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Szanowni Czytelnicy,
Ubiegłoroczne wybory samorządowe upoprządkowały scenę politycznę w naszej gminie. Teraz, kiedy emocje już
opadły przyszedł czas, aby przedstawić poglądy i zamierzenia reprezentantów gminnej społeczności wybranych do Rady
Gminy. Rozpoczynamy od przedstawienia sylwetki Przewodniczącego Rady Gminy inż. Zenona Kruczka z Kamionki Wielkiej.
Poza tym, z racji wyborów do samorządu mieszkanców w naszej gminie, przedstawiamy nowowybranych sołtysów, którzy
swoją działalność dopiero rozpoczynają.
W kolejnych numerach Gminnych Wieści przedstawimy kolejne sylwetki.

Kogo

Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy
Kamionka Wielka inż. Zenonem Kruczkiem
Pan Zenon Kruczek, mieszkaniec Kamionki Wielkiej, lat 53, żonaty,

5 dzieci, przewodniczący Rady Gminy obecnej kadencji.
Gminne Wieści: Co skłoniło Pana do pracy w samorządzie gminnym? Co
udało się do tej pory załatwić?
Z samorządem gminnym jestem czynnie związany od ponad 13 lat. Ta praca wciąga.
Jeśli czujesz, że możesz coś dla swojego regionu zrobić, masz pomysł na jego rozwój
i wiesz, że swoim działaniem możesz wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, to odmowa tego działania byłaby grzechem zaniechania. Należy podkreślić, że
mandat radnego sprawuje się z woli społeczeństwa. Zatem pracę w samorządzie gminnym traktuję jako swego rodzaju posłanie i służbę wobec niego.
A co się udało do tej pory osiągnąć? Myślę, że sporo. Wszyscy, którzy śledzą rozwój
gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważają przemiany jakie dokonały się
w infrastrukturze drogowo-mostowej. Część gminy korzysta z kanalizacji. Obecnie rozpoczyna się następny etap realizacji tej inwestycji obejmujący kolejne miejscowości
naszej gminy. To duże osiągnięcie, zważywszy na konfigurację naszego terenu, skutkującego w efekcie znacznym wzrostem nakładów finansowych, które trzeba ponieść
na realizację tego przedsięwzięcia. Udało się przeprowadzić remonty wraz z termomodernizacją wszystkich placówek oświatowych. Już funkcjonuje nowy budynek szkolny
w Mszalnicy, następny w Mystkowie jest w realizacji.
Do użytku oddana została również sala gimnastyczna oraz dobrze doposażona i nowoczesna gminna biblioteka publiczna. Nasza młodzież korzysta już z kilku przyszkolnych boisk sportowych a w trakcie realizacji są kolejne dwa obiekty. Przy trzech dużych szkołach funkcjonują stołówki
z pełnym zapleczem kuchennym. Na nowo działalność rozpoczynają przedszkola a od następnego roku szkolnego przybędzie kolejny, nowy obiekt
dla najmłodszych w Kamionce Wielkiej. Powoli ale systematycznie budowane są pobocza przy drogach powiatowych co ma znaczny wpływ na
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. 				
										 dokończenie a str. 4
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Sesja w gminie
W dniu 30 maja 2011 roku odbyło się kolejne szóste

w roku 2011 w wysokości 3.197.455,70 zł i spłatę zobowiązań

posiedzenie Rady Gminy. Głównym tematem porządku posie-

z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

dzenia było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za

302.544, 30 zł.

rok 2010 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Radni po

Uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodaro-

zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem

wania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków

z wykonania budżetu, opinią regionalnej izby obrachunkowej

w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 642 i części działki

oraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz po wysłucha-

640 na tereny usług sportu i rekreacji. Podjęto także uchwałę

niu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy podjęli uchwały o zatwier-

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

dzeniu sprawozdań i o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy

nia przestrzennego Gminy Kamionka Wielka w zakresie zmiany

z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

dotychczasowego przeznaczenia działek:

Zatwierdzono również roczne sprawozdanie finansowe Gminnej

- część działki nr 572/5 w Mszalnicy na tereny zabudowy miesz-

Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce

kaniowej jednorodzinnej,

Wielkiej za rok 2010.

- część działki nr 278/2 i 276/8 w Mystkowie na tereny usług

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia

komercyjnych,

kredytów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na

- działki nr 235, 236, 237/2, 238 w Kamionce wielkiej na tereny

inwestycje pn.:

usług,

1) „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego

- działkę nr 452/11 w Mszalnicy na tereny zabudowy mieszkanio-

budynku z przeznaczeniem na

wej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

przedszkole i bibliotekę

w Kamionce Wielkiej” w wysokości 700.000 zł,
2) „Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie”
w wysokości 500.000 zł,
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek
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Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy inż. Zenonem Kruczkiem (c.d.)
GW: Jakie dostrzega Pan najważniejsze problemy gminy Kamionka Wielka na dziś i co w związku z tym należy zrobić?
Problemów jest wiele, w tym jeden najbardziej dokuczliwy, finansowy. Niestety, nie jesteśmy gminą bogatą i nic nie wróży, aby miała tu nastąpić
jakaś radykalna zmiana. W planie zagospodarowania przestrzennego kraju polski rząd lokuje region sądecki w III kategorii, co oznacza jeszcze
mniejsze pieniądze na jego rozwój. Na chwilę obecną zauważalnym staje się fakt, iż stajemy się sypialnią dla Nowego Sącza jak również miejscem
rekreacji i osadnictwa dla mieszkańców innych, dużych aglomeracji miejskich. Pojawiające się po każdych większych opadach osuwiska eliminują
duże obszary jako tereny pod ewentualne inwestycje, generując jednocześnie koszty związane z ich stabilizacją. Znaczne obszary objęte są programem „Natura 2000”co powoduje dalsze ograniczenia. Duży problem stanowią te zadania, których rozwiązanie leży w gestii innych instytucji,
a brak działań w tym zakresie w sposób dotkliwy przekłada się na standard życia codziennego mieszkańców gminy. Mam tu na myśli choćby
brak działań dotyczących modernizacji łącz telekomunikacyjnych i związany z tym utrudniony dostęp do szerokopasmowego internetu, problemy
z zasięgiem telefonii komórkowej, brak kompleksowych rozwiązań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczących regulacji rzek i potoków czy bardzo wolno postępujące prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ciągach dróg powiatowych. Na ten cel corocznie asygnujemy
pokaźne kwoty, dotując powiat w realizacji tego zadania. Problemem, którego wszyscy doświadczamy są wyjazdy naszej nierzadko gruntownie
wykształconej młodzieży za granicę w celu poszukiwania - często inadekwatnej do ich kwalifikacji - pracy.
Ukształtowanie terenu i związane z tym położenie głównych ciągów komunikacyjnych jak również znaczne odległości między poszczególnymi
miejscowościami warunkowały w przeszłości powstanie sieci placówek oświatowych w obecnym ich kształcie. Niestety, zmniejszająca się liczba
urodzeń skutkuje coraz mniejszą liczbą dzieci w szkołach, co znajduje swoje przełożenie w rosnących kosztach ich utrzymania. Przy okazji chcę
tutaj wyraźnie podkreślić, że nigdy intencją Rady Gminy w którejkolwiek z kadencji nie była chęć ograniczenia liczebności placówek oświatowych.
Ich obecny, estetyczny wygląd, odnowione i wyremontowane wnętrza, a także realizowane inwestycje są naocznym dowodem troski radnych
o jakość bazy oświatowej przynajmniej w jej materialnym wymiarze. Do tego należy dodać realizację, służących w szczególności młodzieży,
inwestycji około oświatowych takich jak boiska wielofunkcyjne czy sale gimnastyczne. Jednak to co dzisiaj jest naszą dumą może w przyszłości
stać się przyczyną dużych kłopotów. Mam nadzieję, że w oświacie nastąpią w najbliższych latach na tyle daleko idące zmiany, żeby takie gminy
jak nasza nie stanęły przed koniecznością dokonania drastycznych rozstrzygnięć.
Tych problemów mniejszych czy większych można by przytoczyć cały ich bezmiar. Czy istnieje skuteczny sposób na ich rozwiązanie? Konia
z rzędem temu, kto umiałby dziś wystawić prorocze remedium na wszystkie bolączki.
Ale nie można też popadać w melancholię. Dobre i rozsądne inwestycje obliczone na podniesienie atrakcyjności naszego terenu muszą
w przyszłości przynieść pożądane owoce. Skoro mamy być skazani na bycie skansenem to przynajmniej z porządną infrastrukturą. Póki co róbmy
swoje…
GW: Jakie są mocne punkty gminy Kamionka Wielka?
Myślę, że dużym atutem jest jej atrakcyjne położenie. Bliskość Nowego Sącza i dogodne z nim połączenie to też duża zaleta . Przybywający do
nas goście są zachwyceni niepowtarzalną formą i pięknem naszego krajobrazu. Liczne połączenia drogowe poszczególnych miejscowości stanowią zachętę do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Ponieważ nie wierzę w odrodzenie się na naszym terenie wielkotowarowej produkcji
rolniczej czy przemysłowej, to sądzę, że swojej szansy powinniśmy raczej szukać w rozwoju bazy turystycznej, usługowej, agroturystycznej.
Bogactwem naszej gminy są także liczne grupy i zespoły regionalne. Kultywowanie tradycji kulturowych naszego regionu to gwarant zachowania
naszej tożsamości. To również mocna przesłanka, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość.
GW: Co Pana najbardziej drażni?
Nietolerancja, populizm, hipokryzja. Wydaje mi się, że spośród wielu te przywary mają największy wpływ na dezinformację i podejmowanie nieracjonalnych działań. Zdecydowanie bardziej cenię sobie choćby gorzkie ale życzliwe uwagi adwersarzy niż wątpliwe komplementacje hipokrytów.
GW: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Kazimierz Ogorzałek

Wykaszanie traw
Jak każdego roku w okresie od wiosny do jesieni, pojawia się problem zarośniętych poboczy dróg. Drogi na terenie naszej gminy
są wąskie, a wysokie trawy i zarośla, rosnące przy drogach, dodatkowo powodują zmniejszenie widoczności, stwarzając zagrożenie dla
wszystkich użytkowników dróg. W sytuacji takiej może dojść do zderzenia dwóch pojazdów czy też potrąceń pieszych, gdyż kierowca
będzie miał ograniczone pole widzenia.
Również niedrożne fosy i rowy odwadniające, zlokalizowane wzdłuż dróg, powodują ich niszczenie oraz zalewanie posesji.
W związku z tym, zwracamy się z apelem do Was – mieszkańców naszej gminy Kamionka Wielka, wszak wszyscy wspólnie
tworzymy naszą Małą Ojczyznę – prosimy Was, abyście w miarę swoich możliwości, wykaszali zarośnięte pobocza dróg i oczyszczali
niedrożne fosy i rowy odwadniające, przyległe do Waszych posesji. Nie tylko poprawi to bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zapobiegnie
niszczeniu dróg, ale także wpłynie na poprawę estetyki Waszych posesji i całej naszej Gminy.

