listopada ma nauczanie indywidualne.
Aby się dzisiaj leczyć, trzeba mieć pieniądze, bowiem nie 
wszystkie lekarstwa są refundowane, a większość tylko  
w części. Przejazdy do Warszawy i z powrotem kilka razy 
w miesiącu dla dwóch osób, też wymagają dużych nakła-
dów finansowych. 
 W akcję pomocy dla Ani włączyły się szkoły z terenu 
gminy Kamionka Wielka, m.in.: Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publiczne Nr 1  
w Kamionce Wielkiej, Zespół Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych w Królowej Górnej, parafialny Caritas, Pań-
stwo Jadwiga i Łukasz Koronowie, Pan Wiesław Leśniak 
z Nowego Sącza, Pani Anna Kmak z Kamionki Wielkiej, 
Pan Zbigniew Szubryt  z Chełmca, Panowie Jan i Cze-
sław Bogdańscy, Pani Maria Basiaga z Kamionki Wielkiej.  
W pomoc dla Ani zaangażowała się też cała nasza szkoła, 
a szczególnie uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wycho-
wawczynią mgr Agnieszką Kocembą. Gromadzą drobne 
przedmioty na loterię fantową, organizują imprezy okolicz-
nościowe, wykonują kartki świąteczne, maskotki, ozdoby, 
by pomóc koleżance. 
                    DZIĘKUJEMY wszystkim ludziom ogromnego 
serca, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wzięli udział 
w Balu Charytatywnym, a przekonaliśmy się, że można na  
„WAS  LICZYĆ ”. 
Uroczystość uświetniła grupa teatralna działająca przy 
naszej szkole pod nazwą „ Sami Swoi II ”, którą prowa-
dzi Pani Maria Kruczek – nasza intendentka. Uczestników 
balu zadziwiły kwestie słowne, stroje i trafny dobór osób 
do wykonywanych ról oraz oprawa muzyczna w wyko-
naniu utalentowanego Makymiliana Klimczaka. Wystę-
pujących zapowiadał sam przewodniczący Rady Gminy  
w Kamionce Wielkiej – mgr inż. Zenon Kruczek.   Pomagał 
mu Pan Tomasz Kłębczyk.  Furrorę wśród gości zrobiły: 
 „cygański tabor z Panią Marią Kruczek,  baronem  – Panem 
Bartłomiejem Kłębczykiem i wprowadzającą ich  Cyganką, 
którą odegrał  Pan Michał Matuszak, tancerkami – Kasią 
Kruczek i Anią Kocembą oraz śpiewającym o nich pio-
senkę – Wojciechem Ziobrowskim. Helena Vondraczkowa 
„ Malowanym dzbanem”,  której postać przybrała Kata-
rzyna Kruczek,  Bonny M ( Panie: Grażyna Cempa, Lucyllia 
Homoncik, Panowie: Stanisław Kulpa i Krzysztof Kruczek),  
referat na temat swoich spostrzeżeń i badań naukowych 
dotyczących spraw męsko – damskich  Pana Jana Kłęb-

czyka, który wystąpił w roli profesora Walentego Rozwoda, 
góralskie nawoływanie Wojtusia przez Martusię, piosenka 
„ Hej, hej, góralu” w wykonaniu: Juliana Pazgana, Edwarda 
Popieli, Jana Cempy, Tadeusza Ziobrowskiego, wojskowe 
rytmy w wykonaniu Pana Krzysztofa Kruczka i Ryszarda 
Homoncika oraz arie operowe, m. in. „Leżę” w wykonaniu 
Pana Stanisława Kulpy i Pani Lucylli Homoncik oraz „Kor-
delia”, którą odegrał – Pan Ryszard Homoncik”. Występ 
kabaretu został nagrodzony brawami „ na stojąco.” Wystą-
pił też nowo powstały  młodzieżowy zespół  muzyczny pod 
kierunkiem naszego ucznia – Łukasza Szczeciny. Gościom 
do tańca nieodpłatnie przygrywała, do rana, wspaniała 
orkiestra „ Jare Zytko” z Kamienicy. Imprezę filmował  rów-
nież nieodpłatnie Pan Roman Bielski z Chełmca, a fotogra-
fował Pan Sebastian Witek. 
Szkolna kuchnia pod czujnym okiem naszej kucharki 
Elżbiety Homoncik, której pomagały Krystyna Kruczek, 
Renata Gomułka, Bożena Górka, Barbara Michalik, Maria 
Kłębczyk i Teresa Szczecina serwowała pyszne dania. 
Gości obsługiwały: Przewodnicząca Rady Rodziców – 
Danuta Rolka, jej zastępca Renata Kocemba oraz Ewa 
Kamińska, Elżbieta Kocemba, Maria Ziobrowska, Renata 
Ptak, Józef Kocemba, Andrzej Rolka, Katarzyna Kłęb-
czyk, Małgorzata Pierzchała, Joanna Malczak, Marta Zio-
browska i siostry Ani: Aneta z Angeliką.   Ciasto upiekły: 
Małgorzata Leonow, Bożena Szczurek, Alina Kruczek, 
Bożena Górka, Grażyna Ślipek, Maria Dutka, Bożena Pie-
karz, Renata Kocemba, Teresa Szczecina, Iwona Hebda, 
Małgorzata Syktus, Halina Dobosz, Halina Popiela, Halina 
Baran i Anna Ziobrowska.
Przygotowania do imprezy trwały kilka dni. Pakowanie 
prezentów, zwijanie losów odbywało się  pod okiem inten-
dentki – Marii Kruczek w jej pokoju biurowym przy  pomocy 
Elżbiety i Lucylii Homoncik.
Peklowały mięsa, obierały i kroiły jarzyny na sałatki, robiły 
surówki: Irena Popiela, Małgorzata Leonow, Michalina Sie-
dlarz, Iwona Hebda, Edyta Poremba, Elżbieta Kocemba, 
Halina Baran, Renata Kocemba.   
Trzeba było także przygotować salę gimnastyczną,  roz-
łożyć wykładzinę, założyć siatkę, wnieść stoły i krzesła. 
Prace te wykonali pracownicy obsługi: Tadeusz Ogórek, 
Anna Dobosz i Anna Lutostańska z pomocą Józefa 
Kocemby, Zenona Kruczka, Leszka Syktusa, Bartłomieja 
Poremby i Andrzeja Rolki. Na balu bawili się mieszkańcy 
Kamionki Wielkiej i okolic, biznesmeni, pracownicy miej-
scowych zakładów usługowych, rodzice, nauczyciele   
i wszyscy, którzy rozumieją ból i cierpienie drugiego czło-
wieka.  Zaszczycili nas swą obecnością również księża, 
wpłacając przy wejściu datki dla Ani, Proboszczowie: Ks. 
Prałat Senior – Stanisław Trytek i Ks. Prałat Stanisław 
Ruchała  oraz Katecheci: Ks. Łukasz Bochenek i Ks. Piotr 
Fela, który  ku zadowoleniu uczestników „Balu”, zasiadł   
w jury  kabaretu „ Mam talent ”, obok kościelnego – Pana 
Romana Ziobrowskiego, Ireny Kłębczyk – przedszkolanki, 
Anny Ziobrowskiej -  Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. 

