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Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz

strona 2

 Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi 
codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga 
życie czynić szczęśliwym.
 Ciepłych, pełnych pokoju ducha i radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiary w Boga i ludzi  
oraz wiary w siebie.

50 lat razem

 Tuż przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość 50- Lecia zawarcia związku małżeńskiego. Jubileuszowa 
uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą  i homilią w intencji Jubilatów, którą  odprawił  ks. Prałat Stanisław Ruchała.
Dalsza część spotkania  odbyła się w Domu Weselnym „Acapulco” w Kamionce Małej, gdzie gości serdecznie witał wójt Gminy Kazimierz 
Siedlarz, przewodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Halina Malczak.
Wójt Gminy  dokonał dekoracji, dostojnych Jubilatów, medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznanymi przez prezydenta RP.
 Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Były gratulacje, listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominek, kronika z życia Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.  Goście zasiedli do uroczystego obiadu, była lampka szampana, chwila przy kawie oraz zaintonowane przez ks. Prałata 
gromkie 100 lat. 

 Pół wieku temu przysięgali sobie miłość: Bronisława i Józef Dutka, Anna i Jan Gieniec, Danuta i Józef Górscy, Gertruda i Jan Janus, 
Eugenia i Jan Kożuch, Maria i Józef Malczak, Leonia i Andrzej Michalik, Maria i Józef Michalik, Zofia i Władysław Nowak, Irena i Józef Poręba, 
Anna i Roman Trojan oraz Agnieszka i Marian Żuromscy. 

Halina Malczak
Fot. K. Ogorzałek
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Wielkość Wielkiej Soboty
Na czym miałaby polegać jej wielkość? 
  
Aby adorować Pana 
  
 Po pierwsze ten dzień tak trochę zawieszony w próżni, 

bo aliturgiczny, odsłania nam prawdę o naszym codziennym życiu. 

Często się zdarza, że jest ono trochę w próżni umiejscowione. 

Przebiega ono obok nas bezwiednie, niezauważone. Jakby nic 

się nie działo, a my pochyleni nad padołem dosłownie padamy na 

twarz i nie dostrzegamy więcej niż proch ziemi. 

Niby nic się nie dzieje, a niedzielą, nie-działaniem nie jest! Reakcja 

na to prosta, ale niezbyt fortunna. Rzucamy się w wir ostatnich 

przygotowań i z doświadczenia wiemy ile takie rzucenie się rodzi 

napięć, niepotrzebnych pyskówek, skupiania się na jakiś detalach, 

a zapominaniu o tym, co najważniejsze. 

 Choć to dzień aliturgiczny czyli nie ma żadnej liturgii to 

jednak Kościół daje nam coś, o czym tak często marzymy. Otóż 

cały dzień mamy możliwość adorowania Pana Jezusa obecnego  

w Najświętszym Sakramencie. 

To cóż, że welonem przykrytym. Wszak to Jego Obecność jest naj-

ważniejsza w tym dniu. 

Ta obecność przenika nas do głębi, otacza nasze życie i rozwa-

żając Jego Śmierć tak naprawdę uczymy się drogi do naszego 

umierania. Chyba dlatego te nasze przyklęknięcia są takie szybkie, 

ukradkiem czynione, a chwila adoracji mgnieniem oka. 

 Boimy się zatrzymać na chwilę! Nie chcemy psuć sobie 

radosnych świąt rozważaniem o śmierci. 

Golgota i poranek Zmartwychwstania są ze sobą nierozerwalnie 

połączone! Właśnie przez ów brak (czytaj wręcz niechęć) dłuższej 

adoracji psujemy sobie święta, bo nie sięgamy ich głębi. To jakby 

móc kąpać się w pięknym, czystym oceanie, a wybierać małe, brudne  

i śmierdzące bajorko, by się w nim taplać. 

o. Robert Więcek SJ
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Bodziony Tadeusz,59 lat, żonaty, 
dwoje dzieci, zamieszkały w Myst-
kowie, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
GW: Co skłoniło Pana do pracy 
w samorządzie gminny ? Co udało 
się zrealizować?
Do pracy w samorządzie gminnym skło-
niła mnie możliwość, jaką daje funkcja 
radnego dla rozwoju i poprawy warunków 
życia mieszkańców, poprzez zwiększenie 
sieci dróg, naprawę mostów, udrożnie-
nie szlaków komunikacyjnych na tere-
nie naszego sołectwa, co w przyszłości 
będzie skutkowało zwiększeniem rozwoju 

gospodarczego gminy. Radnym jestem już od 1994 roku i przez ten okres pozna-
łem już lokalne problemy, które staram  się jak najskuteczniej rozwiązywać.

GW: Jakie dostrzega Pan najważniejsze problemy gminy 
Kamionka Wielka na dziś i co w związku z tym należy zrobić?