									

Dawid Janik
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Trochę
o inwestycjach gminnych
1. Jeszcze w tym roku zakończy się odbudowa mostu
w Kamionce Małej, który został zniszczony w czasie
ubiegłorocznej powodzi.
Gmina Kamionka Wielka, otrzymała z MSWiA promesę
na realizację tego zadania w kwocie 1 150 000 zł. Ponieważ kwota ta nie była wystarczająca na zakończenie
prac, Wójt Gminy wystąpił o zwiększenie przyznanej
dotacji. Prośba została przez ministra zaakceptowana
i w kwietniu do Kamionki Wielkiej wpłynęła kolejna promesa na kwotę 1 250 000 zł. Dzięki tej pomocy budżet
Gminy zwiększył się o kwotę 2 400 000 zł, która zostanie przeznaczona na zakończenie odbudowy zniszczonego mostu. W dniu 6 maja została zawarta umowa
z wykonawcą tj. firmą Budownictwo Komunikacyjne inż.
Walenty Kuśnierz z siedzibą w Nowym Sączu, na wykonanie pierwszej części prac.
Termin oddania mostu do użytku planowany jest na
jesień bieżącego roku.
2. Na terenie Gminy Kamionka Wielka powstaną
w tym roku 2 kompleksy boisk sportowych, w ramach
programu „Moje boisko – orlik 2012”. Pierwsze boisko
powstanie w Królowej Górnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych.
Drugie boisko powstanie w Mszalnicy, w miejscu istniejącego obecnie.
Ogółem na te 2 boiska, Gmina otrzymała ponad 1,5 mln
zł dofinansowania
3. Na przełomie sierpnia i września zostanie oddany do
użytku budynek zaadaptowany na bibliotekę i przedszkole, zlokalizowany przy SP nr 2 w Kamionce Wielkiej.
Wykonawcą była firma Zakład Budowlany „Kan-Bud”
Mariusz Kantor z Nowego Sącza. Prace budowlane
prowadzone były w 2 etapach. Pierwszy zakończył się
jeszcze w 2010 r. Zakres rzeczowy robót obejmował:
- fundamenty zewnętrzne i wewnętrzne,
- ściany.
- stropy,
- dach z pokryciem.
Drugi etap prac rozpoczął się w maju br. i jest realizowany przez konsorcjum firm: PPHU Bogdan Romanek,
os. Słoneczne 4b/12, 33-340 Stary Sącz oraz FHUB
"ZŁOCKI" Robert Złocki, 33-334 Kamionka Wielka 343.
Zakres prac obejmuje:
-roboty tynkowe,
-okładziny ścienne z płytek,
- roboty malarskie,
- roboty z prefabrykatów gipsowych,
- roboty izolacyjne,
- roboty posadzkarskie,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- instalacje sanitarne,
- instalacja elektryczna,
- stolarka i ślusarka.

						
Dawid Janik
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IX Zjazdu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP
W dniu 2 kwietnia 2011 roku odbył się IX Zjazd Gminny
w Mystkowie. Na ogólną liczbę 20 delegatów w Zjeździe uczestniczyło
17 delegatów.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kamionce
Wielkiej druh Kazimierz Siedlarz witając zebranych gości w osobach
Pana Pawła Motyki Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Sączu , Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
Teodora Gargasa oraz pozostałych uczestników IX Gminnego Zjazdu.
Po oficjalnym otwarciu druh Kazimierz Siedlarz zapoznał przybyłych z osiągnięciami i dorobkiem działających na terenie gminy OSP.
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym jednogłośnie został Pan Benedykt Poręba oraz Sekretarza Zjazdu druhnę Martę
Rola.
Przewodniczący Zjazdu zapoznał przybyłych ze Scenariuszem Obrad
i Regulaminem Zjazdu, który przyjęto bez uwag. Przy jednym głosie
wstrzymującym obrady postanowiono przeprowadzić w głosowaniu
jawnym.
W dalszej części Zjazdu dokonano wyboru Komisji Mandatowej,
Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu się
wszystkich Komisji druh Kazimierz Siedlarz przedstawił sprawozdanie
z działalności Oddziału Gminnego ZOSP za minioną kadencję.
Po wystąpieniu druha Kazimierza Siedlarza Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej druh Marian Gawlik przedstawił sprawozdanie Komisji za
minione 5 lat . Następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium , który przyjęto jednogłośnie.
W dalszej części Zjazdu wybrano członków do Zarządu Oddziału Gminnego :
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego- Kazimierz Siedlarz
Wice Prezes - Marian Gawlik
Wice Prezes - Władysław Główczyk
Komendant Gminny - Józef Janus
Sekretarz - Marta Rola
Skarbnik - Ferdynand Poręba
Członek Prezydium - Tadeusz Jasiński
Członek - Piotr Jawor
Członek - Tadeusz Ślipek
Członek - Jacek Kruczek
Członek - Edward Witek
Członek - Dominik Ochwat
Członek - Jerzy Ptaszkowski
Następnie wybrani 4 osobowy skład Komisji Rewizyjnej :
Przewodniczący Komisji - Zdzisław Głód
V-ce Przewodniczący - Edward Nowak
Sekretarz - Marian Rola
Członek - Edward Witkowski.
Do Zarządu Powiatowego zaproponowano druha Władysława Główczyka, na Zjazd Delegatów druha Józefa Janusa był to wybór jednogłośny.
Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Kazimierz Siedlarz podziękował wszystkim za zaangażowanie i ofiarność na
rzecz ochotniczych straży pożarnych , a w szczególności Komendantowi
Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Januszowi
Basiadze. Następnie Przewodniczący Zjazdu podziękował przybyłym za
obecność i wszystkie cenne uwagi oraz spostrzeżenia.

Gomułka Jadwiga
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Józefa Nowak, sołtys wsi Królowa Górna.
Zamężna, ośmioro dzieci, od zawsze mieszka w Królowej Górnej.
W swojej kadencji zamierza doprowadzić do zainstalowania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej prowadzącej na Bratyszowiec. Marzy się jej aby w właśnie tam wykonać chodnik przy drodze
i uruchomić ścieżkę rowerową. Byłaby to konkretna propozycja rekreacyjna dla mieszkańców,
ale też przyjezdnych. Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania zdaniem pani sołtys jest
zaopatrzenie wsi w wodę. Zamierza rozeznać, jakie są możliwości budowy wodociągu. Deklaruje
współpracę zarówno z władzami gminy, jak też organizacjami działającymi w Królowej Górnej.
Będzie wspierać organizacje „Sobótek świętojańskich” w Królowej Górnej i innych form promocji
swojej parafii i miejscowości.

Bartłomiej Kłębczyk – sołtys wsi Kamionka Wielka.
Lat 56, żonaty, 2 synów. Mieszka w Kamionce Wielkiej na przysiółku Węgrzynówka (położonym
w tzw. Kamionce Górnej).
Podczas swojego "sołtysowania" będzie dążył do budowy ośrodka kultury i sportu w Kamionce
Wielkiej, do kontynuacji kanalizacji w kierunku końca wsi. Twierdzi, że istnieje potrzeba modernizacji nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kamionka Mała- Kamionka Wielka (Bania) oraz
regulacji biegnących przez Kamionkę cieków wodnych, które szczególnie niebezpieczne są
w Kamionce Górnej. Jako sołtys będzie starał się zwracać uwagę na segregacje śmieci i dążył
do likwidacji dzikich wysypisk.
W trakcie swojej kadencji będzie uwzględniał sugestie i wnioski zarówno rady sołeckiej jak też
wszystkich mieszkańców Kamionki, zgłoszonych na ogólnodostępnych zebraniach wiejskich.

Michał Jelito sołtys wsi Mszalnica.
Żonaty, sześcioro dzieci, mieszka w Mszalnicy od zawsze. Obecnie prowadzi 10 ha gospodarstwo rolne.
Za najważniejsze zadania dla Mszalnicy na najbliższy czas uważa budowę sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Kolejnym ważnym problemem, zdaniem
nowego sołtysa, jest zaopatrzenie swojej wsi w wodę. Wieś się rozwija, przybywa nowych
budynków, natomiast ponad połowa miejscowości nie posiada podpięcia do sieci wodociągowej.
Uważa, że należy o problemie mówić zarówno władzy gminnej, ale też samym zainteresowanym,
bo jedynie wspólne i zgodne działanie może mieć szanse na pozytywne załatwienie problemu.
Jego zdaniem, z zaopatrzeniem w wodę ściśle się wiąże problem kanalizacji wsi, bowiem brak
właściwego odprowadzania ścieków pomniejsza zasoby czystej wody i koło się zamyka. Kolejną
ważną sprawą , jaką dostrzega jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Do pakietu
spraw na najbliższą kadencję zalicza także oświetlenie uliczne w kolejnych przysiółkach wsi,
budowę i modernizacje sieci dróg .
Wszystkie te sprawy zamierza stawiać na posiedzenia rady sołeckiej oraz na sesjach Rady
Gminy w Kamionce Wielkiej. Będzie się starał współpracować z Wójtem gminy i radnymi,
z parafia i szkołą, organizacjami działającym w tej miejscowości, zespołami artystycznymi i sportowymi. Zamierza inicjować i wspierać działania, służące szerokiemu rozwojowi wsi.
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Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej G.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych powstał w 2002 r. z połączenia Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej i Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej. W 2008 roku przy zespole został
utworzony punkt przedszkolny. Obecnie
zespół liczy 14 oddziałów: 2 oddziały przedszkolne, 6 klas szkoły podstawowej i 6 klas
gimnazjum. Zajęcia edukacyjne odbywają się
w systemie jednozmianowym, w których
uczestniczy blisko 260 uczniów i wychowanków.
W trosce o wszechstronny rozwój uczniów
do dyspozycji wychowanków i ich nauczycieli
przygotowano 14 sal lekcyjnych, w tym pracownię językową i multimedialną z tablicą
interaktywną, ponadto salę internetową, salę
zabaw, pełnowymiarową salę gimnastyczną,
świetlicę szkolną, bibliotekę, gabinet lekarski, dobrze wyposażony węzeł żywieniowy,
nowoczesny plac zabaw. W niedługim czasie
przewidywana jest budowa kompleksu boisk
sportowych.
W celu polepszenia zarówno bazy materialnej jak i oferty edukacyjno-wychowawczej oraz opiekuńczej placówka podejmuje
wiele inicjatyw, pozyskując środki i materiały
z różnych źródeł /łączna kwota wsparcia sięga
blisko 1 mln zł/. Między innymi zrealizowane
zostały lub są w trakcie realizacji następujące
projekty:
1. Program rządowy „Radosna szkoła ”,
w ramach którego wyposażono salę zabaw
i wybudowano plac zabaw.
2. Projekty finansowane częściowo lub
w całości z funduszy Unii Europejskiej;
-„Szansa na lepszą przyszłość młodzieży gimnazjów w Kamionce Wielkiej”- zajęcia edukacyjno
– wyrównawcze grupowe, zajęcia z doradcą
zawodowym, zajęcia z pierwszej pomocy.