Dziękujemy w imieniu Ani !!!
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Dodatkową atrakcją  „ Balu ” była loteria fantowa. Wśród 
nagród znalazły się: prawo jazdy ( dar P. Krzysztofa 
Gronia), 4 kurtki sportowe ( dar sklepu Kuguar w Nowym 
Sączu – Państwo Lucyna i Janusz Kuźmowie), bilety 
wstępu na kolejkę linową „ Ablandia” ( P. Jerzy Szcze-
cina), usługi fryzjerskie, kosmetyczne („ Lila”, „ Edyta”- 
Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3, „Maria”- P. Maria Basiaga 
– Kamionka Wielka, Angelika Grybel – Kamionka Wielka), 
gadżety (Fundacja „ Sursum Corda”), róże (kwiaciarnia  
„ Ewa” z Nowego Sącza), wyroby srebrne  ( kwiaciarnia 
 „ Lobelia” z Kamionki Wielkiej), tona węgla ( Państwo 
Wiesława i Julian Pazganowie) ...
                      Dzięki  SPONSOROM udało się zorganizo-
wać wspaniałą zabawę i zebrać dla Ani pokaźną kwotę, 
tj. 17 535,25 zł. Z całego serca dziękujemy wszystkim 
uczestnikom imprezy, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
i tym, którzy hojnie wsparli nasze przedsięwzięcie. A ich 
lista jest bardzo długa!!! Wśród bardzo wielu  wyliczyć 
należy: Konspol ( Prezes mgr Kazimierz Pazgan), Dro-
beksan, Zdrój,  Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”, 
Pan Tomasz Gajda, Pan Stanisław Gądek, Pan Dariusz 
Stefanów,  Pani Elzbieta Rogozińska i Pan Marek Bed-
narz, Pan Józef Pyzik,  firma „ Frodo”,” Bobo”, sklep  
„ Bizart”, Hala Gorzków,, Hurtownia – ul. Pilsudskiego, 
„Agrohurt”, Hurtownia „ Janan”, sklep „ Waśko”, sklep 

„ Asort”, Restauracja „ Imperial”, „ Bohema”, piekarnia 
„ Nika” z Nowego Sącza, Firma „ Koncertowa” z Roż-
nowa, Pani Anna Sosnowska – Dyrektor Szafirowy 
Firmy Oriflame – filia Kraków,  Fundacja Oriflame Poland  
„ AKUKU” Rodzina,  firma „ Piwniczanka”, pracownicy 
Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej, sklep „ EKO”, Pań-
stwo Helena i Włodzimierz Rolkowie, Państwo Anna  
i Piotr Kmakowie, Pani Ewa Kamińska, Państwo Beata 
i Wojciech Cempowie, Państwo Wiesława i Tadeusz Kul-
powie, Pani Edyta Kożuch, Halina i Janusz Ogórkowie, 
sklep „ Hitpol”- Bernadeta Frączek, Pan Dariusz Kos, Pań-
stwo Maria i Tomasz Kłębczykowie, Pani Dominika Teper  
( konsultantka Firmy Oriflame), Państwo Renata i Józef 
Kocembowie, Pan Dawid Biernat, Ks. Marek Stabrawa, 
Pani Bożena Poremba,   sklep odzieżowy „ Jaskółka”  
z Kamionki Wielkiej, Pani Agnieszka Bryła (dekoratorka), 
Pani Alina Fiecek, Bernadeta i Ryszard Kościółkowie, 
Pani Anna Górka... Wyliczając sponsorów i ludzi dobrej 
woli, pragniemy się odwdzięczyć za wszelką pomoc  
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu uroczystości. 
Bardzo przepraszamy, jeżeli w wyniku przeoczenia, 
kogoś pominęliśmy. 
Mamy nadzieję na wyzdrowienie Ani. Wszyscy czekamy 
na jej powrót do szkoły z wielką niecierpliwością.                                  

Na leczenie Ani można wpłacać na konto: ING BANK ŚLĄSKI: 21 1050 1722 1000 0022 1922  3571 
z dopiskiem: dla Ani lub 1% podatku na leczenie Ani Kmak nr KRS 0000037904

cel szczegółowy 1% należy wpisać „ 12621 Kmak Anna”

     Dyrekcja  Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.
Fot. Archiwum szkolne
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Jako Zespół Szkół Podstawowo- 
Gimnazjalnych funkcjonujemy już 
dwa lata.  W skład Zespołu wcho-
dzą; Szkoła Podstawowa nr 1 , Gim-
nazjum Publiczne i Punkt Przed-
szkolny. Opieką obejmujemy łącznie 
432 uczniów i  dzieci.  
W odpowiedzi na potrzeby rodziców 
od roku szkolnego 2008/2009 utwo-
rzona została  świetlica szkolna. 
Z jej oferty systematycznie korzysta 
około 30 uczniów. Opiekun świe-
tlicy organizuje dzieciom bardzo cie-
kawe zajęcia stosując różnorodne 
formy i metody pracy rozwijające 
zainteresowania czytelnicze, pla-
styczne ,formy ćwiczeń ruchowych, 
spacery, wycieczki,  zabawy i gry 
świetlicowe. Dużo czasu poświęca 
dzieciom przejawiającym problemy 
w nauce, bądź emocjonalne. Nie 
zaniedbuje przy tym dzieci uzdol-
nionych. Na zajęciach dzieci rozwi-
jają swoje umiejętności manualne 
tworząc bardzo oryginalne prace. 
Świetlica jest organizatorem różnych 
konkursów, głównie plastycznych: 

Anioły, aniołki, aniołeczki,  wiosenny 
konkurs plastyczny Wielkanoc, pla-
styczny konkurs Moja Kamionka 
Wielka. Przygotowuje  także uczniów 
do konkursów zewnętrznych: „No 
promil – No problem” bezpieczna 
droga do szkoły, „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. Organizuje imprezy dla 
swoich podopiecznych ( spotkanie 
ze św. Mikołajem, Wigilia), współ-
pracuje z wychowawcami w orga-
nizacji uroczystości szkolnych:  
( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki).  
Uczniowie, którzy uczęszczają do 
świetlicy w ramach zajęć kółka 
teatralnego, przygotowali i zaprezen-
towali przed społecznością uczniow-
ską przedstawienia: Zaspany święty 
Mikołaj, Nadejście wiosny, Kodeks 
drogowy- bezpieczny i zdrowy, Bal 
u króla Baltazara.  Uczniowie mieli 
możliwość  spotkania z ciekawymi 
osobami: policjantem, ratownikiem 
medycznym, a także uczestniczenia 
w wycieczkach: do Skansenu, Mia-
steczka Galicyjskiego, do Komisa-
riatu Policji w Nawojowej.  Dzieci ze 

świetlicy szkolnej brały udział między 
innymi w akcji profilaktycznej „ No 
promil-No problem”, „ Bezpieczna 
droga do szkoły”. W trosce o bez-
pieczeństwo najmłodszych zostały 
zakupione elementy odblaskowe dla 
każdego ucznia klasy od „0” do III 
szkoły podstawowej, przeznaczono 
na to środki finansowe przekazane 
z Komisji Alkoholowej. O tym jak 
potrzebna jest świetlica, świadczy 
zainteresowanie rodziców i ich suge-
stie o wydłużenie czasu jej pracy. 
Uczniowie Zespołu mają możliwość 
uczestniczenia w różnorodnych zaję-
ciach dodatkowych realizowanych 
przez nauczycieli w ramach art. 42 
Karty Nauczyciela. W proponowa-
nych zajęciach w I okresie nauki 
uczestniczyło 130 gimnazjalistów  
i 320 uczniów szkoły podstawowej, 
wynika z tego że są uczniowie , którzy 
korzystają z kilku form pomocy. Ofe-
rowane zajęcia można podzielić na 
następujące bloki: zajęcia wyrów-
nawcze, koła zainteresowań oraz 
zajęcia artystyczno-sportowe. 