Problemem Gminy Kamionka Wielka jest nie w pełni  działająca infra-
struktura, w szerokim zakresie rozumiana. Drogi lokalne są w złym stanie 
technicznym, wąskie, tak, że każdy manewr mijania się z innym pojazdem 
jest niebezpieczny. Dlatego moim priorytetem zawsze była rozbudowa  
i poprawa jakości dróg szczególnie tych lokalnych, jak również głównych 
tras łączących nas z Nowym Sączem oraz ościennymi gminami. Dobre 
drogi sprawiają, że mieszkańcom łatwiej i bezpieczniej jest dojechać do 
miejsca pracy, lekarza, sklepu itd.
Drugi problem to brak działającej kanalizacji. Na terenie Mystkowa 
jeszcze nie zaczęły się roboty ziemne. Przyczyną jest brak pieniędzy  
i koszty takiej realizacji, która przekracza wielokrotność wartości gminnego 
budżetu. Na tę chwilę została opracowana dokumentacja techniczna, pro-
jektowanej linii kanalizacyjnej; jednak w związku z położeniem geograficz-

nym, koszty wykonania kanalizacji są wysokie.
Trzecim  problemem jest sytuacja naszych dzieci i młodzieży szkol-
nej. W Mystkowie w chwili obecnej głównym priorytetem jest dokoń-
czenie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum co przyczyni się do 
poprawy warunków odbywania lekcji wf-u. W dłuższej perspektywie 
priorytetem jest dokończenie całego gimnazjum. Wszystko to reali-
zujemy etapami, gdyż głównym problemem są  jak zawsze pieniądze  
a zwłaszcza ich brak. Dla dzieci i młodzieży dodatkowo budujemy boisko 
sportowe, aby mogły tam spędzać pożytecznie czas wolny.
Kolejnym problemem to duże bezrobocie. Staramy się aby na terenie gminy 
powstały nowe firmy a przez to miejsca pracy. Pragniemy aby przedsię-
biorcy u nas inwestowali, poprzez niskie podatki i inne udogodnienia. Dobra 
infrastruktura to również możliwość szybkiego dojazdu do miejsca pracy 
znajdującego się poza terenem gminy. Temu właśnie służą rozbudowy dróg.
Zasygnalizowałem tylko główne problemy z jakimi mamy do czynienia. 
Ciągła praca, rozwiązywanie pomniejszych ale również istotnych proble-
mów sprawia, że nasza gmina się rozwija. Dbanie o dobro mieszkańców 
jest mi zawsze na pierwszym miejscu.

GW: Jakie są mocne strony Gminy Kamionka Wielka?

Mocne strony gminy to bliskie położenie dużego rynku zbytu i pracy  jakim 
jest Nowy Sącz. Następnie walory przyrodnicze związane z duża ilością 
lasów i rzek, co korzystnie wpływa na rozwój turystyki. Dużą wartością są 
przyjaźnie nastawieni i pracowici mieszkańcy, którzy swoją pracą podno-
szą poziom rozwoju gminy. Naszym atutem jest kultura lokalna związana  
z zespołami ludowymi oraz orkiestrami, działającymi na terenie naszej gminy.

GW: Co Pana najbardziej drażni?

Brak zainteresowania sprawami społecznymi. Narzekanie i krytykowanie, 
że  mało, że powoli, ale gdy trzeba pomóc to nie. Wszyscy powinniśmy się 
starać o rozwój naszych małych ojczyzn.

Rozmawiał Kazimierz Ogorzałek

 W dniu 23 lutego 2012 roku odbyło się 
kolejne czternaste posiedzenie Rady Gminy obec-
nej kadencji. 
W sesji uczestniczyli przedstawiciele Spółki Sądec-
kie Wodociągi, którzy przekazali  informacje na 
temat działalności Spółki. Zapopznali obecnych 
z realizacją II etapu kanalizacji na terenie naszej 
gminy. 
Inwestycja ta na ciągu od Królowej Polskiej do 
Boguszy jest obecnie prowadzona, natomiast rozpo-
częcie budowy kanalizacji na odcinku od przysiółka 
Bania do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej nastąpi 
w roku bieżącym. Zakończenie planowane jest  
w roku 2013. W ramach inwestycji budowany jest 
kanał główny oraz sieć rozdzielcza, natomiast przy-
łącza domowe należą do obowiązków właściciela 
nieruchomości. 
 Rada Gminy nie podjęła uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbioro-
wego odprowadzenia ścieków, o co wnio-
skowała Spółka Sądeckie Wodociągi  