- „Aktywnie w przyszłość”- wyposażenie
sali językowej, multimedialnej i internetowej,
zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć wyrównawczych indywidualnych
i grupowych, rozwijających warsztatów, kół
zainteresowań, wycieczek i zajęć z doradcą
zawodowym.
- Programy ARR „Mleko w szkole” i „Owoce
w szkole”.
3. Projekt współfinansowany przez Urząd
Marszałkowski w Krakowie i MTO –„Wiejskie
szkoły wiedzą” - program o wysokich walorach społecznych.
Bogatą ofertę edukacyjną i wychowawczą poszerzają „zielone szkoły” nad morzem,
nauka pływania, wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne. Nieocenioną wartość
mają lekcje historii z elementami patriotyzmu
w Wilnie, Kownie, Paryżu, Rzymie, Brukseli, Pradze, Wiedniu, Poczdamie, Berlinie
czy we Lwowie, na Monte Cassino, ale też
w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Malborku,
Fromborku, Poznaniu, Gnieźnie, Biskupinie,
Częstochowie, Wadowicach i wielu innych
miejscach, gdzie chwila zadumy nad mogiłą
wielkiego rodaka: astronoma, wieszcza, kompozytora, bł. Jana Pawła II czy żołnierza, który
z dala od kraju oddał życie za naszą Ojczyznę,
pozostaje w pamięci na zawsze.
Dzięki swojej bazie szkoła stała się
niejako centrum życia społeczno-kulturalnego
i sportowego wsi i nie tylko. Tutaj odbywają
się spotkania chóru parafialnego, spotkania
z okazji Dnia Seniora, Dnia Rodziny, działa
parafialny oddział krwiodawstwa, odbywają
się Przeglądy Artystyczne Szkół, wieczorami
spotyka się młodzież i dorośli na zajęciach
sportowo-ruchowych, swoje treningi mają
tu kluby sportowe UKS Koniczynka, Królovia
i Skalnik . Rozgrywane jest wiele zawodów

sportowych gminnych i powiatowych. Szkoła
jest również organizatorem wielu konkursów
gminnych /ortograficznego dla klas I-III szkół
podstawowych, ortograficznego dla gimnazjalistów, piosenki europejskiej dla szkół podstawowych i gimnazjów, konkursu dla szkół
podstawowych -Gmina Kamionka Wielka-Moja Mała Ojczyzna/. W szkole organizuje
się zajęcia dla uczniów również w czasie
ferii zimowych i wakacji letnich /zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjne rozwijające,
wycieczki krajoznawcze min. w ramach tzw.
„Zielonej Akcji”/.
Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz duże zaangażowanie i ofiarna
praca wszystkich podmiotów zespołu szkół
/nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, rady rodziców, samorządu szkolnego/ oraz dobra współpraca z instytucjami
i organizacjami pozaszkolnymi /parafia, GOK,
OPS, powiat nowosądecki, kluby sportowe,
rada sołecka, lokalne stowarzyszenia i lokalni
przedsiębiorcy/ korzystnie wpływa na tworzenie dobrych warunków do realizacji zadań
stawianych współczesnej szkole i przynosi
wymierne efekty. Uczniowie Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej
Górnej mogą pochwalić się wieloma sukcesami w różnych dziedzinach /konkursach
przedmiotowych, artystycznych, sportowych
itd./ na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Zaś wyniki egzaminów zewnętrznych, szczególnie gimnazjum,
stawiają naszych uczniów w ścisłej czołówce
powiatu. Wyniki osiągane regularnie w staninach są na poziomie: „wysoki” bądź „wyżej
średni”.

Stanisław Poręba
Dyrektor ZSP-G
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Jak blisko życia jest śmierć …
„Zamiast śmierci
racz z uśmiechem przyjąć
Panie
pod Twe stopy
życie moje jak różaniec „
Nad wyraz czuła i wrażliwa, altruistka, niosąca pomoc potrzebującym, energiczna, precyzyjna, mistrz elegancji -moja Mama –śp.
Czesława Filipowicz.
Czesława Filipowicz ( z d. Wiktor) urodziła się 24 kwietnia 1936 r.
w Zawadzie koło Nowego Sącza w rodzinie o wartościach religijno-patriotycznych. Miała trzy siostry i dwóch braci, najstarszy
brat Stanisław zginął w 1945 r. działał w Armii Krajowej. Rodzina
dziadka pochodziła z Kresów Wschodnich. Brat dziadka Jana
zginął wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. Ukończyła szkołę podstawową i Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu, następnie Studium
Pedagogiczne, Wyższą Szkołę Pedagogiczną – kierunek geografia
w Krakowie. Pierwszy nakaz pracy dostała do Olszowic powiat
myślenicki. Mieszkała w Sieprawiu obok domu bł. Anieli Salawy
( pięć lat temu została zaproszona na stulecie szkoły im ks. Jana
Twardowskiego - odżyły liczne wspomnienia). Następnie po pięciu
latach, powróciła w swoje ukochane góry do Szkoły Podstawowej
w Mystkowie - tutaj pracowała siedem lat, następnie przeniosła
się do Królowej Polskiej, gdzie spędziła dwadzieścia sześć lat. Po
wieloletniej pracy przeszła na emeryturę. 5 maja 2011 r. przekroczyła próg wieczności.
Kochała dzieci, od drugiej klasy szkoły podstawowej chciała zostać nauczycielką. Pan spełnił Jej marzenie. Pracowała w szkole w czasach trudnych – komunistycznych. Dwukrotnie
była zwalniana za swoje przekonania. W Mystkowie miała z sali
zdjąć krzyż- nie uczyniła tego, bo zawsze na pierwszym miejscu
stawiała wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Od dziecka uwrażliwiała nas na drugiego człowieka. Zawsze liczyłam się z tym, że
wokół są ludzie tak samo ważni jak ja. Wiedziałam, że nie można
mówić tak głośno, jak się chce, tylko trzeba najpierw popatrzeć
czy komuś to nie przeszkadza. Kiedy się wchodzi przez drzwi,
to trzeba odwrócić się, czy ktoś nie idzie z tyłu. Mama zawsze
pomagała komuś ubogiemu i to do dziś w nas zostało. Ojciec też
pomagał, udzielał ludziom porad, załatwiał wiele spraw. Wytworzyła się atmosfera, że to całkiem naturalne, tak jak naturalne jest
noszenie butów czy rękawiczek. Atmosfera w domu była taka, że
przy obiedzie niedzielnym, nie wolno był mówić o zupełnie błahych
rzeczach, narzekać. Gdy do ojca przychodzili goście, rozmawiano
o polityce, historii, literaturze, problemach społecznych. I my jako
dzieci słuchaliśmy, bo nie było ani prawa, ani powodu, żeby się
odzywać i wzrastaliśmy w atmosferze życia z ważnymi problemami kraju-jego teraźniejszością, przeszłością i przyszłością. Co
wieczór była godzina czytania. Zaczęliśmy od powieści Henryka
Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, a skończyliśmy na Wyspiańskim tuż przed maturą Roberta. W ten sposób w domu przeczytaliśmy całą polską literaturę pozytywistyczną i to też budowało
w istotny sposób nasze wartości i widzenie świata. Mama żywo
interesowała się swoimi wychowankami, cieszyła się ich sukce-

sami, przeżywała ich porażki. Po jej odejściu w brewiarzu dla świeckich znalazłam dwie listy: zmarli uczestnicy prymicji mojego brata
ks. Roberta -Pawła po 1989 r- dwadzieścia nazwisk, a druga zmarli
mojej Mamy uczniowie- jedenaście ostatnia śp. Marysia Święs
z d. Ruszkowicz, śp. Stasia Szczeciny nie dopisała, ale wiedziała
o Jego odejściu. Po przejściu na emeryturę usłyszała diagnozę:
„Nie będzie pani chodzić!.” Nie użalała się nad sobą, mimo złego
samopoczucia umiała po chrześcijańsku przyjąć doświadczenie
choroby i cierpienia. Wiara zawsze była dla niej ważna, była jak
powietrze, którym oddychała. Dokąd mogła chodzić nie opuściła
ani jednego pierwszego piątku i nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Miała określony schemat modlitwy; rano brewiarz
dla świeckich, godz.10,00 - różaniec, 12,00 – Anioł Pański, 15,00Koronka do Miłosierdzia Bożego, 18,30. – radiowa Msza Święta.
Nic i nikt nie był wstanie zakłócić tego schematu. Pod koniec życia
nieuleczalna choroba wywróciła jej życie do góry nogami. Nie
zaprzyjaźniła się z nią. Walczyła do końca. Żegnała się ze światem w sposób ciepły i pogodny. 26 kwietnia po raz ostatni wsiadła
do samochodu. Jedziemy do Królowej. Jechaliśmy długo i powoli
patrzyła na Królową z powrotem na Mszalnicę. Milczała. Kątem
oka zobaczyłam jak płyną po jej twarzy łzy. Dzisiaj już wiem, że
chciała po raz ostatni w sposób fizyczny z wami wszystkimi się
pożegnać i powiedzieć najpiękniej jak tylko potrafi DZIĘKUJĘ. Bo
tutaj zostawiła swój drugi dom –ukochaną szkołę, o którą tak walczyła i kawał swojego matczynego serca. A Wy wszyscy pożegnaliście swoją ukochaną Panią Dyrektor po królewsku. Za co z głębi
serca Bóg zapłać.
Pod koniec życia miała marzenie polecieć samolotem…. ale tego
marzenia nie zrealizowała. Myślę najdroższa Mamo, że Pan pozwoli
Ci latać po niebieskich przestworzach wraz z św. o. Pio, św. Ritą,
bł. Janem Pawłem II, do których miałaś szczególne nabożeństwo.
Nam na koniec pozwoliłaś potrzymać Cię za rękę i podziękować
za chrześcijańskie wychowanie, szacunek do każdego człowieka,
pokorę i wielkie kochające matczyne serce.
Moja Mamusia odeszła tylko fizycznie. Została jako zwiastun
nadziei dla załamanych chorobą. Skończyła się jej ziemska pielgrzymka.
Moim pożegnaniem Mamuś niech będą słowa ulubionego Twojego
poety ks. Jana Twardowskiego:

„Śmierć miłości potrzebna jak sól ją utrwala
ukochani umarli są z nami już blisko
w śnie na palcach podchodzą
czytamy ich listy
dopiero po rozstaniu pamięta się wszystko…
życie miłości umniejsza, znieważa odbiera
śmierć ocala na zawsze i teraz”.
Beata Filipowicz
Foto na stronie 13
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Świetlica środowiskowa w Mystkowie
Do Świetlicy Środowiskowej w Mystkowie uczęszczają dzieci
i młodzież w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu gminy
Kamionka Wielka. Korzystają z pomieszczenia świetlicy wyposażonej w telewizor, gry planszowe i artykuły papiernicze; sali sportowej
z atlasem do ćwiczeń, stołami do tenisa, do bilardu i trambambuły; sali
komputerowej z komputerami podłączonymi do Internetu oraz boiska
sportowego do piłki nożnej i piłki siatkowej, a także placu zabaw z wielorakimi atrakcjami.
Podczas pobytu odrabiają lekcje, korzystają z pomocy edukacyjnej
oraz mają możliwość twórczego spędzenia czasu wolnego pod opieką
wychowawcy.
W czasie pobytu otrzymują darmową herbatę, mają możliwość
i warunki do spożycia ciepłego posiłku, a także zakupienia pełnego
dwudaniowego obiadu, z którego korzystały już dzieci szczególnie
z rodzin, których obydwoje rodzice pracują.
W okresie przerw w nauce szkolnej, np. ferii zimowych odbywają się
zorganizowane gry i zabawy dla wychowanków. Bierze w nich udział
zwykle większa grupa dzieci i przebywają one w placówce w większym
wymiarze godzin, bardzo często od otwarcia do zamknięcia, chociaż
w tym czasie Świetlica zwiększa godziny pracy dostosowując je do

potrzeb wychowanków. Podczas tegorocznych ferii codziennie w zajęciach uczestniczyło od 50 do 85 dzieci. Przeprowadzono rozgrywki
w tenisie stołowym oraz bilardzie, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody. Dzieciom w tym czasie, prócz darmowej herbaty, zapewniono
również za darmo, codzienny posiłek.
Obecnie trwają zapisy do udziału w organizowanej przez Świetlicę,
podczas najbliższych wakacji, półkolonii. Szczegółowe informacje są
udzielane na miejscu. Zapraszamy! Ponadto, jak co roku, w Świetlicy
będzie sporo atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego dla dzieci,
które nie mają możliwości wyjazdów wakacyjnych poza miejsce
zamieszkania.
Zapraszamy także całe rodziny na pikniki, które odbywać się będą
w niedzielne popołudnia w sezonie letnimw godzinach od 15:00 do
19:00 {przy sprzyjającej pogodzie). Szczególnie dzieci czeka wiele
atrakcji na placu zabaw! A i dla rodziców znajdzie się smaczny poczęstunek.

Iwona Szarota

Pacjenci w szpitalach z identyfikatorami
Szpitale będą musiały zaopatrzyć pacjentów w identyfikatory z kodowanymi danymi, m.in. imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia - taki obowiązek
nakłada na szpitale uchwalona przez Sejm ustawa o działalności leczniczej, informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Ustawa o działalności leczniczej określa, że znak identyfikacyjny pacjenta ma zawierać informacje pozwalające na ustalenie jego imienia i nazwiska, daty urodzenia. Jednocześnie sposób zapisu ma uniemożliwić odczytanie danych przez osoby nieuprawnione.
Warunki i tryb zaopatrywania w znaki identyfikacyjne ma określić w rozporządzeniu minister zdrowia. Rozporządzenie ma uściślić także: sposób
postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów oraz zakres informacji, jakie będą zawierać znaki identyfikacyjne.
Obecnie identyfikatory mają obowiązek nosić pracownicy szpitali; muszą one zawierać imię, nazwisko oraz funkcję danej osoby i znajdować się
w widocznym miejscu.

Większe uprawnienia aptek?
Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo", do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, proponuje, by farmaceuci mogli wprowadzać
na receptach brakujące dane o pacjentach. Posłowie przedłożyli w tej sprawie projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nowelę
skierowano do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.
Proponowane zmiany wprowadzają możliwość realizacji recepty w przypadku błędnie zapisanych danych osobowych chorego lub braku jednej
z danych: adresu zamieszkania albo numeru PESEL. Farmaceuta będzie mógł wpisać brakujący adres chorego oraz PESEL na podstawie dokumentu tożsamości pacjenta.
Nowelizacja ułatwi realizację recept pacjentom, którzy teraz, w przypadku błędnie wpisanego adresu lub PESEL albo braku tych danych, są
zmuszeni wracać do lekarza.

Jak bezpiecznie płacić karta kredytową w sieci?
1. Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów, a nie z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (na przykład w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych pracowniach).
2. Używaj programów antywirusowych i firewalli.
3. Rób zakupy w dużych, znanych i renomowanych sklepach internetowych. W przypadku mniejszych serwisów zbadaj ich wiarygodność.
4. Odpowiednio skonfiguruj przeglądarkę internetową.
5. Upewnij się, że transmisja odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół HTTPS).
6. Sprawdź, czy na stronie logowania lub w pasku przeglądarki jest znak kłódki.
7. Wyloguj się po zakończeniu transakcji. Wybierz odpowiednią opcję na stronie sklepu - Log out, Sign out lub po prostu Wyloguj
Opracował: Kogo, źródło: Rynek Zdrowia, Zdrowie - Wiadomości, portal Onet
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Spacerkiem po Kamionce

Z dużym rozmachem budowana jest dzwonnica przy miejscowym kościele, gdzie będzie wmontowanych 5 dzwonów.
Uroczyste poświęcenie odbędzie się 27 sierpnia 2011r.

Efektownie prezentuje się oddany do użytku chodnik
w Kamionce i Jamnicy. Mało kto wie, że poza Starostwem Powiatowym (tablica), które przeznaczyło na
ten cel ponad 251 tys. złotych także Gmina Kamionka
Wielka dołożyła na budowę prawie 250 tys. złotych.

Grafitti nie zawsze musi być szkodliwym malowaniem scian, o czym najlepiej może świadczyć malowidło na ścianach zakładu
fryzjerskiego w Kamionce Wielkiej. Wykonawcą jego jest artysta o pseudonimie "Mors" z Nowego Sącza, autor chociażby portretu
Jana Pawła II na sądeckiej obwodnicy (Aleje J. Piłsudskiego). Wspomniany "Mors" reprezentuje Pracownię Artystyczną "Wizja".

GMINNE WIEŚCI

Nr 42

strona 11

Pielgrzymka i czuwanie nocne wiernych z Kamionki Wielkiej u stóp
Jasnogórskiej Pani – Czarnej Madonny - 20/21 maja 2011r.

Jakby spojrzeć w oczy Matki

…

Na czym polega fenomen Jasnej Góry, miejsca, gdzie tysiące wiernych każdego dnia
w ciszy i skupieniu klękają, by przed obliczem Czarnej Madonny zawierzyć swoje
sprawy, troski i radości? Odpowiedź w sercu
ma gotową chyba każdy, kto przynajmniej
raz stanął u Jej stóp w Jasnogórskim sanktuarium. Odpowiedź przed kilkunastu laty
dał też, Ten, który w Jej ręce złożył swój
los: „Jasna Góra jest nader szczególnym
Domem Matki, Domem, gdzie dzięki obecności, wierze i nieustannej pomocy Błogosławionej Bogarodzicy Naród nasz dochowywał „wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu, jego pasterzom”,
rozwijał życie chrześcijańskie, kulturę, przywiązanie do ziemi ojczystej, mówił zawsze
„Tak” Chrystusowi i „Tak” Kościołowi. Iluż
w ciągu tych sześciu wieków przeszło przez
Jasnogórskie Sanktuarium pielgrzymów?
Iluż tutaj się nawróciło przechodząc od
złego do dobrego użycia swojej wolności?
Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych Synów Bożych? Jak wiele mogłaby
o tym powiedzieć „kaplica” jasnogórskiego
obrazu?” bł. Jan Paweł II.
W tę niczym nie przerwaną rzekę pielgrzymów, już od czterech lat włącza się również, bardzo wyraźnie wspólnota wiernych
z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Kamionce Wielkiej. Nocne czuwanie
przy Jasnogórskim obrazie, to chwila przez
wielu oczekiwana cały rok. To czas refleksji, zatrzymania się, w nieustannym biegu
codziennych spraw. To chwila, by przed
obliczem Matki, „pokornej służebnicy Pana”,
skonfrontować swoje życie z wymaganiami i
zadaniami, które stawia przed nami Bóg. To
czas dawania odpowiedzi na pytania dotyczące życia, przyszłości, spraw rodzinnych,
zawodowych i osobistych, duchowych rozterek i zmagań, które często przez cały rok
pozostawiamy bez odpowiedzi. To moment,
by pod Matczynym płaszczem schronić się
na chwilę i u Jej stóp złożyć dziękczynienia i prośby. Stając bowiem przed obliczem
Czarnej Madonny, nie sposób nie otworzyć
swego serca, nie wylać tego czym się żyje,
co nas cieszy i smuci, co jest naszą codziennością i troską. Tu bowiem, choć na chwilę,
znikają wszystkie niechęci, bóle i problemy.
Z tego miejsca człowiek wychodzi po prostu
inny, lepszy, jak od Matki.

Tegoroczne czuwanie, które zgromadziło
ponad 400 pielgrzymów, było naszym dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jana Pawła II
i 225 lat istnienia diecezji tarnowskiej.
Trud pielgrzymowania czy drobne niewygody związane z podróżą przeplatały się
ze wspólną modlitwą i śpiewem. Niepowtarzalna atmosfera radości i wyczekiwania na spotkanie z Jasnogórską Królową,
łączyły się z rozmowami i wspomnieniami
z wydarzeń związanych choćby z zeszłoroczną powodzią. Wszystko to pozwoliło
przygotować się na moment najważniejszy, na chwilę, gdy jako parafialna wspólnota i każdy indywidualnie, staniemy przed
cudownym wizerunkiem Maryi i nie wstydząc
się łez w skupieniu opowiemy Jej o sobie
i swoich sprawach. Wspólnie odśpiewany
„Apel Jasnogórski”, modlitwa różańcowa,
w czasie której zostały odczytane intencje
pielgrzymów, Eucharystia, Akt Zawierzenia
całej wspólnoty parafialnej Jasnogórskiej
Pani dokonany przez ks. proboszcza i czuwanie prowadzone przez młodzież oraz czas
na indywidualną modlitwę i wspólny radosny
posiłek wypełniły wieczorne i nocne godziny
spędzone na Jasnej Górze.
Spoglądając na cudowny wizerunek Czarnej
Madonny przyodziany sukienkami, które są
darem wszystkich naszych rodaków, wykonanym, z tego, co każdy z nich złożył w ofierze, włączając również fragment samolotu,
który rozbił się pod Smoleńskiem. Pamiętaliśmy o tych wszystkich, którzy znajdują się
poza granicami naszego kraju, o tych, którzy
nie mogli udać się wraz z nami przed oblicze
Matki i o tych, którzy odeszli już do wieczności. Korony zdobiące skroń Mari i Jej Syna
pobłogosławione kilka dni przed śmiercią,
przez bł. Jana Pawła II, prowadziły naszą
myśl nieustannie, ku Jego osobie, przypominając przykład życia, zaufania Maryi i słowa,
którymi nas pouczał.
Na czym polega wyjątkowość tych
chwil, cudowność miejsca i niezwykłość
spotkania z Matką? Wie ten, kto tam był. Kto
choć raz mógł kontemplować Jej cudowne
oblicze i spojrzeć z ufnością w Jej Matczyne
oczy.