Największa szkoła w gminie
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Wymiernym efektem pracy  
z uczniami uzdolnionymi jest ich 
udział w różnorodnych konkursach 
przedmiotowych i tematycznych 
organizowanych przez Małopol-
skiego Kuratora Oświaty od szczebla 
szkolnego do wojewódzkiego.  Nasi 
podopieczni chętnie biorą  udział w 
zawodach sportowych  odnosząc 
znaczące sukcesy w różnych  dys-
cyplinach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Ucznio-
wie Zespołu mają możliwość uczest-
niczenia w różnych akcjach i projek-
tach: Szklanka mleka, 
Owoce w szkole, Dia-
ment, Młodzież z Gim-
nazjum w Kamionce 
Wielkiej na start, itp. 
W Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Kamionce 
Wielkiej działa rów-
nież Wolontariat. 
Z każdym rokiem 
przybywa chętnych, 
którzy chcą ofiarować 
swą pomoc. Obec-
nie liczba wolontariu-
szy wynosi 66 w tym 
24 chłopców. Każda  
z tych osób chce 
pomagać ludziom 
chorym, niepełno-
sprawnym, starszym, 
 i tym, którzy mają pro-
blemy w nauce.  Mło-
dzież pracuje w Domu 
Pomocy Społecznej Samarytanin, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej,  
w „Centrum Kształcenia”, 
w „Zerówce” i w Punkcie Przed-
szkolnym. Przez ten cały czas uczą 
się odpowiedzialności, życzliwego 
podejścia do drugiego człowieka,  
a przede wszystkim uczą się życia. 
W roku szkolnym 2009/2010 rozpo-
czął swoją działalność długo ocze-
kiwany przez społeczność Gminy 
Punkt Przedszkolny. 
Punkt przedszkolny ma swoją sie-
dzibę w Kamionce Małej w budynku 
Klubu Sportowego „SKALNIK”. Usy-
tuowanie w tej spokojnej, otoczonej 
zielenią okolicy sprzyja częstym spa-
cerom i obcowaniu dzieci z przyrodą. 

Nasze przedszkole pracuje zaledwie 
od dwóch lat i na terenie wsi jeste-
śmy pierwszą placówką, która spra-
wuje kompleksową opiekę wycho-
wawczo – dydaktyczną wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy pla-
cówką jedno-oddziałową, do której 
uczęszcza dwadzieścia czworo dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat. Sale, w któ-
rych nasi wychowankowie spędzają 
czas są dostosowane do potrzeb 
każdego dziecka. Posiadamy dużą 
salę do zabawy, wyposażoną  w róż-
norodne kąciki tematyczne, zabawki, 
pomoce dydaktyczne umożliwia-
jące wszechstronny rozwój dzieci, 
oraz osobny pokój do wypoczynku.  
W ciągu całego roku szkolnego, 
dokładamy wszelkich starań, aby 

miejsce, w którym dzieci spędzają 
czas było wesołe, kolorowe i piękne, 
a atmosfera panująca w przedszkolu 
była jak najbardziej przyjazna dzie-
ciom, dlatego dbamy o wystrój sal 
i korytarza. Wiele radości naszym 
wychowankom sprawiają również 
zabawy na przedszkolnym placu 
zabaw, z którego korzystamy zawsze, 
gdy tylko aura na to pozwala.
Przedszkole pracuje w godzinach 
6:40 - 16:25 pięć dni w tygodniu 
przez 11 miesięcy w roku.  W ciągu 
całego roku szkolnego realizujemy 
„Program wychowania przedszkol-
nego”, który jest zgodny z najnowszą 
Podstawą Programową. Zajęcia pro-
wadzone są przez doświadczoną, 
wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną, która troszczy się o prawi-
dłowy rozwój psychofizyczny wycho-
wanków. W trosce o wszechstronny 
rozwój dzieci, przedszkole oferuje 
również zajęcia dodatkowe: język 
angielski, rytmikę oraz katechezę.

Przez cały rok szkolny staramy się 
urozmaicać dzieciom pobyt w przed-
szkolu, dlatego organizujemy róż-
norodne imprezy okolicznościowe, 
w przygotowaniu których bardzo 
chętnie pomagają nam rodzice. 
Dotychczas wraz z dziećmi przygo-
towaliśmy przedstawienie jasełkowe 
dla rodziców, spotkania z seniorami 
z okazji Dnia Babci i Dziadka i spo-
tkania ze  świętym Mikołajem, na 
których dzieci przedstawiły montaż 
słowno-muzyczny. Dzieci mają rów-
nież możliwość oglądania teatrzy-

ków i uczestniczenia w spotkaniach 
z przedstawicielami m.in. policji, 
służby zdrowia, itp. Dzieci chętnie 
biorą udział w balach przedszkol-
nych – balu andrzejkowym i karna-
wałowym, podczas których mogą 
tańczyć, bawić się i brać udział w 
konkursach, a co za tym idzie, zdo-
bywać nagrody. Nasi wychowanko-
wie z ogromnym entuzjazmem pod-
chodzą do wszystkich tych przedsię-
wzięć.
Obecnie prowadzimy nabór dzieci 
w wieku 3-5 lat do przedszkola 
na rok szkolny 2011/2012. Więcej 
informacji na naszej stronie interne-
towej ( do której odwiedzenia ser-
decznie zachęcamy): www.przed-
szkolekamionka.pl oraz w sekre-
tariacie Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kamionce Wielkiej.

K. K., M. N.,  M W
Fot. Archiwum
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7 marca br. społeczność uczniow-
ska Szkoły Podstawowej w Kró-
lowej Polskiej wybrała się w 
podróż palcem po mapie Europy 
odwiedzając kraje członkowskie 
Unii Europejskiej. Szóstoklasi-
ści w barwnych strojach wyjaśnili 
młodszym kolegom czym jest 
Unia Europejska, co nas Euro-

pejczyków łączy i co nas dzieliło 
w przeszłości, jak powstała Unia 
Europejska, jaki jest jej cel, jakie 
są jej symbole.  W podróż szkol-
nym ekspresem po Europie udali 
się przedstawiciele wielu narodów 
europejskich. Wśród nich hiszpań-
ski torreador, Pippi ze Szwecji, 
austriacki narciarz, pan Andersen 

z Danii, Smerf reprezentu-
jący Belgię, Szkot w trady-
cyjnym stroju, Holenderka 
z naręczem tulipanów. Fin-
landię reprezentował Św. 
Mikołaj  z Nokią  w ręku,  
a Francję modna pary-
żanka. W podróż po Euro-
pie wyruszyła też Włoszka  
z maską wenecką, jak 
również Helga z Niemiec. 
Do przedstawicieli państw 
Europy Zachodniej dołą-
czyli też górale z Podhala, 
zachwalając polskie jadło: 
makowce, pożywne gęste 
zupy, bigos i góralskie 
oscypki. Wśród pasażerów 
szkolnego ekspresu po 
Europie nie mogło zabrak-
nąć Greka spod Akro-
polu. Wszak to od Greków 
Europa przyjęła poczucie 
piękna, ideę demokracji, 
tradycję igrzysk olimpij-
skich, podstawy filozofii  

             i  innych nauk.