z uwagi na proponowany prawie 30% 
wzrost stawek w stosunku do kwot obo-
wiązujących. Według propozycji Spółki  
w okresie od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 
2013 roku cena 1m3 ścieków wynosić będzie 4,80 
zł netto oraz stawka opłaty abonamentowej 4,72 zł 
netto za miesiąc. Do stawek doliczony będzie VAT  
w wysokości 8%.
 Ponadto Radni podjęli uchwałę o zamia-
rze likwidacji Gimnazjum Publicznego w Jamnicy 
poprzez wygaszanie od roku szkolnego 2012/2013. 
Uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich 
zakończą naukę w Gimnazjum w Jamnicy. Uczniom 
z gimnazjum objętego likwidacją Gmina Kamionka 
Wielka zapewnia możliwość nauki w Zespole Szkół 
Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej. 
Decyzja ta podyktowana została problemami finan-
sowymi, jakie dotykają szkoły nie tylko w Gminie 
Kamionka Wielka, ale w całej Polsce.  Warto zwrócić 
uwagę, że planowane dochody gminy na rok 2012 
wynoszą 27.802.454,47 zł  - w tym subwencja oświa-

towa 10.418.000,  zł zaś planowane wydatki oświa-
towe 15.182.469 zł w tym wydatki bieżące oświaty 
wynoszą 13.710.469 zł. W chwili obecnej Gmina 
Kamionka Wielka dokłada do subwencji oświa-
towej bez inwestycji oświatowych ponad 3 mln zł  
a szacowana dopłata w roku 2016 wyniesie ponad 
6 mln zł. 
Głównym powodem problemów finansowych 
oświaty jest zmniejszająca sięz roku na rok ilość 
uczniów przy braku ograniczenia etatów w szkołach 
oraz obowiązujące zapisy Karty Nauczyciela dające 
szereg przywilejów dla nauczycieli.  Subwencja 
oświatowa naliczana jest na ucznia. Głównym argu-
mentem zamiaru likwidacji Gimnazjum w Jamnicy 
jest fakt, że przeniesienie uczniów do Gimnazjum  
w Kamionce Wielkiej nie spowoduje zwiększenia 
ilości oddziałów. 

 Przewodniczący Rady Gminy
 Zenon Kruczek

Sesja w gminie

strona 4

Prezentacja radnych (c.d.)

Sesja w gminie
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Budżet Gminy na 2012r
W dniu 24 stycznia 2012 roku Rada 
Gminy w Kamionce Wielka uchwa-
liła budżet gminy na rok 2012  oraz 
podjęła uchwałę  w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej 
gminy. 
Uchwalony budżet przedstawia się 
po stronie dochodów w wysoko-
ści: 27.802.454,47 zł , po stronie 
wydatków w kwocie: 31.321,872,00 
zł. Deficyt budżetowy przyjęto  
w wysokości 3.519.417,53 zł. 
Aby sfinansować planowany defi-
cyt i spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów Gmina planuje zacią-
gnięcie kredytu długoterminowego  
w kwocie  3.628.871 zł. W budżecie 
zabezpieczono również środki na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kre-
dytów w wysokości; 1.604.517 zł.
Planowane dochody gminy to 
przede wszystkim: subwencja 
oświatowa: 10.418.256,00 zł i  sub-
wencja ogólna: 4.641.502,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone  
i własne gminy: 6.942.430 ,00 zł, 
udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych: 3.785.796,00 zł, 
dochody z podatków i opłat lokal-
nych: 1.202.500,00 zł, pozostałe 
dochody: 811.970,00.

Wydatki te (w szczególności 
na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń) wynoszą: 
13.075.572,00zł, wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych jed-
nostek budżetowych: 4.466.148,00 
zł , dotacje na zadania bieżące: 
1.072.850 ,00 zł, wydatki na świad-
czenia na rzecz osób fizycznych: 
5.329.431,00 zł, wydatki bie-
żące na programy finansowane z 
pomocy zagranicznej: 360.717,00 
zł. Na obsługę długu publicznego 
przeznaczono 305.000,00 zł. 
Wydatki majątkowe zaplanowano 
w kwocie: 6.712.154,00 zł (w tym  
na wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne: 5.955.154,00). Na 
programy finansowane z udziałem 
środków unijnych: 2.074.000,00 zł. 
Zakup udziałów Sądeckich Wodo-
ciągów zaplanowano w kwocie: 
757.000,00 zł .

C.d. na str. 6

Szczegółowy podział wydatków 
przedstawia poniższa tabela:

 Kwota w tyś. 
Rolnictwo i łowiectwo 1.411 
Transport i łącznośd 1.971 
Gospodarka mieszkaniowa 114 
Działalnośd usługowa 163 
Administracja publiczna 2.032 
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej 1 
Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136 
Obsługa długu publicznego 305 
Różne rozliczenia 975 
Oświata i wychowanie 15.183 
Ochrona zdrowia 104 
Pomoc społeczna 5.529 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 278 
Edukacyjna opieka wychowawcza 68 
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 324 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 627 
Kultura fizyczna 2.100 
Razem : 31.321 
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Budżet 2012r. (c.d.)