to już tradycja rodzinna. Mówiąc poważnie to, chyba każdy z nas – wychowany
w tradycyjnej pobożności polskiej, w parafii poświęconej Matce Bożej, jest jakoś
naznaczony kultem Maryi. Od dziecka
modlimy się na różańcu, uczestniczymy
w nabożeństwach maryjnych. Jako młodzież
pielgrzymowaliśmy do sanktuariów maryjnych oraz pieszo na Jasną Górę. W dniu
naszego ślubu zawierzyliśmy naszą rodzinę
Królowej Rodzin. Jako rodzice powierzamy
nasze dzieci Matce Bożej, a dzieciom przekazujemy miłość do Maryi. Jasna Góra była
dla nas wielokrotnie celem naszych wyjazdów albo przystanków w podróży, a w ostatnim roku pieszej pielgrzymki całej rodziny.
Wszystko to chyba jakoś zdecydowało,
że nie mogło nas zabraknąć na czuwaniu
u tronu Królowej Polski.
Zanim pojawiła się możliwość podjęcia nocnego czuwania naszej parafii, kilkakrotnie
brałem udział w takiej formie modlitwy będąc
jeszcze w technikum w latach osiemdziesiątych, dzięki ojcu Anzelmowi Frączkowi. Były
to dla mnie bardzo ważne i niezwykle podniosłe chwile osobistego, bardzo bliskiego
spotkania z Matką.
Przez całe późniejsze lata wracałem
myślami do tych nocy w jasnogórskim sanktuarium, byłem szczęśliwy, że mogłem być
w takim miejscu.
(Krzysztof – tata)
Nocne czuwanie to dla nas moment zatrzymania w pośpiechu codzienności, w wirze
pracy, problemów, nieustannego hałasu.
To moment przemyślenia i przemodlenia
wszystkiego co nas przerasta, co budzi
w nas lęki i obawy. To przytulenie do serca
Matki, która „ukojenie da”. Jest to czas,
ażeby w ciszy nocy, w spokoju i bez pośpiechu porozmawiać z Maryją i zostawić Jej
wszystko, z czym sami sobie nie radzimy.
Przede wszystkim jednak jest okazja, aby
powierzyć nasze dzieci, ich wychowanie
i przyszłość, a także naszych bliskich, nasze
środowiska pracy i nas samych. Czas, żeby
powiedzieć Jej o sprawach wielkich, ale
i zwyczajnych, jak to Matce, o radościach
i smutkach.

Nasza rodzina brała udział w modlitewnym czuwaniu na Jasnej Górze już po raz
czwarty, zatem można powiedzieć, że

Dokończenie na stronie 12
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Jakby spojrzeć w oczy Matki (c.d.)
W tym roku przyjechaliśmy z dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II, o którą
prawie od samej jego śmierci codziennie się
modliliśmy.
Dla nas było to również dziękczynienie za
piętnaście lat naszego małżeństwa i wszystkie łaski otrzymane w tym czasie za - jak
wierzymy - wstawiennictwem Maryi. Jej
poleciliśmy naszą przyszłość i wszystko
co nas czeka. Mamy nadzieję, że jest to
także ważny moment wychowania naszych
dzieci, które same decydują czy jadą czy
nie i zawsze chętnie podejmują propozycję pielgrzymowania. Jasna Góra staje
się w tę noc taka bliska, taka kamieńska,
taka nasza, toteż jakoś wiąże nas z całą
wspólnotą parafialną. To, że na nasze czuwania wyjeżdża coraz więcej osób i to nie
tylko z Kamionki świadczy o tym, że wielu
potrzebuje takiego czasu refleksji i spotkania z Matką Bożą. Widać też po ilości złożonych próśb, jak bardzo ufamy w pomoc
i wstawiennictwo Maryi. Cieszymy się, że
możemy brać udział w takich czuwaniach
i jesteśmy za tą możliwość wdzięczni księdzu proboszczowi oraz o. Anzelmowi Frączkowi. Wydaje nam się jednak, że nie da się
opisać wszystkich przeżyć jakie towarzyszą
takiej nocy czuwania, są one albo zbyt osobiste, albo zbyt trudne do opisania - tego
trzeba po prostu doświadczyć.
Rodzina Homoncików
To był nasz kolejny wyjazd do stóp Matki
Bożej, Pani Jasnogórskiej. W tym roku pojechaliśmy, aby przede wszystkim podziękować Matce Bożej za opiekę nad całą naszą
rodziną, a w szczególności nad naszą
córką podczas egzaminów maturalnych.
Wzięliśmy również ze sobą różne intencje
i prośby. Prosiliśmy o dalsze wstawiennictwo
i opiekę nad nami, o zdrowie i potrzebne siły
w domu, w pracy, w szkole, na studiach, na
każdą chwilę naszego codziennego życia.
Matce Bożej polecaliśmy również życie
i pracę kapłańską księży z naszej rodziny
oraz pracujących w naszej parafii.
Górkowie
To było moje drugie czuwanie. Tak bardzo
nie mogłam doczekać się spotkania
z naszą Jasnogórską Matką, by zawierzyć
Jej wszystkie sprawy i te bolesne i te radosne, ofiarować swoje niepokoje, trudności,
troski, obawy. Przede wszystkim chciałam Jej podziękować, że wysłuchała mojej
poprzedniej prośby i mama wróciła do
zdrowia po operacji. Teraz głęboko wierzę,

że pomoże też ks. Janowi w powrocie do
zdrowia, o którym pamiętamy w każdej
modlitwie. Słyszeliśmy jak wiele próśb
(jeśli nie większość) do naszej Matuchny
była związana z alkoholizmem… ja też
prosiłam o pomoc w wyjściu z nałogu dla
pewnej osoby, która zmaga się ze swoimi
słabościami, ze swoim życiem, bo kto inny,
jak nie Matka, która wszystko rozumie,
przyjmie to, wysłucha i wybłaga u swego
Syna. Nie sposób nie wspomnieć o kazaniu
o. Anzelma, które poruszyło chyba każdego z nas i pozostanie na długo w naszej
pamięci, niejednej osobie zakręciła się łezka
w oku i mogę śmiało stwierdzić, że było
ono jedno z piękniejszych jakie słyszałam.
I w końcu klęcząc tak przed tym cudownym
obrazem mogłam prosić o opiekę nade mną,
aby pomagała mi w trudnych wyborach
życiowych, kiedy moja wola jest wystawiana
na ciężką próbę by wtedy poprowadziła
mnie za rękę, po trudnych, ale pięknych drogach młodości. Chciałabym z dnia na dzień,
z roku na rok aby mi towarzyszyła jeszcze
pełniej niż dotąd i bym mogła ciągle pracować nad sobą.
Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam!
Agnieszka
Na nocne czuwanie na Jasnej Górze pojechałem z rodzicami i rodzeństwem. Podróż
z Kamionki do Częstochowy przebiegała
nam dobrze, przewodnik naszego autokaru prowadził różne modlitwy, rozważania, a także zrobił nam konkurs na temat
wiedzy o Janie Pawle II . Będąc na miejscu
uczestniczyłem w Apelu Jasnogórskim,
który był w kaplicy Cudownego Obraz.
Zgromadził on bardzo dużo wiernych przybyłych z różnych diecezji. Podobała mi się
Msza Święta odprawiona o godzinie 24:00,
w której uczestniczyłem jako ministrant
wraz z moimi kolegami. Po zjedzeniu posiłku
brałem udział w czuwaniu prowadzonym
przez młodzież z naszej parafii. I prawie
w ogóle nie chciało mi się spać. Byłem na
Jasnej Górze pomodlić się, podziękować
Matce Bożej za zdrowie, za wspaniałych
i kochających rodziców, a także prosić dla
nas o Boże błogosławieństwo.
Marcin
Jak co roku pielgrzymowaliśmy do tronu
Naszej Matki Częstochowskiej, a tam każdy
z osobna składał u jej stóp swoje prośby
i problemy. Pielgrzymi głównie modlili się
w intencji swoich rodzin, prosili o zdrowie,

opiekę Jasnogórskiej Pani, pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw i powierzali się
jej wstawiennictwu. Dziękowaliśmy także
za beatyfikację naszego papieża Polaka –
Jana Pawła II. Ta pielgrzymka miała szczególny charakter, gdyż wzięło w niej udział
wyjątkowo wiele osób. To znak, że Pani
Częstochowska w sercu każdego zajmuje
szczególne miejsce i zawsze oddajemy się
jej orędownictwu. Jasna Góra jest punktem,
w którym zatrzymujemy się, możemy złapać
oddech od codziennych spraw i zastanowić
się co dalej. Wróciliśmy z tej pielgrzymki
pełni sił i nadziei na lepsze jutro, pewni, że
zaniesione Matce Boskiej intencje zostaną
wysłuchane.
MMK
Pielgrzymując kolejny raz do Matki Bożej
Częstochowskiej mamy szansę zatrzymania
się, zamyślenia, nabrania sił i zawierzenia
całej rodziny Maryi. Szczególnym w tym
roku wydarzeniem było dziękczynienie za
dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
Przed obliczem Czarnej Madonny wszystko
staje się jasne, zrozumiałe, proste. Można
jej o wszystkim powiedzieć, o swoich problemach, z którymi borykamy się na co
dzień. Największym przeżyciem jest zawsze
odsłonięcie obrazu i spojrzenie w wizerunek twarzy Maryi. To spojrzenie jest czymś
szczególnym, co trudno jest wyrazić słowami, trzeba tam samemu być i uczestniczyć w tym swoistym wydarzeniu. Od tronu
Maryi wraca się do domu z odnowionymi
siłami.
S. Ziobrowska
Czas spędzony u Matki szybko
mija. Trzeba nam było się pożegnać, by
wrócić do swych domów, do codziennych
zajęć i spraw. Mamy jednak pewność, że
jest takie wyjątkowe miejsce, taki „.. zakątek
na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…”,
gdzie dobrze nam być. Bo do Mamy idzie się
przecież zawsze z wielką radością, nadzieją
i ufnością, od niej wraca się umocnionym,
pełnym sił i entuzjazmu. Wraca się lepszym.
U niej znika wszelki ból i łza, bo czułe serce
matki zawsze ukojenie da. Oby czas, spędzony przed cudownym obliczem Matki, był
owocny dla każdego dziecka, które ufnie
kryje się w Jej ramionach. A my znów, za
rok wyruszymy do Jej stóp.

Opracował
Ks. Piotr Fela
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Nocne czuwanie w Częstochowie 20/21.05.2011r.