Elżbieta Małysa
Fot. autora

Podróż szkolnym ekspresem 
po Europie

„Chroń środowisko, w którym żyjesz”
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 Zbliża się wiosna i spod stopniałego śniegu 
wyłoniły się  zaśmiecone pobocza i rowy dróg 
powiatowych i gminnych. Mimo iż w gminie jest 
prowadzony bezpłatny odbiór odpadów segrego-
wanych jak plastik i szkło, mimo że mamy obowią-
zek zawarcia umowy z firmą odbierającą odpady 
lokalne, nadal zaśmiecamy lasy i potoki. Warto się 
zastanowić dlaczego liczba dzikich wysypisk nie 
maleje , wręcz przeciwnie.
Są na terenie gminy gospodarstwa domowe, które 
nie wykupują worków na odpady lokalne. Częstym 
tłumaczeniem jest odpowiedź, że nie produkują 
odpadów. Często też wystawiamy śmieci komu-
nalne w workach do segregacji nawet nie prze-
strzegając terminów odbioru. W związku z powyż-
szym prosimy o dostosowanie się do harmonogra-
mów odbioru odpadów segregowanych.

 Terminy odbioru odpadów komunalnych na 
terenie całej gminy odbywają się w II i IV czwar-
tek każdego miesiąca,  a odpady segregowane  
odbierane są  w II czwartek każdego miesiąca we 
wsiach: Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska. 
Mszalnicy - Zagóra. Kamionka Wielka, Kamionka 
Mała i Jamnica. Natomiast we wsiach: Mszalnica, 
Jamnica Góry i Mystków odpady segregowane 
odbierane są  w II piątek każdego miesiąca.
 Warto się zastanowić w jakim środowisku 
chcemy żyć i pamiętajmy o tym, że „Bóg stwo-
rzył Ziemię, a później człowieka, który był dla niej 
stworzony”

   B.Kmak
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           W Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej 
można obejrzeć wystawę zatytułowaną „ Pamiątki  
z czterech stron świata”.  W zorganizowanie wystawy 
zaangażowali się uczniowie wszystkich klas pod kie-
rownictwem Samorządu Uczniowskiego. Pamiątki 
przywędrowały zarówno z bliskich, jak i dalekich zakąt-
ków świata. Niezwykle bogata ekspozycja obejmuje nie 
tylko przedmioty będące wizytówkami, bądź symbolami 
wybranych państw, ale również przedmioty użytkowe. 
Obok miniaturek Wieży Eifla, Placu Świętego Piotra, 
weneckiej gondoli,  dwupiętrowego londyńskiego auto-

busu, egipskiego papirusu, holenderskich 
drewniaków, arabskiego bębenka i wielu 
innych znalazła się biżuteria, obuwie, 
torebki, kubki, włoski zaparzacz do kawy 
espresso, przyprawy, herbata, zabawki, 
koszulki, zestaw pasażera podróżującego 
luksusowymi katarskimi liniami lotniczymi, 
książka z Kuwejtu  o modzie tradycyjnej   
i  inne. Niektóre z tych przedmiotów zostały 
wykonane ręcznie, np. gliniany obrazek 
z Algierii przedstawiający beduina i wiel-
błąda odpoczywających na pustyni. Inne 
z kolei przyciągają oko różnorodnością 
barw, np. plecak, piórnik i obrazek z Boliwii. 
O atrakcyjności innych pamiątek świadczy 
fakt, że zostały przywiezione z najdalszych 
zakątków świata, np. z Japonii, Meksyku, 
USA, Izraela,  Kataru, Kuwejtu, Wybrzeża 
Kości Słoniowej, czy Brazylii. Na wystawie 
nie zabrakło też tworów natury, takich jak 
muszle z Morza Północnego, Adriatyc-
kiego i Śródziemnego oraz róży pustyni 
z tunezyjskiego Douz, zwanego wrotami 
Sahary.  Celem wystawy jest budowanie 

świadomości istnienia wielu kultur i ich różnorodności, 
otwartości na świat,  a także kształtowanie postawy 
tolerancyjnej wobec innych narodów.  Wszystkich  
zainteresowanych   serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia tej wystawy.
                                                                                                          

 Elżbieta Małysa
Fot. autora

Pamiątki z czterech stron świata

      17.03.2011r.na zaproszenie 
Pani Edyty Kiełbasa w Świetlicy 
Wiejskiej w Mszalnicy odbyło 
się spotkanie Straży Pożarnej 
z dziećmi ze Szkoły Podstawo-
wej. Poprowadził je strażak PSP 
st.ogn. Władysław Główczyk 
wraz zdh. Wojciechem Kachnia-
rzem-członkiem zarządu OSP 
Mszalnica. Dzieci mogły obejrzeć 
wozy strażackie, ich wyposaże-
nie oraz ubrania specjalne ,które 
są wykorzystywane w zależności 
od rodzaju zdarzenia. Podczas 
spotkania uczniowie zadawali 
wiele pytań  oraz opowiadali o 
różnych zdarzeniach z ich życia, 
które wymagały wezwania Straży 

Pożarnej. Dzieci dowiedziały się 
jak powinny się zachowywać 
i jakie przedsięwziąć środki 
ostrożności w życiu codziennym, 
aby nie stwarzać sytuacji zagroże-
nia pożarem bądź innym wypad-
kiem. Przybliżona została im rów-
nież historia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszalnicy, powsta-
łej w 1941r. Utworzona wtedy 
została jednostka dorosłych oraz 
grupa młodzieżowa. Dzieci chęt-
nie słuchały jak postępować i co 
należy robić, aby zostać straża-
kiem czy to w służbie ochotniczej 
czy zawodowej. Mali uczestnicy 
mogli przymierzyć maski, których 
strażacy używają podczas akcji. 

Uczniowie w ramach podzięko-
wania wręczyli strażakom wła-
snoręcznie wykonany dyplom 
oraz rysunek wozu strażackiego 
będący dziełem najmłodszych. 
Panowie na pożegnanie rozdali 
dzieciom kalendarzyki strażackie 
na bieżący rok.  
       Opowieści o pracy strażaków 
wzbudziły duże zainteresowanie 
zebranych dzieci a samo spotka-
nie było niezwykle interesujące  
i pouczające. 

E.K.                  
 

  Spotkanie dzieci ze strażakami 
w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy
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Na pytania takie jak: Na jaki kolor Ania ufarbowała sobie 
włosy?, Co to jest mamałyga? , Jak nazywał się Alcybia-
des? i  wiele innych pytań odpowiadały dzieci z klas IV-VI 
podczas tegorocznego Gminnego Konkursu "Zgaduj- zga-
dula z lektur szkolnych i nie tylko." Odbył się on 18 marca 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej. W kon-
kursie wzięło udział 16 dzieci ze szkół podstawowych z : 
Jamnicy, Mystkowa, Kamionki Wielkiej, Boguszy, Królowej 
Polskiej i Górnej. Chociaż szkoły reprezentowane były 
tylko przez dwuosobowe zespoły, to organizując ten kon-
kurs mamy nadzieję, że do czytania książek zachęciliśmy 
większą grupę dzieci. Bo jednym z zadań tego konkursu 
jest promocja czytelnictwa a znany poeta K.I. Gałczyński 
napisał „Książka w życiu pomaga…” i chyba nie trzeba 

nikogo przekonywać, że to stwierdzenie jest ciągle aktu-
alne. Wiemy, że czytanie przyczynia się do wzbogacania 
wyobraźni, wzbogaca słownictwo, może stać się inspiracją 
do różnych działań, ale może też być tylko formą rekreacji.
Laureatami tegorocznej jego edycji zostali: I miejsce – Adam 
Kamiński (SP Nr 1 Kamionka W.) , II – Lidia Zaryczny(SP 
Jamnica), III – Gawlik Paulina (SP w Boguszy), wyróżnienie 
- Karolina Majka (SP Królowa Górna) i Bartłomiej Homoncik  
(SP Nr 1 Kamionka W).
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do czy-
tania lektur i nie tylko.
    