W roku 2012 przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

 Wielkośd 
planowanych 
środków 

Budowa kanalizacji wraz z zaopatrzeniem w wodę  500.000 
Wykup udziałów w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. 757.000 
Budowa chodników - DOKUMENTACJA 400.000 
Dotacja do Starostwa Powiatowego – współudział w kosztach 
remontu dróg powiatowych 

500.000 

Budowa drogi w Boguszy 10.000 
Budowa dróg gminny dofinansowanie 1:1 60.000 
Inwestycje drogowe w poszczególnych sołectwach 200.000 
Inwestycje drogowe w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 293.266 
Zakup gruntu w Mszalnicy – Fundusz Sołecki 40.110 
Analiza zasadności zmiany planów przestrzennej zabudowy gminy 159.778 
Remont dachu i elewacji zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy 
w Kamionce Wielkiej 

50.000 

Budowa budynku OSP w Królowej Górnej 20.000 
Rezerwa majątkowa na wydatki związane z usuwaniem skutków 
powodzi 

200.000 

Budowa gimnazjum na Mystkowie- sala gimnastyczna 1.344.000 
Kapitalny remont pomieszczeo dla OPS w Kamionce Wielkiej 35.000 
Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 w Mszalnicy 1.140.000 
Dokumentacja adaptacji poddasza w budynku w Kamionce Małej 20.000 
Budowa boisk sportowych przy Szkole nr 2 w Kamionce Wielkiej 730.000 
Dokumentacja obiektu sportowego w Kamionce Wielkiej 125.000 
Razem wydatki majątkowe do realizacji w roku 2012 6.712.154 
  

W wieloletniej prognozie finansowej przesunięto na rok 2015 i dalsze lata następujące zadania: budowa sali sportowej wraz z kompleksem 

boisk w Jamnicy oraz budowę sali gimnastycznej w Mszalnicy . 
         Skarbnik Gminy
           Maria Wiatr

 Informujemy wszystkie osoby, 
które posiadają budynki, że zgodnie  
z art.6 ust. 6 ustawy         z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613 z póżn. zm) mają obowiązek 
złożyć informację o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, sporządzoną 
na formularzu wg wzoru ustalonego 
Uchwałą Nr XXXIII/270/2006 Rady Gminy 
Kamionka Wielka z dnia 10 października 
2006r. w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia obowiązku podatkowego.   
 W przypadku budynków obo-
wiązek podatkowy powstaje z dniem  
1 stycznia roku następującego po roku,  
w którym budowa została zakończona albo  

w którym rozpoczęto użytkowanie budynku 
przed jego ostatecznym wykończeniem.   
 Niedopełnienie powyższych 
obowiązków związanych ze złożeniem 
informacji czy też niedokonanie ich aktu-
alizacji stanowi naruszenie przepisów 
ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks 
karny skarbowy. Stosownie bowiem do 
art. 54 § 1 k.k.s., podatnik, który uchy-
lając się od opodatkowania, nie ujawnia 
właściwemu organowi przedmiotu lub 
podstawy opodatkowania lub nie składa 
deklaracji przez co naraża Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego 
na uszczuplenie podatku, podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności albo obu tym 

karom łącznie. W 2012 roku najniższa 
kara za wykroczenie skarbowe wynosi 
150 zł, a najwyższa   30 tysięcy zł.  
 Mimo nałożonego na nas przez 
ustawy obowiązku nie chcemy składać 
wniosków o ukaranie do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego. Dlatego apelu-
jemy o poważne potraktowanie tych 
obowiązków.  Ponadto informujemy, że  
w roku 2012 planowane jest przeprowa-
dzenie kontroli u podatników. W bieżącym 
roku stawka podatku od 1 m² powierzchni 
użytkowej budynku wynosi 0,48 zł.

Skarbnik Gminy                                                                                       
  Maria Wiatr

INFORMACJA
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Ludność –  stan na 31.12.2011r.
 Dane 2011 roku

 Najstarsi mieszkańcy,   
stan  na 31.12.2011r.

Kamionka Wielka:  
                                 
Jan Basiaga           -  99 lat           
Aniela Damian       -  92 lat
Aniela Kruczek       - 96 lat
Stefania Malczak    - 92 lat
Maria Matuszak      - 90 lat
Maria Michalik        - 90 lat
Tomasz Zaczyk     -  90 lat

Mszalnica:

Zofia Kiełbasa  - 93 lat
Anna Poręba    - 90 lat
Maria Wygoda  - 93 lat

Mystków:

Maria Zeleny- 103 lat
Władysława Kruczek- 96 lat
Wiktoria Poręba- 96 lat
Stanisław Laskosz- 93 lat
Kunegunda Rolka- 90 lat

Jamnica:
Zofia Górska        - 91 lat
Eleonora Gieniec - 92 lat
Zofia Stanek        - 96 lat

Królowa Polska:

Joanna Groń  - 94 lat

Królowa Górna:

Genowefa Siedlarz  - 90 lat
Anna Pazgan          - 91 lat

Wartość spożycia alkoholu –  stan na 31.12.2011

Działalność gospodarcza
Stan podmiotów na dzień 31.12.2011 443 
Ilość dokonanych nowych wpisów w 2011 65 
Ilość dokonanych skreśleń 63 
Ilość dokonanych zmian we wpisie 88 
 

  
Razem sprzedaż w zł 

 

ogółem Ilość 
punktów 

Średnia 
sprzedaż w zł 

na 1 punkt 

Ilość 
mieszkańcó

w 

Średnia w 
zł na 1 

mieszkańc
a 

deta
l 

gast
r 

4,5% i piwo Do 18% Pow 18%       

 
Ogółe
m 
2011 

 
1.924.914,0
1 
 

 
78.355,41
4 

 
912.377,52
7 

 
2.915.646,9
51 

 
17 

 
11 

 
104.130.248,
20 

 
9.468 

 
307,75 

 
Wyszczególnienie detal gastronomia ogółem 

Do 4,5% i piwo 1.475.753,91 449.160,10 1.924.914,01 
Do 18% 78.348,67 6.744 78.355,414 
Powyżej 18% 912.270,50 107,027 912.377,527 
Razem 2.466.393,08 456.011,127 2.915.646,951 
Opłata za korzystanie z 
zezwoleń 

 
8.057,20 

 
1.969,40 

 
2.915.646,951 

 
Opracowano na podstawie danych Urzedu Gminy w Kamionce Wielkiej

Lp.  Miejscowość  Urodzenia Małżeństwa Zgony  Ogółem 
ludność 

 1.  Kamionka Wielka 40 21 25 3255 

2. Kamionka Mała   6   6   3   396 

3.  Mystków 21 16 14 1894 

4. Mszalnica 19 11   8 1455 

5. Królowa Górna  13   4   6   902 

6. Królowa Polska   6   2   2   521 

7. Bogusza   8   5   6   648 

8. Jamnica 16   5   4   800 

 OGÓŁEM  :                 129   70 68   9871 
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                              Rada Gminy Kamionka 
Wielka Uchwałą Nr XI/91/2011 z dnia                     
10 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od 
nieruchomości, które maja zastosowanie do 
podatku należnego od 01.01.2012r. Stawki te 
wynoszą odpowiednio:

1.   od gruntów:
a)   związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,62 zł od 1 m² powierzchni,
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
-  2,52 zł od 1 ha powierzchni,
c)   pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m² 
powierzchni

2.   od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych – 0,48 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,
b)   związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 19,30 zł  od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 5,70 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,
d)   związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń - 3,40 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
e)   pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m²  
powierzchni użytkowej

3.    od budowli lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej  
2%          ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy     
o podatkach          i opłatach lokalnych.

Maria Wiatr
Skarbnik Gminy

GMINNE WIEŚCI   Nr  45   

W grudniu 2011 roku zakończyła się budowa 
boiska piłkarskiego  oraz boiska wielofunkcyj-
nego wraz z zapleczem sanitarno- szatnio-
wym  przy Zespole Szkół  Podstawowo - Gim-
nazjalnych w Królowej  Górnej.
Wybudowane zostało boisko piłkarskie  
o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymia-
rach 30mx62m (pole gry 26mx56m) z ogro-
dzeniem wysokości 4m, oraz boisko wie-
lofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej  
o wymiarach 19,1m x 32,1m, również ogro-
dzone. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, 
przeznaczona dla boisk wielofunkcyjnych na 
podbudowie dynamicznej. Został również 
wybudowany budynek  sanitarno - szatniowy 

o powierzchni użytkowej 69,88 m2, w którym 
znajduje się magazyn sprzętu gospodarczo-
-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci 
lub drużyny, zespół  higieniczno - sanitarny, 
pomieszczenie  gospodarza obiektu i trenera 
środowiskowego, węzeł sanitarny dla osób 
niepełnosprawnych. Kompleks  został oświe-
tlony lampami oświetleniowymi.
Nowy kompleks daje zdecydowanie większe 
możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi 
na świeżym powietrzu. Umożliwia też  zago-
spodarowanie  czasu młodzieży w godzi-
nach pozalekcyjnych oraz  organizowanie   
i przeprowadzanie zawodów sportowych na 
szczeblu gminnym, ponadgminnym i między-

narodowym.  Kompleks boisk służyć  będzie 
nie tylko mieszkańcom, ale także osobom 
przyjezdnym, uczestnikom zielonych szkół 
oraz turystom. Boisko będzie ogólnodostępne 
dla wszystkich mieszkańców gminy Kamionka 
Wielka. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 319 
328,00 zł 
w tym  dotacja Województwa Małopolskiego 
333 000,00 zł, środki własne 486 328,00 zł 
oraz z budżetu państwa  500 000,00 zł.