Wspomnienie Czesławy Filipowicz
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Błogosławiony

1 maja 2011 roku Papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Na te słowa
wierni na całym świecie czekali ponad 6 lat. We mszy na placu św. Piotra uczestniczyło 1,5
miliona ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. Święto papieża - Polaka będzie
obchodzone 22 października każdego roku
O godzinie 10.37 Benedykt XVI wygłosił po łacinie formułę beatyfikacji. "Spełniając pragnienie naszego brata
Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz
licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby
Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło
być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego".
Z chwilą ogłoszenia przez Benedykta XVI Jana Pawła II błogosławionym i odsłonięcia jego portretu na fasadzie
bazyliki świętego ludzie zgromadzeni na placu zaczęli płakać ze wzruszenia. Był to najbardziej poruszający moment mszy
beatyfikacyjnej. Polski fotograf mieszkający w Wiecznym Mieście wykonał zdjęcie 19 lutego 1989 roku podczas wizyty
papieża w jednej z rzymskich parafii
Relikwie z ampułką krwi Jana Pawła II przyniosły dwie zakonnice, których życie jest w szczególny sposób związane
z polskim papieżem. Siostra Tobiana Sobótka pracowała w papieskim apartamencie i towarzyszyła Janowi Pawłowi II do
ostatnich chwil jego życia, a także francuska zakonnica Marie Simon-Pierre ze zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa
Katolickiego. Jej niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia nagłe wyzdrowienie z zaawansowanej choroby Parkinsona
w czerwcu 2005 roku, dwa miesiące po śmierci papieża, uznano za cud, przypisywany jego wstawiennictwu.
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ny Jan Paweł II

Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II.
Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat: łaski,
która była owocem całego życia mojego ukochanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już
tamtego dnia czuliśmy unosząca się woń świętości, a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II powiedział Benedykt XVI w wygłoszonej homilii.
Dlatego chciałem, aby - przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła - jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób
możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest
błogosławiony - dodał papież. Benedykt XVI przytoczył także fragment testamentu swego poprzednika.
Opracowanie Kogo
(źródło:KAI)
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Nasze spotkania z Janem
Pawłem II
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Konkurs plastyczny
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi
Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował konkurs plastyczny pt. "Jan Paweł II
w moich oczach” .
Do udziału w tym konkursie zaproszeni zostali uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kamionka
Wielka. Celem konkursu było zainspirowanie i zachęcenie
dzieci i młodzieży do poznania postaci Sługi Bożego Jana
Pawła II, odzwierciedlenie swoich emocji w formie pracy
plastycznej, rozwijanie ekspresji twórczej kreatywności
i wyobraźni plastycznej dzieci, jak również poznanie
i odkrywanie talentów plastycznych.
Wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki
poziom artystyczny. Uczestnicy zastosowali dużą różnorodność technik plastycznych i przedstawili wiele wyjątkowych scen z życia i pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II
oraz w pełni przekazali ponadczasowe wartości płynące
z Jego nauki. Sam Jan Paweł II powiedział: Świat bez
sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na
miłość. Zamknięty na miłości, którą Ojciec Święty przekazywał nam w każdym swoim przesłaniu, w każdym swoim
geście.
A oto laureaci tegorocznego konkursu;
W kategorii I:
I miejsca nie przyznano
Dwa II miejsca zdobyli Oskar Siedlarz ze Szkoły Podstawowej w Boguszy i Laura Wiktor ze Szkoły Podstawowej
w Jamnicy
III miejsca otrzymał Paweł Legutko ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W tej kategorii Komisja przyznała wyróżnienie dla Emila
Ziai ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy.

Karol Nowak SP Królowa G. - I miejsce

W kategorii II:
I miejsce otrzymał Karol Nowak ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
II miejsca zdobyła Patrycja Kulpa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce zajęła Kinga Migacz ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy
Ponadto Komisja przyznała w tej kategorii wyróżnienie dla Sary Ząber ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W kategorii III:
I miejsce zdobył Michał Ogorzałek z Gimnazjum Publicznego w Mszalnicy
II miejsce otrzymała Patrycja Kruczek z Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce zajął Krzysztof Michalik z Gimnazjum Publicznego w Mszalnicy
W tej kategorii przyznano wyróżnienie Annie Wysowskiej z Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Kamionce Wielkiej.

(G.M.)

"Zdrowy człowiek ma mnóstwo życzeń, chory - tylko jedno".
Przysłowie indyjskie
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X Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

Cantate Dominum
Piosenka religijna jest jedną z form wychowania, a także ewangelizacji
i budowania w społeczności gminnej jedności. We wtorek 24 maja
w kościele parafialnym w Kamionce Wielkiej rozległ się śpiew utworów
poświęconych Panu Bogu, Maryi Matce i świetym. Ich spiewanie i słuchanie pomaga w przeżywaniu przez człowieka tajemnicy wiary.
Młodzi uczestnicy z terenu gminy Kamionka Wielka, którzy kochają
nie tylko muzykę, lecz także Boga, mieli możliwość zaprezentowania
umiejętności wokalnych podczas X Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej Cantate Dominum. Organizatorem tegorocznego Konkursu jest
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej oraz Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej.
Zgromadzonych przywitali: ks. prałat Stanisław Ruchała i dyrektor
GOK Kazimierz Ogorzałek – organizatorzy tegorocznego konkursu.
Natomiast całość konkursu poprowadziła Katarzyna Popiela.
Uczestnicy wystąpili w 3 kategoriach wiekowych, które umożliwiły
odkrycie młodych talentów. Młodzi wykonawcy w duchu chrześcijańskim zaprezentowali publiczności swoje muzyczne talenty. Trzyosobowe jury w składzie: Joanna Albrzykowska-Clifford (śpiewaczka operowa),Wojciech Piękoś (muzyk zawodowy) i ks. dr Paweł Kochaniewicz
wybierając najlepszych brało pod uwagę m.in.: dobór repertuaru do
wykonawcy i charakteru konkursu, emisję głosu, interpretację utworu
i pomysłowość w jego aranżacji. Oczywiście, nieodłącznym elementem konkursu jest rywalizacja. Nie polega ona jednak na tym, aby
walczyć o zwycięstwo, zupełnie nie licząc się z innymi, ale bardziej na
wspólnej zabawie, bo przecież wszyscy uczestnicy tego konkursu są
najlepsi w tym co prezentują.
A oto laureaci tego finału:
W kategorii klas 0-3:
I miejsce zdobyła Weronika Poremba ze SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej
II miejsce wyśpiewała Oliwia Ślipek ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce zajęła Amelia Popiela ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
W tej kategorii przyznano wyróżnienia dla: Wioletty Jelito i Anny Siedlarz ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
W kategorii klas 4-6:
I miejsce zdobyła Faustyna Kocemba ze SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej
W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce przyznano Agnieszce Bogdańskiej z GP w Królowej Górnej
II miejsce zajęła Anna Szczecina z GP Nr 2 w Kamionce Wielkiej

Do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”
w Nowym Sączu, który odbędzie się czerwcu komisja zakwalifikowała
następujących wykonawców- solistów: Weronikę Poremba i Faustynę
Kocemba.
Ogłoszenie wyników wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 29
maja na placu przy kościele w Kamionce Wielkiej. Gościnnie wystąpił zespół „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza prowadzony przez ks.
Andrzeja Mulkę. Później wszyscy uczestnicy spędzili czas przy grillu,
na który zaprosił ks. prałat Stanisław Ruchała.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu oraz ich opiekunom
należą się gratulacje!
Dla przypomnienia.
Po raz pierwszy konkurs piosenki religijnej został zorganizowany w sali
Gminnego Ośrodka Kultury dla dzieci i młodzieży z Kamionki Wielkiej.
Było to 11 lat temu w 2001 roku.
Oto jego laureaci:
W kategorii dziecięcej: Barbara Górka-solistka, zespół wokalny-Marta
Dobosz i Justyna Homoncik.
W kategorii młodzieżowej: soliści - Marta Ziobrowska i Mariola Lelito.
Wtedy też okazało się, że dzieci z poza Kamionki Wielkiej też chciałyby brać udział w tym konkursie. Dlatego w 2002 roku został zorganizowany po raz I Gminny Konkurs Piosenki Religijnej właśnie
w kościele parafialnym w Kamionce Wielkiej. Tak minęło X lat.
A oto laureaci z I Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej.
W kategorii młodzieżowej:
- Marta i Krzysztof Dobosz oraz Justyna Homoncik z Kamionki Wielkiej,
- Joanna Marszałek z Mszalnicy
- zespół wokalno – instrumentalnego z Mszalnicy
W kategorii dziecięcej :
- zespół „Stokrotki” z Mystkowa
- Kasia Nowak z Kamionki Wielkiej
- Jadwiga i Joanna Kiełbasa z Mszalnicy
- Dorota i Bożena Poręba oraz Justyna Trojan z Kamionki Wielkiej
W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla zespołu „Ziarenka”
z Kamionki Wielkiej.

G.M.
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I Gminny Konkurs Pięknego Czytania

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła" Wisława Szymborska
29 kwietnia 2011 odbył się I Gminny Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów klas I - III organizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kamionce Wielkiej. Na zaproszenie odpowiedziało 7 Szkół
Podstawowych z naszego terenu. Udział w konkursie wzięli uczniowie
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 i 2 z Kamionki Wielkiej, ze Szkoły Podstawowej z Królowej Polskiej, z Boguszy, z Mszalnicy z Jamnicy oraz z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Królowej Górnej. Głównym celem konkursu było rozbudzenie pasji
czytania. Pod czujnym okiem komisji, w składzie Bogusława Kłębczyk,
polonista i długoletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce
Wielkiej oraz Maria Sosin, Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Starym
Sączu uczniowie rywalizowali o najwyższe laury. Punktowano płynność
czytania, poprawność, biegłość, wyrazistość i dykcje. Zwycięzcy otrzymali tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania.
A o to laureaci!!!
w kategorii klas I

I miejsce - Sylwia Grybel- SP nr 1 Kamionka Wielka
II miejsce - Marcin Chronowski – SP Jamnica
III miejsce - Filip Szczurek – SP nr 2 Kamionka Wielka
w kategorii klas II
I miejsce - Mateusz Jawor – SP Królowa Polska
II miejsce - Weronika Górka - SP nr 1 Kamionka Wielka
III miejsce - Zuzanna Ochwat – SP Królowa Górna
w kategorii klas III
I miejsce - Patryk Lelito – SP Królowa Polska
II miejsce - Marta Rumin - SP nr 1 Kamionka Wielka
III miejsce - Dominika Głód – SP Królowa Górna
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!
Pragniemy podziękować również nauczycielom za przygotowanie
uczniów do udziału w konkursie.

Anna Ziobrowska
(foto: Archiwum GBP)

Sukcesy na „Druzbacce”
Gmina Kamionka Wielka znana jest z wielości zespołów regionalnych i twórców ludowych. Zespoły te poza występami na rozmaitych imprezach, biorą udział w konkursach i przeglądach.
W maju odbył się XXIX Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka 2011" w Podegrodziu. Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych wykonawców
znaleźli się także przedstawiciele naszych zespołów regionalnych.
W konkursie muzyk ludowych jedno z II miejsc otrzymała muzyka
Zespołu Regionalnego „Skalnik”. Także męska grupa śpiewacza
z tego zespołu otrzymała jedno z I miejsc, natomiast żeńska grupa
śpiewacza „Skalnika” otrzymała jedno z III miejsc. W kategorii młodzieżowej solistka z „Małych Mystkowian” Anna Ruchała zdobyła
III miejsce.
W kategorii dziecięcej grupa śpiewacza „Małych Mystkowian”
otrzymała jedno z II miejsc.