 (G.M.)

Zgaduj-zgadula
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Dzień Kobiet 
Dzień Kobiet istniał już w starożytnym Rzymie, świętowały 
go gospodynie domowe. Tego właśnie dnia zamężne, 
wolno urodzone kobiety, otrzymywały od swoich mężów 
prezenty i podarki, obdarzane były miłością i uwagą.  Nie-
wolnice natomiast otrzymywały także prezenty od swoich 
mężów, a panie domu pozwalały im tego dnia odpoczy-
wać. W tym też dniu Rzymianki przyodziane w swoje naj-
lepsze ubrania, z aromatycznymi wieńcami na głowach, 
przychodziły do świątyni bogini Westy – strażniczki ogni-
ska domowego.
W obecnym czasie w Polsce nie obchodzimy Dnia Kobiet, 
gdyż państwowy charakter tego święta został zniesiony 
w 1993 roku.
Jednak Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 
wraz z Panią Sołtys z okazji tego święta 7 marca br zor-
ganizował spotkanie, na które zaproszono do wspólnego 
biesiadowania Panie  z terenu naszej gminy. Podczas 
tego spotkania zaplanowana była wystawa twórczości 
ludowej naszych pań: Marii Doszna, Władysławy Janus, 
Iwony Borkowskiej, Anny Siedlarz i Janiny Poręba.  
W czasie tego spotkania zabrali głos przedstawiciele poli-
cji z Nawojowej, którzy przybliżyli zgromadzonym kobie-
tom zagrożenia, jakie czyhają na najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Szczególną uwagę poświęcili dopala-
czom-używkom, które w ostatnim czasie wzbudziły wiele 
kontrowersji. Poinformowali, że wprawdzie substancje 
te są w chwili obecnej niedostępne na rynku otwartym, 
jednakże można je nabyć u tzw. dilerów. Podsumowując 
swoje rozważania funkcjonariusze policji stwierdzili, że na 
terenie naszej gminy nie odnotowali jak dotąd oficjalnego 
zgłoszenia dotyczącego rozprowadzania bądź posiadania 

niedozwolonych substancji, lecz jednak uczulili na wzmo-
żoną działalność dilerów. 
Kolejnym punktem tego spotkania był wykład pani Teresy 
Sendeckiej – dietetyczki, która podzieliła się z uczestni-
kami spotkania wiadomościami na temat zdrowego żywienia. 
W swoim wykładzie stwierdziła, że to, co jemy ma ogromy 
wpływ na nasze zdrowie a nasze przyzwyczajenia żywie-
niowe nie zawsze odpowiadają potrzebom naszego orga-
nizmu. Zauważyła, że najczęściej jemy szybko i "byle jak". 
Nie zwracamy uwagi na wartości odżywcze, jakie nam są 
potrzebne do prawidłowego rozwoju, a jakie dane pro-
dukty nam dostarczają. Jemy po prostu to, co lubimy!. Jej 
zdaniem, powinniśmy zwracać większą uwagę na to, co 
jemy i odżywiać się zdrowo powinniśmy w każdym okresie 
życia. Po wysłuchaniu tego wykładu nasuwa się myśl, że: 
”zamiast chipsów zjedz kilka jabłuszek, bo wtedy szczę-
śliwy będzie twój brzuszek!”.
Należy wspomnieć, że na to spotkanie zostali zaproszeni 
przedstawiciele Rady Gminy Panowie: Zenon Kruczek –
przewodniczący RG i Piotr Witek – wiceprzewodniczący   
RG. Panowie przedstawili w skrócie plan rozwoju naszej 
gminy oraz inwestycje jakie będą realizowane w najbliż-
szym czasie na terenie gminy, ale przede wszystkim zło-
żyli wszystkim Paniom najlepsze życzenia i w ciepłych 
słowach podziękowali im za ich codzienny trud.
I tak w miłej i ciepłej atmosferze zakończyło się spotkanie 
z okazji niepaństwowego święta kobiet. 

(G.M.)
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Hafty: richelieu, angielski, krzyżykowy i ludowy. Koron-
kowe serwety, misternie zdobione gorsety i dziergane 
pantofle. Te regionalne dzieła sztuki zostały zaprezen-
towane na przygotowanej przez panią Danutę Siedlarz 
wystawie rękodzielnictwa, którą można było podziwiać w 
styczniu bieżącego roku w Szkole Podstawowej  w Kró-
lowej Polskiej.
Na będącej podsumowaniem projektu ekspozycji pod 
tytułem „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Królowa 
Polska perełką Sądecczyzny” swój dorobek zaprezento-
wały mamy i babcie uczniów -  mieszkanki Królowej Pol-
skiej i Mszalnicy. Panie: Lucyna Górka, Maria Kachniarz, 
Julia Bagnicka, Anna Dziedzina, Franciszka Morań-

ska, Anna Michalik, Natalia Kiełbasa, Agnieszka Jawor, 
Danuta Siedlarz oraz Elżbieta Małysa (Królowa Górna).  
         Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród zaproszonych z okazji Dnia Babci  
i Dnia Dziadka seniorów jak i w gronie najmłodszych. 
Nie sposób ocenić, która z prac wzbudzała największy 
podziw. Każdy z eksponatów urzekał tematyką, kolory-
styką, starannością  i pomysłowością autorek. Niewąt-
pliwie panie poświęciły im mnóstwo czasu, ale nade 
wszystko serca, dzięki któremu piękna tradycja haftowa-
nia i ozdabiania przetrwa na zawsze.