M. Mężyk
Fot. Archiwum Gminy

Orlik w Królowej Górnej

Podatki
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                      Projekt-”Jestem Przedszkolakiem 
z Kamionki Wielkiej” to przedsięwzięcie reali-
zowane przez Stowarzyszenie Nowosądecka 
Wspólnota w partnerstwie z Urzędem Gminy 
Kamionka Wielka od 01.09.2011r. 
Placówka jest prowadzona w pięknie wyre-
montowanym przez gminę budynku obok 
Zespołu Szkół nr 2 pod adresem Kamionka 
Wielka 162. Do przedszkola uczęszcza 50 
dzieci w wieku 3-5 lat zameldowanych  na 
terenie gminy Kamionka Wielka. 
Uczestnictwo dzieci jest bezpłatne (finan-
sowane jest w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki). Realizujemy program 
edukacyjny przygotowujący dzieci do nauki 
w szkole, jak również bezpłatne dodatkowe 
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.  
Maluchy często wyjeżdżają do krainy zabaw 
dziecięcych, kina, teatru i muzeum. Orga-

nizujemy szereg imprez okolicznościowych 
 z udziałem rodziców i opiekunów oraz 
zapraszanych gości.  W przedszkolu pracuje 
w różnej formie szesnaście  osób.  Zajęcia 
edukacyjno-wychowawcze prowadzą młode, 
ale dobrze przygotowane nauczycielki przy 
wsparciu pań, które pełnią rolę pomocy 
nauczycielskich. Dodatkowe zajęcia to język 
angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna  
i logopedia oraz prowadzona przez ks. Piotra 
religia. Nad zdrowiem i właściwym żywieniem 
czuwa pielęgniarka i dietetyczka, a smaczne 
posiłki przygotowują panie ze stołówki przy 
sąsiadującym z nami Zespole Szkół. 
Podkreślić należy miłą i sympatyczną atmos-
ferę w Punkcie Przedszkolnym, bardzo dobrą 
współpracę z rodzicami oraz życzliwość  
i wsparcie ze strony Zespołu Szkół nr 2.  
Przedsięwzięcie nie miałoby szans powodze-

nia bez zrozumienia i pomocy ze strony władz 
samorządowych gminy szczególnie Wójta 
i Rady Gminy. Nie sposób w tym miejscu 
wymienić wszystkich osób, które mają zasługi 
przy tym projekcie. Wspomnę tylko niektó-
rych. Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz, Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Nowosądecka 
Wspólnota Jan Rosiek, Dyrektor Zespołu 
Szkół nr.2 Maria Ruśniak i Kierownik Projektu 
Grzegorz Sus.

Stanisław Kaim 
Kierownik Punktu Przedszkolnego
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Wspólnota 

Nowosądecka

Kontakt: www.stowarzyszenie-snw.pl  
 skaim@buziaczek.pl     tel. 600101045

 Punkt Przedszkolny w Kamionce
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Święto Patrona Szkoły w ZSPG w Mystkowie
Wzorem dla nas jest ks. prof. Piotr Poręba

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie 
pochodzą z roku 1539. Była to szkoła 
parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada 

Szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy 
którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa 
i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona 
Brudnickiego część budynku folwarcznego, 
którą zamieniono na izbę lekcyjną, potem ada-
ptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. 
Warunki jednak były bardzo trudne. Starania  
o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II 
wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza 
się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.
 Jesienią 1994 roku przeprowadzono  
gruntowny remont szkoły, zmieniono dach  
z betonowego na drewniany kryty blachą. Dobu-
dowano salę lekcyjną (obecnie przeznaczona 
jest dla najmłodszych uczniów), pomalowano 
sale lekcyjne.
12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. 
O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała 
przede wszystkim postawa Księdza - pełna 
miłości i życzliwości do każdego człowieka, 
poświęcenia i wiary. 
Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać 
ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął 
się przed pokusami łatwego życia, ani przed 
trudnościami, które napotykał na swej drodze - 
stanowi wzór do naśladowania.
Obierając sobie za Patrona księdza profesora 
w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz 
z jego Ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest 
zaszczytem, ale również zobowiązaniem.     
         Ks. prof. dr hab. Piotr Poręba urodził się 22 
kwietnia 1908 roku w Mystkowie w parafii Świę-
tych Apostołów Filipa i Jakuba, jako syn Mar-
cina i Katarzyny (z domu Sekuła). Rodzice jego 
byli rolnikami na ziemi mystkowskiej. W 1915 

roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole, a 
następnie po przerwie na skutek działań wojen-
nych kontynuował ją w szkole podstawowej 
(4-klasowej), którą ukończył w 1921 roku. W 
tym samym roku rozpoczął naukę w Gimna-
zjum w Nowym Sączu, a następnie od 6 klasy 
uczęszczał do Gimnazjum  w Tarnowie, gdzie 
złożył egzamin dojrzałości w 1929 roku. W tym 
samym roku wstąpił do  Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie, w którym odbył 5-letnie studia 
teologiczne uprawniające do przyjęcia święceń 
kapłańskich, które otrzymał w 1934 roku, z rąk 
Biskupa Franciszka Lisowskiego. Po święce-
niach kapłańskich, podjął pracę duszpaster-
ską w Parafii Zbylitowska Góra (1934-1936), 
a następnie w Czchowie nad Dunajcem pełnił 
obowiązki katechety, a także administratora 
parafii (1936-1938). Od stycznia 1938 roku do 
września tego samego roku był krótko katechetą  
w Parafiach Gwoździec i Śnietnica koło Tarnowa. 
Natomiast od września 1938 roku pełnił przez 

dwa niespełna lata obowiązki dyrektora Bursy  
i katechety gimnazjalnego w Grybowie.  
W czasie wojny ks. Piotr Poręba był wikariu-
szem w parafii Podegrodzie koło Nowego Sącza 
(1940-1942). Potem pracuje bardzo krótko  
w Parafii Łososina Górna, do końca 1942 roku. 
Następnie przebywa na  urlopie zdrowotnym 
(1942-1945). Brał w tym czasie udział w tajnym 
nauczaniu, a także w ruchu oporu, za co trafił 
do więzienia. Po uwolnieniu z więzienia na nowo 
podjął obowiązki nauczania i wychowania mło-
dzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu, 
a w latach 1945-1956 pracował w Grybowie 
jako katecheta, kierownik i wychowawca inter-
natu młodzieży męskiej. W roku 1947 rozpo-
czął studia pedagogiczne i psychologiczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które 
ukończył w 1950 roku, uzyskując magisterium 
z zakresu tych dyscyplin, a w roku 1960 uzy-
skał stopień doktora nauk humanistycznych.  
W latach 1956-1963 pracuje jako katecheta  
w Parafii Sędziszów. Przez siedem lat jest tutaj 
katechetą, choć również z przerwami. Swoje 
absencje w pracy katechetycznej wykorzy-
stywał na dalsze upragnione studia. Jednak 
odsunięcie od nauczania miało również źródło 
polityczne. Wiemy dobrze, ilu to Polaków za 
przynależność do AK szło do więzień. Także 
ks. Poręba naraził się władzom komunistycz-
nym i ukrywał się. Jakiś czas przebywał u ks. 
proboszcza Jakubiaka w Dąbrowie Tarnow-
skiej, a także w Warszawie i innych miejscach.                                                                                   
Od 1963 roku pracował jako wykładowca  
w Warmińskim Seminarium Duchownym  
w Olsztynie oraz jako wykładowca psychologii 
rozwojowej i pedagogiki rodzinnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim.

strona 10



GMINNE WIEŚCI    Nr 45

  Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował 
pedagogikę, uzyskując stopień magistra filozofii 
na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana Ocho-
rowicza”. W 1960 roku uzyskał doktorat nauk 
humanistycznych na Uniwersytecie Warszaw-
skim na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana 
Władysława Dawida na tle epoki”. Zrealizował  
w ten sposób marzenie swojego życia, by oddać 
się pracy naukowej. W 1963 roku poprosił  
o pozwolenie na przejście do Diecezji Warmiń-
skiej. Od 1963 r. wykłada w Warmińskim Semi-
narium Duchownym w Olsztynie. 
Trzy lata później przenosi się na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski i uzyskuje habilitację  
w zakresie dydaktyki religii na podstawie pracy 
,,Działalność wychowawcza i poglądy pedago-
giczne ks. Walentego Gadowskiego”. Zostaje 
dziekanem nowo utworzonej na KUL-u Katedry 
Pedagogiki Rodziny. Oddał się pracy naukowej. 
Czas swój wypełnił wykładami uniwersyteckimi, 
ćwiczeniami, jakie prowadził ze studentami, 
a także sam pisał i drukował. Był nauczycie-
lem i mistrzem. Po przejściu na emeryturę ks. 
prof. Poręba powrócił do rodzinnego gniazda  
w Mystkowie. Zmarł 22 lipca 1991 roku. 
Pogrzeb odbył się 25 lipca. Wzięło w nim udział 
trzech biskupów: bp Wojciech Ziemba z Olsz-
tyna, bp Jan Styrna oraz bp Jan Bednarczyk. 
Byli też przedstawiciele wyższych uczelni  
i wielu kapłanów. Trumnę z jego ciałem złożono  
w grobowcu rodzinnym na miejscowym (starym) 
cmentarzu w Mystkowie. Postać ks. Piotra 
Poręby bardzo głęboko wpisała się w historię 
Mystkowa. Ks. Piotr Poręba żywo interesował 
się szczególnie dwoma zagadnieniami: rodziną 
i jej funkcją wychowawczą oraz katechizacją 
dzieci i młodzieży. W rodzinie widział ogromną 
rolę w wychowaniu młodego człowieka. Orygi-
nalność jego poglądów polegała na tym, że jako 
pierwszy w Polsce wyszedł naprzeciw chrześci-
jańskim małżonkom  z „teologią praktyczną”, 
przeszczepiając na polski grunt wskazania 
Soboru Watykańskiego II. Wśród najbardziej 
praktycznych metod wychowawczych, które 
trzeba przekazać młodym ludziom przygotowu-