Kogo
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Nowe organy w Królowej Górnej

Dnia 03.05.2011r. w parafii p.w. Narodzenia NMP w Królowej Górnej, w nowo wybudowanym kościele Opatrzności Bożej, odbył się koncert
muzyki organowej, zorganizowany przez fundatorów organów - Lucynę i Ryszarda Górskich.
Utwory organowe wykonywał pan Arkadiusz Bialic, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert został wzbogacony brzmieniem
skrzypiec, na których grała pani Jadwiga Lis- absolwentka Akademii Muzycznej.
Koncert poprowadziła pani Marzena Wolak – Popławska.
Na koncercie obecni byli: Przewodniczący
Rady Gminy Zenon Kruczek, Wójt Gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz,
przedstawiciele władz lokalnych i Powiatu Nowosądeckiego jak również inni zaproszeni goście. Nie zabrakło też licznie przybyłych na koncert
parafian.

L.G.

Gminne Wieści można nabyć:
w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich,w kiosku „Ruch”
w Kamionce Wielkiej, w sklepach (państwa Kmaków i Myjaków) w Kamionce Wielkiej, w sklepieAndrzeja Poręby w Mystkowie i Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamionce Wielkiej.
Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.

						

Redakcja

strona 22

GMINNE WIEŚCI Nr 42

Szczurowa: gościnny występ „SKALNIKA”
W niedzielny wieczór (22 maja br.) Zespół Regionalny „Skalnik”
z Kamionki Wielkiej zaprezentował rodzimy folklor na podsumowaniu XXIX Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych
i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka „KRAKOWSKI
WIANEK” Szczurowa 2011.
Uciekając przed niesprzyjającą burzową aurą nawiedzającą w ten
dzień Sądecczyznę oraz przyjmując zaproszenie organizatorów
wspomnianej imprezy o charakterze wojewódzkim (w której uczestniczyło ok. 1000 wykonawców z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, olkuskiego,
oświęcimskiego, tarnowskiego, wielickiego), zespół udał się do
Szczurowej (powiat brzeski), aby przybliżyć artystom biorącym udział
w konkursie i zgromadzonej publiczności kulturę Lachów Sądeckich.
Prawie godzinny program artystyczny, kończący Przegląd, rozpoczął śpiewany krakowiak, towarzyszący laszkom i lachom
w wejściu na scenę. Zaintonowany „Chodzony”, jak również polki, walczyki, „Ogrodnik”, polki suwane, okraszone żywą muzyką i przyśpiewkami
stworzyły radosny nastrój. Naprzemienne popisy zarówno wszystkich par, jak i wybranych przedstawicieli, uzupełnione zostały o przyjęty z ciekawością, tym razem tańczony przez grupę męską, krakowiak, jak również tzw. „bitką”, która wywołała aplauz wśród widzów.
Zaraz po skończonym występie, zespołowi „drużbowie” pokusili się o humorystyczne lachowskie „godanie”, spuentowane odśpiewkami w stronę
gospodarzy. Gdy tylko zaczęli opuszczać scenę, konferansjer niespodziewanie publicznie zadał pytanie: czy kapela z zespołem nauczy nas
jednego z swoich tańców? Na odpowiedź ze strony członków „SKALNIKA” nie trzeba było długo czekać. Dziewczyny w mig ruszyły poszukać
sobie partnerów wśród publiczności, a i chłopcy nie byli im dłużni. Po chwili scena zapełniła się na szybko stworzonymi nowymi parami. Tańcom,
śpiewom, gwizdom nie byłoby końca, gdyby nie fakt, iż trwająca prawie 45 minut zabawa została zakończona przez przedstawienie wyników
Przeglądu oraz wręczenie nagród laureatom.

Karol Trojan

Sport
Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
w Kamionce Wielkiej udanie uczestniczył w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych na stadionie
w Grybowie.
11 maja 2011 drużyna Szkoły Podstawowej
w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii dziewcząt
zajęła drużynowo 2 miejsce w powiecie nowosądeckim,
a indywidualnie 2 miejsce zajęła Agnieszka Górecka,
3 miejsce przypadło Patrycji Filipowicz. Zespół chłopców zajął statecznie 10 miejsce.
18 maja do zawodów przystąpili uczniowie gimnazjum. Nasza drużyna zajęła w klasyfikacji generalnej
3 miejsce. Indywidualnie nasi zawodnicy zdobyli medale
w następujących konkurencjach: I miejsce w pchnięciu
kulą – Beata Popiela, III miejsce w biegu na 300m –
Patrycja Poręba, II miejsce w pchnięciu kulą – Maciej
Popiela, III miejsce w biegu na 100m – Dawid Trojan.
W kilku przypadkach o miejscach poza podium decydowały ułamki sekund.

Sławomir Poremba
Fot. Archiwum szkolne
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2011 Rok Miłosza

„A więc pamiętaj – w trudną porę marzeń masz
być ambasadorem”
Był polskim poetą, prozaikiem, eseistą, historykiem literatury, tłumaczem. Posługiwał się
wieloma pseudonimami i kryptonimami: Adrian Zieliński, B.B. Kusek, Jan M. Nowak, Jan
Syruci, Ks. Jan Robak, Primas Aron. Został wyróżniony przez świat nadaniem mu Nobla
w roku 1980. Zdobył też nagrodę Nike w roku 1998.Czesław Miłosz wywodzi się z rodziny
szlacheckiej, która od wielu pokoleń mieszkała na terenach obecnej Litwy. Co ciekawe
wśród przodków Poety znajdują się uczestnicy Sejmu Wielkiego obradującego w latach
1788-1792.Uczył się w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Króla Zygmunta Augusta
w Wilnie. Myli się jednak ten, kto myśli, że przyszły noblista był posłusznym i pokornym
uczniem. Wręcz przeciwnie, przeżywał wówczas okres buntu, i jak sam później mówił,
nienawiści do wszelkiej władzy. Będąc jeszcze w szkole otrzymał wpis na temat swojego
zachowania: „Awanturnik, biorący udział w burdach na korytarzu i w klasie”.Będąc studentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie wstąpił do Akademickiego Klubu Włóczęgów,
gdzie nosił pseudonim Jajo. Jak wspominał, klub służył nie tylko organizacji wypraw, ale
także „jedną z racji bytu tego stowarzyszenia i głównym powodem do dumy była pogarda
dla snobów, pijaków i osłów z rapierami zrzeszonych w korporacje”.Miłosza od młodych lat
fascynowało malarstwo. Liczne podróże do Francji czy Włoch obfitowały również w zwiedzanie galerii i poznawanie malarstwa. Poeta wspominał, że bardzo fascynowały go obrazy
Chardina. W trakcie podróży do Włoch jego uwagę przykuł z kolei Signorelli.Rzadko wspomina się, że Miłosz tworzył nie tylko poezję, ale także inne gatunki literackie. Jest on także
autorem kilku scenariuszy filmowych. Zwłaszcza jeden z nich może być dosyć zaskakujący.
Po wojnie Miłosz wraz z Jerzym Andrzejewskim napisał scenariusz do filmu „Robinson
Warszawski”. Fabuła oparta była o prawdziwe wydarzenia i losy polskiego pianisty Władysława Szpilmana, znajomego Poety. Film nigdy nie został nakręcony.Był wieloletnim wykładowcą języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkley. Uniwersytet ten może się pochwalić długą listą noblistów związanych z murami uczelni. Co ciekawe Czesław Miłosz jest
jedyną osobą, spośród liczącej 65 nazwisk listy, która otrzymała Nobla w dziedzinie literatury.
Ma w swoim dorobku tłumaczenie fragmentów Biblii, głównie starotestamentowej poezji oraz Ewangelii. A tak rozumiał rolę tłumacza sam Poeta:
„Tłumacz Psalmów jest jednym z chóru: obcuje ze swoimi poprzednikami, domyśla się następców i chciałby swój przekład udoskonalić.” „Dolina
Issy” została zekranizowana 1982 roku. Reżyserem i scenarzystą filmu był Tadeusz Konwicki. W filmie wystąpili m.in. Anna Dymna, Maria Pakulnis,
Danuta Szaflarska, Edward Dziewoński, Krzysztof Gosztyła, Ewa Wiśniewska. W 1977 r. Uniwersytet Michigan w Ann Arbor przyznał mu tytuł doctora
honoris causa. Dwa polskie uniwersytety również uhonorowały go tytułem doctora honoris causa: Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1981 r. i w 1989
r. Uniwersytet Jagielloński. Kilka lat przed swoją śmiercią, 3 maja 1994 roku, Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego. Order ten nadawany
jest od 1705 roku i jest jednocześnie najstarszym odznaczeniem państwowym. Wielowiekową jego tradycję zapoczątkował król August II. W PRL
Miłosz uznany był za zdrajcę - cenzura zakazywała publikacji jego twórczości, a nawet wymieniania jego nazwiska. W swojej twórczości wyrażał
niechęć i krytykę w stosunku do PRL.
Stulecie urodzin Czesława Miłosza stanie się okazją do ponownego spotkania z jego dziełem, które nie od dziś pobudza do twórczej refleksji nad
kondycją współczesnego świata.

							

A. Ziobrowska

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
W dniu 12 kwietnia 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem. Naszym celem była
popularyzacja książek wśród najmłodszych czytelników. Spotkania autorskie i inne konkursy, w miarę posiadanych środków finansowych, będą
odbywać się coraz częściej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce
Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I -III Szkoły Podstawowej
nr 2 z Kamionki Wielkiej . Autor opowiadał dzieciom jak powstaje książka.
Następnie zadawał zagadki związane z jego utworami. Za dobrą odpowiedź
uczeń otrzymywał naklejkę, kto zebrał najwięcej otrzymał w nagrodę książkę.
Uczniowie zadawali pytania poecie Wiesławowi Drabikowi po czym przyszedł
czas na autografy Gościa. Jego książeczki są pełne humoru, przeważnie
wiersze, które wpadają do ucha nie tylko dzieciom. Po spotkaniu każdy mógł
kupić książkę Pana Wiesława Drabika i poprosić o wpisanie dedykacji.