Anna Dudzińska

„ Cudze chwalicie…”
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W dniu 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci a następ-
nego dnia tj. 22  Dzień Dziadka. Te daty są  okazją, by 
przypomnieć sobie o najbliższych osobach, którym 
zawdzięczamy dużo radości z dzieciństwa. W tych 
dniach wnuczęta  pamiętały o złożeniu im życzeń bo to 
one są dla nich największym skarbem. Wszyscy wiemy, 
że u Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i słodko a  z 
Dziadkiem możemy porozmawiać o dawnych czasach, 
które znane są nam tylko z książek. Wnuczęta są dla 
Dziadków najważniejsze i dlatego one szanują ich za 
cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość jaką obda-
rzają wszystkich dookoła. 
W dniu 30 stycznia br w sali GOK odbyło się uroczyste 
spotkanie dzieci z zespołu "Mały Skalnik" ze swoimi Bab-
ciami i Dziadkami. Po przywitaniu zaproszonych gości, 
dzieci zaprezentowały swój program artystyczny złożony 
z wierszy, śpiewu kolęd oraz przedstawienia jasełek. Na 
twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, 
radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Największą radość 
sprawiły Babciom i Dziadkom życzenia  złożone przez 
wnuków po przedstawieniu. Wspólny poczęstunek był 
okazją do wspólnych rozmów, w czasie których zarówno 
goście jak i dzieci mogli podzielić się wrażeniami. 
 Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków  za ich 
występ, w czasie którego mogli podziwiać ich postawę 
i umiejętności aktorskie. Atmosfera, która towarzyszyła 
tej imprezie była okazją do umocnienia więzi Dziad-
ków z wnukami  oraz  miłego spędzenia wolnego czasu 

A my, korzystając z okazji składamy jeszcze raz wszyst-
kim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia, 
życząc zdrowia i pomyślności w ich życiu.
Na drugi dzień dzieci postanowiły odwiedzić mieszkań-
ców Domu Opieki „Samarytanin”. I tak w poniedziałkowy 
ranek dzieci pojawiły się w domu opieki i wystąpiły ze 
swoim programem złożonym z wierszy, kolęd i przedsta-
wienia pt. „Jasełka”. Ich występ wzbudził zainteresowa-
nie wśród mieszkańców a co za tym idzie także radość, 
uśmiech i ożywienie. Świadczyć może o tym także to, że 
mieszkańcy podczas występu włączali się do śpiewania 
kolęd, które były w programie „Jasełek”. Występ dzieci 
oraz wręczone kwiatki z bibuły wywołały na wielu  twa-
rzach uśmiech radości i zaskoczenia. (G.M)

A oto mali aktorzy:
Maryja – Kinga Kościółek
Józef – Robert Michalik
Herod - Daniel Homoncik
Żyd – Mateusz Rumin
Setnik – Karol Cebula
Diabeł- Magdalena Pierzchał
Śmierć – Marta Bairakta
Królowie – Mateusz Michalik, Karolina Rumin
Pastuszki – Klara i Piotr Gocek, Jonasz Witnik
 Anioły – Karolina Siedlarz , Joanna Witnik, Sandra 
Rumin, Natalia Pałubiak.

G.M.

Dzień Babci i Dziadka
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                      Miejscowości poło-
żone wzdłuż rzeki Królówki: Bogu-
sza, Królowa Górna, Królowa Polska 
i Mszalnica - Zagóra nie należą do 
najbogatszych w gminie.
W części (Bogusza i Królowa Górna) 
zasiedlone ludnością polską, zostały 
po roku 1947 po tzw. „Akcji Wisła”. 
Mieszkańcy tych wsi borykali się 
z różnymi problemami, chociażby 
takimi jak własna integracja, obawa 
czy tu pozostaną, czy są właścicie-
lami ziemi, na której gospodarzą. Ta 
niepewność oraz postawa miejsco-
wych władz nie mobilizowały w prze-
szłości  do aktywności. Dowodem na 
to jest fakt, że elektryfikację przepro-
wadzono w 1972 r. Dopiero końcem 
lat sześćdziesiątych rolnicy otrzymali 
akty własności ziemi. Fakt ten zmie-
nił wiele, bo powoli zaczęto nabierać 
pewności, że jesteśmy na swoim.
                      Dobra koniunktura w rol-
nictwie lat siedemdziesiątych, wybu-
dowanie drogi powiatowej z Nowego 
Sącza do Florynki (na Tysiąclecie 
Państwa Polskiego), uruchomie-
nie stałej komunikacji PKS oraz 
kolejowej z Mszalnicy, to wszystko 
otworzyło okno na świat. Młodzież 
ruszyła do szkół, a dorośli do pracy 
w pobliskim Nowym Sączu. Zaczęło 
przybywać dóbr. Mieszkańcy Doliny 
Królówki stawali się bogatsi pod 
wieloma względami. Nauka i praca 
popłaca. W szybkim tempie powsta-
wały nowe domy i obiekty publiczne. 
Zostały wybudowane  szkoły w Kró-
lowej Górnej i Królowej Polskiej oraz 
remizy strażackie w Boguszy i Kró-
lowej Górnej. Z ruin odbudowano 
budynek sakralny w Boguszy oraz 

wzniesiono piękny kościół parafialny 
w Królowej. Nasze wsie ładnieją  
i stają się coraz bardziej atrakcyjne 
dla przyjezdnych.
Osiągnięcia kilkunastu ostatnich lat 
są niekwestionowane, ale oczekiwa-
nia wciąż rosną. Zwłaszcza młodzi 
chcieliby więcej, szybciej i lepiej. 
Postanowili działać.
W ostatnich dniach minionego roku 
powołali stowarzyszenie o nazwie 
„Regionalne Centrum Promocji  
i Rozwoju Doliny Królówki”. Pomysł 
rodził się dość długo, a organizacja 
imprezy kulturalnej „Sobótki Święto-
jańskie” zdecydowała o potrzebie
urzeczywistnienia zamysłu.
Pierwsze organizacyjne spotkanie 
odbyło się w sali katechetycznej na 
plebanii w Królowej Górnej z udzia-
łem ks. Proboszcza Józefa Nowaka, 
sołtysów, nauczycieli i działaczy 
społecznych. Wszyscy obecni (20 
osób) wyrazili chęć  pracy w stowa-
rzyszeniu. Zebranie, któremu prze-
wodniczyła Maria Stanek - pomysło-
dawczyni - przyjęło statut i wybrało 
władze stowarzyszenia.
Do zarządu weszli: Edward Nowak-
-prezes ,Andrzej Stanek-wicepre-
zes, Stanisława Bogdańska, Kry-
styna Górska, Ewa Ziaja, Sławomir 
Siedlarz, Antonina Geniec, Renata 
Ochwat-Sadowska, Małgorzata 
Rokicka-Jaworska.
Stowarzyszenie ma charakter 
otwarty i każdy kto ma wolę dzia-
łania  może do niego  przystąpić.  
W ten sposób pomożemy sami sobie 
i innym.
Już dzisiaj po niespełna czterech 
miesiącach działania potwierdza się 

słuszność o powołaniu stowarzysze-
nia. Sukcesem dla nas jest udany 
Charytatywny Bal Sylwestrowo – 
Noworoczny, w którym wzięło udział 
sto siedemdziesiąt osób. Zarobione 
pieniądze w całości przeznaczono 
na cele pomocowe. W pierwszą nie-
dzielę zorganizowaliśmy dla miesz-
kańców naszej parafii pomoc w spo-
rządzaniu rozliczeń podatkowych 
tzw. „Niedzielę z PIT-em", przezna-
czając odpisany procent na pomoc 
choremu dziecku z naszego środo-
wiska. Zaawansowane są już prace   
w przygotowanie drugiej edycji 
„Sobótek Świętojańskich" w Królo-
wej, które w tym roku zaplanowali-
śmy na ostatnią niedzielę czerwca. 
Składamy wnioski o środki pie-
niężne z różnych źródeł. Szukamy 
sponsorów i planujemy szeroko 
zakrojoną działalność dla ożywie-
nia życia gospodarczego i kultural-
nego, dajemy możliwość wykazania 
się inicjatywą ludziom chętnym do 
społecznego działania. Jesteśmy 
przekonani, że nasze miejscowości, 
położone w Dolinie Królówki stoją 
przed ogromną szansą równania do 
innych.
Ich atrakcyjne położenie, dogodne 
warunki komunikacyjne, mądrzy  
i pracowici mieszkańcy są tego gwa-
rancją.