Anna Ziobrowska
Fot. Archiwum GBP
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Recytacje

Napisane słowa zdają się być tylko suchym zapisem ludzkich
myśli zarejestrowanych w chwili tzw. natchnienia. Można je przeczyta
at hoc i nic z tego specjalnego nie wyniknie. Dla wielu są one jednak
inspiracją do twórczych interpretacji. Słusznie w słowniku wyrazów
obcych Władysława Kopalińskiego słowo recytacja w artystycznym
ujęciu znaczy tyle co „wygłaszanie utworu literackiego”. A zatem nie
czytanie słowa a jego wygłaszanie.
W ten sposób powstaje sztuka żywego słowa, gdzie z zapisanych słów
„wydobywa” się twórcze walory. Otrzymują one wtedy znacznie inne,
bogatsze, a nieraz niepowtarzalne
Taką umiejętność próbowali osiągać uczestnicy Gminnego
Konkursu Recytatorskiego, którego 21. edycja odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej. Tak jak w każdym tego typu konkursie, można było usłyszeć recytacje przeciętne, ciekawe i szczególnie
interesujące, toteż zarówno oceniająca komisja, jak też mali słuchacze,
w sposób niezależny wyczuwali, kiedy na scenie pojawił się wybijający
się recytator. Zdarzali się też tacy, których występ był prawdziwą ucztą
duchową.
Okazuje się że „żywe słowo” może mięć bardzo pozytywny
wpływ na odbiorcę (słuchacza, widza). Działa ono jako bodziec na
nasze zmysły i wyobraźnię, dostarczając wielu doznań artystycznych.
Otwiera się wtedy nasz wewnętrzny świat wyobraźni i fantazji, jak niektórzy mówią świat „widzialny po zamknięciu oczu”.
Wtedy możemy w pełni zgodzić się z porzekadłem, że do życia, zwłaszcza zaś prawidłowego rozwoju – człowiek potrzebuje nie tylko chleba…
W tegorocznej edycji konkursu Jury, któremu przewodził Janusz Micha-

lik, aktor z Nowego Sącza postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
w kategorii I ( klasy I-III)
I miejsce przyznano Klaudii Michalik ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
II miejsce otrzymała Wiktoria Michalik ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kamionce Wielkiej
III miejsce zdobyła Kornelia Kruczek ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W tej kategorii komisja przyznała wyróżnienie Karlinie Sekuła ze Szkoły
Podstawowej 1 w Królowej Górnej
w kategorii II ( klasy IV-VI)
I miejsce przyznano Magdalenie Siedlarz ze Szkoły Podstawowej
w Boguszy
II miejsce otrzymał Jakub Siedlarz ze Szkoły Podstawowej w Boguszy
III miejsce zdobyła Kinga Homoncik ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kamionce Wielkiej .
W tej kategorii komisja przyznała wyróżnienia dla: Anety Mężyk ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej.
w kategorii III (Gimnazja)
I miejsce przyznano Marzenie Homoncik z GP w ZSPG Nr 2
w Kamionce Wielkiej
II miejsca przyznano Ninie Ślipek z GP w ZSPG Nr 2 w Kamionce Wielkiej
III miejsce otrzymał Dawid Rola z GP w ZSPG w Królowej Górnej .

Tekst i foto: Kogo
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Prezentacje Artystyczne Szkół
W dniach od 12 do 13 maja
Zespół Szkół Podstawo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej po raz
kolejny gościł uczniów i nauczycieli
wszystkich szkół z gminy Kamionka
Wielka, którzy przyjechali, aby
pochwalić się swoimi umiejętnościami na Przeglądzie Artystycznym Szkół 2011. Wszystkich artystów oceniały dwie komisje. Jedna,
złożona z nauczycieli reprezentujących szkoły, przyznawała nagrodę
publiczności. 12 maja do komisji tej
należały panie: Beata Tomasiak,
Anna Dudzińska, Maria Koprowska, Maria Siedlarz, Anita Mirek,
Dorota Padoł, Izabela Biskupska
i Krzystyna Skrzypiec.
13 maja
nagrodę publiczności
przyznawały
panie:
Leonarda
Słaby, Beata Ptaszkowska, Barbara Bobrowska, Anita Mirek i Krystyna Skrzypiec.
Drugą komisję reprezentowali profesjonalni w swoich dziedzinach
specjaliści : Joanna Albrzykowska
– Clifford – śpiewaczka, Małgorzata
Skwarka – choreograf, Andrzej
Górszczyk – teatrolog, reżyser,
Antoni Reszkiewicz – artysta plastyk, dyrektor Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu, wykładowca
PWSZ w Nowym Sączu.
12 maja swoimi umiejętnościami i zdolnościami popisywali się
uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy. Programy,
przygotowane przez uczniów i ich
nauczycieli, nastawione były głównie na inscenizacje, taniec, muzykę,
ruch, kolor. Repertuar małych form
teatralnych zaskakiwał bardzo
wysokim poziomem i tematyką.
Artyści szkół podstawowych pokazali nam przedstawienia i inscenizacje nawiązujące do pisarzy różnych epok. Widzieliśmy zabawną
interpretację
Pchły
Szachrajki
Jana Brzechwy, uwspółcześnioną
wersję Romea i Julii W. Szekspira,
przedstawienie Pani Twardowska
według utworu Adama Mickiewicza i świetnią inscenizację bajki

Adama Mickiewicza, Osioł i pies.
Przez scenę przeszedł również
cały korowód postaci baśniowych
, które wprowadziły nas w zaczarowany, magiczny świat fantazji
i kolorów. Wielu z nas zapamięta
szaloną czarownicę, piękne księżniczki i dostojnych królewiczów,
walecznych rycerzy czy osiołka
i wilka z bajki Mickiewicza. Tematyka przedstawień była przemyślana i nastawiona na przekazywanie pozytywnych wartości. Często
wykorzystywano
treść
współczesnych reklam, sloganów czy
powiedzonek z żargonu uczniowskiego. Dzieci doskonale czuły
się na scenie, świetnie operowały
gestem, słowem i mimiką. Wszystkie szkoły zadbały o barwne, estetyczne stroje i rekwizyty. Często
w przedstawieniach wykorzystana
był muzyka klasyczna / np. Vivaldi/
lub ze znanych filmów
/ np. Noce i dnie; Janosik/. Ale nie
tylko popisy teatralne dostarczały
nam wspaniałych wrażeń artystycznych. Uczniowie szkół podstawowych pokazali, jak doskonale
potrafią poruszać się na scenie w
tańcu zarówno ludowym, egzotycznym, klasycznym jak i dyskotekowym. Niektóre tańce widzowie
oglądali na stojąco zachwycając
się
choreografią i dojrzałością
artystyczną młodych wykonawców, inne podziwiali za zgranie
ruchów, płynność, rytmiczność
i pomysłowość. Dzieci i ich opiekunowie zadbali o najdrobniejsze
szczegóły strojów, czasem wykorzystując dodatkowe rekwizyty/ np.
parasolki/. Podziwialiśmy również
występy najmłodszych wokalistów
i instrumentalistów, np. zespół grający na dzwonkach monochromatycznych czy też zespół flecistów,
który zagrał Barkę. Był to wzruszający moment, dzięki któremu
przypomnieliśmy sobie postać
Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy również gry na skrzypcach i kibordzie.
W osobnej sali pracowali plastycy,

którzy na kartkach papieru starali
się oddać piękno umajonych kapliczek. Występy wszystkich szkół
podstawowych pokazały nam niesamowite możliwości młodych
artystów , ich żywiołowość i talenty.
13 maja prezentowali się gimnazjaliści. Małe formy teatralne
w ich wykonaniu nastawione były
głównie na kabarety. Młodzi wykonawcy poruszali w nich różne problemy i zainteresowania współczesnej młodzieży: Internet, czat,
dopalacze, wychowanie patriotyczne, problemy z nauką i nauczycielami. Pokazali również, że nie
są im obce problemy i wydarzenia
współczesnego świata: Unia Europejska i programy unijne, problemy
gospodarcze w kraju/ cukier/, czy
problemy współczesnego mężczyzny. Młodzi artyści wybierali różne
formy kabaretowe. Wprowadzali
postacie mitologiczne, elementy
reklam, fragmenty telewizyjnych
konkursów czy elementy związane
z naszą religią / diabeł i anioł/.
Posługiwali się na ogół symbolem i prostymi rekwizytami. Wiele
wrażeń artystycznych dostarczały
również widzom tańce dyskotekowe w wykonaniu gimnazjalistek.
Wysłuchaliśmy także pięknych
występów wokalistek, zespołów
wokalno – instrumentalnych i instrumentalistek, które grały na skrzypcach. Młodzi plastycy natomiast
starali się pokazać za pomocą farb
i kredek swój własny świat.
Wszystkie występy stały na
bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym słowa przewodniczącego komisji, który wyraził ogromne
uznanie wszystkim uczestnikom
przeglądu, ich opiekunom nauczycielom i rodzicom za wkład pracy
włożony w przygotowanie występów.

D.G.
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PROTOKÓŁ
posiedzenia
Komisji
Artystycznej
oceniającej XV
Prezentacje Artystyczne Szkół Gminy
Kamionka Wielka PAS 2011, które odbyły się
w dniach 12 i 13 maja 2011 r. w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej
Komisja w składzie:
1. Joanna Albrzykowska – Clifford – śpiewaczka operowa
2. Małgorzata Skwarka – choreograf
3. Andrzej Górszczyk – teatrolog, reżyser
4. Antoni Reszkiewicz – artysta plastyk, przewodniczący komisji
po obejrzeniu, omówieniu i wnikliwej ocenie zaprezentowanych występów i dzieł plastycznych, postanowiła
przyznać następujące miejsca i nagrody regulaminowe
za całokształt przedstawionych prezentacji:
A. W kategorii szkół podstawowych,
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguszy (85 pkt) i nagrodę
w kwocie 700 zł
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamionce Wielkiej (77 pkt) i nagrodę w kwocie 600 zł,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
(74 pkt) i nagrodę w kwocie 500 zł.
Pozostałe szkoły otrzymały następującą ilość punktów:
SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej 72 pkt, Szkoła Podstawowa
w Królowej Górnej 70 pkt, Szkoła Podstawowa w Mszalnicy
69 pkt, Szkoła Podstawowa w Mystkowie 68 pkt. i Szkoła
Podstawowa w Jamnicy 64 pkt.
Natomiast Jury składające się z przedstawicieli szkół
w składzie:
1. Dorota Padoł – SP w Mystkowie
2. Izabela Biskupska – SP w Mszalnicy
3. Maria Koprowska – SP w Jamnicy
4. Beata Tomasiak – SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
5. Anita Mirek – SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej

6. Krystyna Skrzypiec – SP w Królowej Górnej
7. Maria Siedlarz – SP w Boguszy
przyznała Nagrodę Publiczności za całokształt prezentacji Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej
w kwocie 600 zł.
B. W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej
(100 pkt) i nagrodę w kwocie 700 zł,
II miejsce – Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Kamionce
Wielkiej (94 pkt.) i nagrodę w kwocie 600 zł,
III miejsce – Gimnazjum Publiczne w Mystkowie (69 pkt)
i nagrodę w kwocie 500 zł.
Pozostałe gimnazja otrzymały następującą ilość punktów:
Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Kamionce Wielkiej 63 pkt,
Gimnazjum Publiczne w Mszalnicy 54 pkt.
Natomiast Jury składające się z przedstawicieli gimnazjów
w składzie:
1. Barbara Bobrowska – GP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
2. Anita Mirek - GP Nr 2 w Kamionce Wielkiej
3. Leonarda Słaby - GP w Mystkowie
4. Beata Ptaszkowska - GP w Mszalnicy
5. Krystyna Skrzypiec - GP w Królowej Górnej
przyznała Nagrodę Publiczności za całokształt prezentacji dla Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Kamionce
Wielkiej w kwocie 600 zł.
Komisja wyraża uznanie wszystkim uczestnikom tegorocznego przeglądu i ich opiekunom za wkład pracy
włożony w przygotowanie występów, stwierdzając tym
samym, że poziom tegorocznej edycji PAS był bardzo
wysoki.
Komisja dziękuje organizatorom prezentacji – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej i Zespołowi Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej
Górnej – za ich sprawne przeprowadzenie, gościnność
i stworzenie miłej atmosfery.
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