kawone

Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju 
Doliny Królówki

Informacja dla mieszkańców wsi Kamionka Wielka
- Mamy swoją stronę internetową -
Sołectwo wsi Kamionka Wielka informuje, 
że posiada własną 
stronę internetową, na której można znaleźć
 informacje dotyczące sołectwa.
 A oto adres: wioska.kamionka.iap.pl
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W dniu 6 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
odbył się Gminny Turniej Szachowy, w którym wzięli udział 
zwolennicy tego turnieju.
Organizatorem tego turnieju był Urząd Gminy w Kamionce 
Wielkiej przy współudziale Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
i Gminnego Ośrodek Kultury. Zawody sędziował pan Wło-
dzimierz Morański z Kamionki Wielkiej.
Mistrzem tegorocznego turnieju został Marek Trojan  
z Kamionki Wielkiej. Wicemistrzostwo zdobył Jan Łukasik  
z Kamionki Małej , zaś na trzecim miejscu uplasował się 
Jan Trojan z Mystkowa. Organizatorzy serdecznie zapra-
szają wszystkich na następny turniej, który odbędzie się za 
rok, jednocześnie zachęcają do nauki i zgłębiania tajników 
tej „królewskiej gry”.
A oto w jaki sposób mędrzec chciał wykazać głębię myśli 
człowieka w sztuce szachowej.

Przed wieloma, wieloma wiekami przybył do indyjskiego 
maharadży mędrzec z pomysłem nowej gry. Przyniósł sza-
chownicę, figury, piony i pokazał reguły gry.
Gra przypadła władcy do gustu. Wkrótce też na jego 
dworze, a nieco później wśród prostego ludu szachy pozy-
skały wielu wielbicieli.
Należało jednak nagrodzić wynalazcę. Maharadża „w hoj-
ności łaskawy" rzekł, aby mędrzec sam wyraził życzenie, 
co pragnie otrzymać: złoto, brylanty czy też inne warto-
ściowe przedmioty. Życzenie mędrca było jednak skromne, 
zdaniem maharadży zbyt skromne. Prosił, aby dać mu tyle 
pszenicy, ile zliczy się po przemnożeniu, kładąc na pierw-
sze pole szachownicy jedno ziarnko, na drugie dwa, na 
trzecie-cztery, na czwarte – osiem i tak dalej, aż do sześć-
dziesiątego czwartego pola.
Rychło okazało się jednak, że niełatwo będzie zaspokoić 
życzenie mędrca. Przyszli do władcy rachmistrze i rzekli: 
„Panie, jeśli obsiejesz całą kulę ziemską tylko pszenicą, 
jeśli osuszysz dna oceanów i też zasadzisz tam pszenicę, 
wówczas będziemy mogli wypłacić żądaną nagrodę".

Jak policzyli rachmistrze, ilość pszenicy 
wyniosłaby ni mniej ni więcej, tylko18 
446 744 073 709 551 615 ziaren (należy 
czytać: osiemnaście kwadrylionów, 
446 trylionów, 744 bilionów, 73 miliar-
dów, 709 milionów, 551 tysięcy, 615). 
Jeśli przyjmiemy, że na 1 cm3 wcho-
dzi 20 ziaren, wyniesie to 922 337 203 
689 metrów sześciennych! Równa się 
to mniej więcej ośmiokrotnym plonom 
zboża na całej ziemi..
(źródło:Romuald Frey, Stefan Witkowski 
„tajemnice 64 pól") 

R.Ochwat-Sadowska
 Fot. autora

Turniej szachowy 
o Złotą Wieżę

Co słychać 
w sporcie?
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Reprezentacja naszej gminy bardzo udanie uczestniczy 
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej powiatu 
nowosądeckiego.
W dniu 13 lutego 2011r. w Nowym Sączu w sali II LO 
odbył się turniej „walentynkowy”, w którym łączona dru-
żyna naszej gminy wraz z zespołem Mika zdobyła 2.  
i 3. miejsce. Na turnieju 12 marca  o „Puchar Wiosny” 
poszło jeszcze lepiej, gdyż drużyna odniosła zdecydo-
wane zwycięstwo. Dzięki temu sukcesowi ma szanse na 
udział w finałach powiatowych.
23 lutego w sali Gimnazjum nr 2 odbyły się Międzyg-
minne Zawody w Piłce Siatkowej dziewcząt   w kategorii 
gimnazjum, w których bezapelacyjne zwycięstwo odnio-
sła drużyna Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjal-
nych w Kamionce Wielkiej. Dziewczyny zaprezentowały 
bardzo dobrą dyspozycję i nie pozwoliły sobie na stratę 
ani jednego seta. Drugie miejsce zajęła drużyna   z Mar-
cinkowic, trzeci był zespół z Łososiny Dolnej, a czwarta 
reprezentacja szkoły z Podegrodzia. Dziewczyny wywal-
czyły awans do zawodów powiatowych, w których nie-
stety nie miały szans z III-ligowymi zawodniczkami  
z Grybowa i Starego Sącza oraz z Muszyny.
 

(S.P.)
Fot. autora
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Wyniki 
Gminnego Przeglądu 
Grup Kolędniczych 

(15 grup)

Grupy dziecięce:
I miejsca: „Pasterze” z Królowej 
Górnej, „Z szopką” z Mystkowa.
II miejsca: „Z gwiazdą” z Mszalnicy,  
„ Z gwiazdą” z Mystkowa,
III miejsce: „Pasterze” z Boguszy

Grupy młodzieżowe:
I miejsce: „Z turoniem” z Mszal-
nicy,
II miejsce: „Pasterze” z Królowej 
Gór.
III miejsce: „Z gwiazda” z Królo-
wej Polskiej.

Grupy dorosłe:
I miejsca: „Z gwiazdą” z Kamionki 
Wielkiej, „ Z turoniem” z Myst-
kowa, „ Z turoniem” z Nawojowej,
II miejsca: „ Z gwiazdą” z Boguszy,  
„ Draby” z Mystkowa, „Z kozą” z 
Piwnicznej,
III miejsce: „Draby” z Mszalnicy.

Wyniki 
Powiatowego Przeglądu 

Grup Kolędniczych (21 grup)

Grupy dziecięce:
I miejsce: „Pasterze” z Królowej Gór.
II miejsce: „Z szopką” z Mystkowa,
III miejsca: „Herody” z Niskowej,  
„Z gwiazdą” z Rąbkowej.

Grupy młodzieżowe:
I miejsce: „Z gwiazdą” z Podegrodzia,
II miejsca: „Z turoniem” z Nisko-
wej, „Z gwiazdą” z Łososiny Dolnej, 
„Pasterze” z Królowej Górne,j
III miejsce: „Z turoniem” z Mszalnicy.

Grupy dorosłe:
I miejsca: „Z turoniem” z Podegro-
dzia, „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,
II miejsca: „Z gwiazdą” z Niskowej, 
„Z turoniem” z Nawojowej, „Z kozą” 
 z Piwnicznej, „Draby” z Mystkowa,
III miejsca: „Z gwiazdą” z Boguszy, 
„Z turoniem” z Mystkowa, „Herody” 
z Łącka, „Z szopką kukiełkową”  
z Podegrodzia, „Z konikiem” z Mar-
cinkowic.
Wyróżnienie: „Draby” z Mszalnicy.

Wyniki 
z „Pastuszkowego 

Kolędowania” 
w Podegrodziu:

W kategorii dziecięcej jedno 
z I miejsc przypadło grupie „Z 
szopką” z WDK w Mystkowie  
a „Pasterze” z Królowej Górnej 
otrzymali jedno z II miejsc. Nato-
miast występujący w grupie 
młodzieżowej „Pasterze” z Kró-
lowej Górnej otrzymali jedno z II 
miejsc.

Wyniki 
z „Góralskiego Karnawału” 
w Bukowinie Tatrzańskiej:

Grupa kolędnicza "Z gwiazdą"  
z Kamionki Wielkiej otrzymała 
jedną z I nagród, "Draby" z 
Mystkowa otrzymała jedno z 
II miejsc, natomiast grupa "Z 
gwiazdą " z Boguszy otrzymała 
jedno z III miejsc. 
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Lokalna Grupa Działania, działa na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku.
Prawo o stowarzyszeniach ustawy z dnia 7 marca 
2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów miejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Statutu. 
W dniu 18 sierpnia 2010 roku Członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec podjęli 
uchwałę o przyjęciu w Poczet Członków Stowa-
rzyszenia dwóch gmin: Grybów, Kamionka Wielka.  
W związku z rozszerzeniem działalności LGD  
o nowe jednostki samorządu terytorialnego nastą-
piła konieczność przyjęcia nowej nazwy wspólnej 
dla trzech gmin. Walne Zebranie członków Stowa-
rzyszenia, które miało miejsce w dniu 27 sierpnia 
2010 roku, podjęło uchwałę o zmianie nazwy Sto-
warzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec na lokalną 
grupę działania „Korona Sądecka”. Głównym zada-
niem LGD „Korona Sądecka” jest wdrożenie lokalnej 
strategii rozwoju. Działania w niej zawarte powinny 
doprowadzić do poprawy samoorganizacji i zarzą-
dzania na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu 
i zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodni-

czego obszarów LGD. Cele te będą realizowane w 3 
głównych kierunkach:
- rozwój biznesu i jego otoczenia
- rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem 
produktów turystycznych
- wzrost standardu życia mieszkańców.
W roku 2011 zostały wybrane operacje do dofinan-
sowania tj.:
 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –  
II kwartał
 różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej – II kwartał
 małe projekty – III kwartał
 rozwój wsi – III kwartał.
Bliższe informacje nt. LGD Korona Sądecka oraz 
możliwość wsparcia finansowego w ramach dzia-
łanie LGD można uzyskać na stronie internetowej: 
www.lgdkononasadecka.pl lub telefonicznie pod nr 
tel.: (18 ) 414 56 22.

    B. Kmak 
( w oparciu o materiały LGD „Korona Sadecka)

„Korona Sądecka”

Sądeckie Kolędowanie
w y n i k i 
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Sądeckie Kolędowanie
Tradycyjnie styczeń to miesiąc, który w sposób szcze-
gólny nawiązuje do pięknej tradycji kolędowania.  
W XIX wieku wykształciły się oryginalne widowiska, które 
w sposób bezpośredni nawiązywały do Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. Najbardziej popularną 
formą, „ubraną” w teatralne ramy - są jasełka. Ale poza 
nimi powstały też inne mini-widowiska, przedstawiane 
w wiejskich domostwach. Pojawiały się w nich posta-
cie: pasterzy, anioła, trzech króli, Żyda, Cygana, dziada 
itp. Wszystkie one w swojej treści nawiązywały do istoty 
świąt: narodzin Syna Bożego w Betlejem i zbawczych 
tego owoców.
Tegoroczne SĄDECKIE KOLĘDOWANIE, odbywało 
się przez 3 dni w Domu Ludowym w Mystkowie. Całość 
rozpoczął XXVII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. 
Następnie 21 grup kolędniczych wyłonionych w gmin-
nych przeglądach, rywalizowało w ramach VII Powia-
towego Przeglądu Grup Kolędniczych. W trzecim dniu 
odbyło się podsumowanie konkursów, ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród. Protokół z oceny programów 

kolędniczych odczytał jej przewodniczący dr Stanisław 
Węglarz, który po przedstawieniu wyników gratulował 
w imieniu całej komisji wysokiego poziomu artystycz-
nego zaprezentowanych przedstawień kolędniczych. 
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek wręczył 
dyplomy i nagrody grupom z terenu gminy Kamionka 
Wielka, laureatom gminnej rywalizacji. Następnie 
nagrody i dyplomy dla laureatów VII Powiatowego Prze-
glądu Grup Kolędniczych wręczał Ryszard Poradowski, 
członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie  
z przyjętą tradycją, grupy wytypowane na kolejne kolęd-
nicze przeglądy, otrzymały gwiazdki poza finansowymi 
nagrodami. Niedzielne spotkanie w Domu Ludowym  
w Mystkowie uświetnił koncert w wykonaniu dziewcząt  
z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu oraz Zespołu 
Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej. Ten ostatni 
promował swą ostatnia płytę z kolędami i pastorałkami.

Kogo
Fot. M. Bieszczad
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ICE – w nagłym wypadku
W artykule tym chcemy zwrócić uwagę na rzecz, która może ułatwić pracę służbom ratow-
niczym a w niejednym przypadku uratować życie poszkodowanym. Chodzi tutaj  
o europejską akcję wskazywania osób do kontaktu w nagłych wypadkach. Ratownicy 
medyczni, policjanci oraz strażacy zgodnie twierdzą, że interweniując w czasie wypad-
ków napotykają na trudności w kontakcie z krewnymi lub bliskimi osób poszkodowa-
nych. W chwili, kiedy należy zabezpieczać miejsce wypadku, wyciągać rannego z wraku 
samochodu,  czy też reanimować, kiedy każda minuta jest cenna oni muszą wydzwa-
niać pod kolejne numery znalezione w telefonie poszkodowanego aby uzyskać kontakt  
z osobą, która udzieli podstawowych ważnych informacji o rannym. Telefon komórkowy jest 
czasem jedynym przedmiotem, który zostaje znaleziony przy poszkodowanym. W chwili obec-
nej większość osób już go posiada  i problem z nawiązaniem kontaktu można łatwo rozwią-
zać. Można bowiem w swoim telefonie komórkowym specjalnie oznakować numer, pod który  
w nagłych wypadkach należy dzwonić, aby dowiedzieć się jaka grupę krwi ma ranny, czy też jakie 
leki zażywa i na co jest chory. Służby ratownicze zaproponowały, aby każdy posiadacz telefonu 
komórkowego umieścił na liście kontaktów osobę czy też osoby, z którymi należy się skontaktować  
w nagłym wypadku, a ponieważ spis telefonów jest z reguły bardzo długi należy wybrany 
numer oznaczyć na liście międzynarodowym skrótem ICE (in Case og Emergency – w nagłym 
wypadku). To proste oznakowanie ułatwi pracę służbom ratowniczym, która bardzo szybko 
znajdzie kontakt z najbliższymi rannej osoby, gdy zobaczy w spisie np. taki zapis ICE1 mama, 
ICE2 siostra. Należy o tym pomyśleć, bo realizacja tego wprowadzenia nic nie kosztuje, a może 
być bardzo użyteczna.

G.M.