jącym się do małżeństwa, wskazywał  atmos-
ferę wychowawczą domu rodzinnego, oddzia-
ływanie rodziców przez przykład oraz metodę 
dialogu wychowawczego. Doskonale wdrożył 
te założenia ks. prof. Piotr Poręba organizując 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katedrę 
Pedagogiki Rodziny – pierwszą uniwersytecką 
katedrę o tym profilu w Polsce.
Ważniejsze pozycje naukowe ks. prof. Piotra 
Poręby:
1.  Psychologiczne uwarunkowania życia mał-
żeńskiego
2.  Wartości pedagogiki Jana Korczaka
3.  Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej
4. Psychologiczne uwarunkowania życia rodzin-
nego
5.  Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
6. Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego
7.  Wychowanie dziecka w rodzinie
8.  Pedagogika specjalna
                      12 listopada 1994 roku społecz-
ność szkolna w Mystkowie z dumą przyjęła jego 
imię. Odtąd ks. prof. Piotr Poręba jest Patronem 
Szkoły Podstawowej, a od 2002 roku Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Myst-
kowie. Od 1 września 1999 roku, w związku  
z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, 
w budynku zaczęło funkcjonować też gimna-
zjum. W roku 2002 budynek szkoły przeszedł 
gruntowny remont. Dokonano termomoderniza-
cji budynku. Wymieniono okna, drzwi, instalację 
sanitarną, grzewczą. Także  w ostatnich latach 
została wymieniona instalacja elektryczna 
w całym budynku oraz dokonano remontu 
pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainsta-
lowano monitoring, wymieniono wyposażenie 
sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono este-
tykę terenu szkolnego. Utworzony został plac 
odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, 
nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na 
placu szkolnym i wokół szkoły. W tym miejscu 
należą się podziękowania władzom Gminy 
Kamionka Wielka za  wielką troskę o bazę 
oświatową na terenie gminy. 
        Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest 
jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie 
malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa 
się z Oddziału Wczesnoszkolnego, Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum. W roku szkol-
nym 2011/2012 Zespół Szkół liczy 193 uczniów 
zgrupowanych w 11 oddziałach. Szkoła dys-
ponuje dwoma pracowniami komputerowymi, 
bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostę-
pem do Internetu z każdego miejsca na terenie 
budynku oraz nową pracownią językową.
W ZSPG w Mystkowie realizowanych jest 
wiele programów i projektów edukacyjnych.  
W okresie październik 2010 - kwiecień 2011 
realizowany był projekt unijny „Szansa na 
lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów  
w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji 
matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej 
i językowej oraz orientacja zawodowa i pierw-
sza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych).
Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku  
w programie „Szklanka mleka” , dzięki któremu 
każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje 
codziennie bezpłatnie kartonik białego mleka, 
uczeń gimnazjum za niewielką dopłatą. Od 2009 
roku bierzemy także udział w programie „Owoce 
w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podsta-
wowej otrzymują porcje warzyw i owoców. 
Program ma na celu kształtowanie właściwych 
postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od 
najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali 
udział w projekcie „Diament”. Na  szczególną 
uwagę zasługuje realizowany w szkole projekt 
„Aktywnie w przyszłość", w którym biorą udział 
wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Projekt 
edukacyjny realizowany jest od 1 stycznia 2011 
roku w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj-
nych.

   c.d. na str. 12
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Święto Patrona Szkoły w ZSPG w Mystkowie (dokończenie)
W ramach projektu realizo-
wane są następujące grupy zajęć:                                                                  
- Moduł I Indywidualne zajęcia z uczniami 
posiadającymi opinię z  poradni korek-
cyjno-kompensacyjnej lub zaświadcze-
nie  od nauczyciela o trudnościach w nauce. 
- Moduł II Pozalekcyjne warsztaty grupowe,  
w tym:                                                              
• warsztaty z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych w tym ICT,                              
• warsztaty z przedmiotów humanistycznych  
w tym z języka obcego.
- Moduł III Kółka zainteresowań: koło młodych 
przyrodników, koło matematyczne, koło polo-
nistyczne, koło ortograficzne, koło językowe –  
j. angielski, koło historyczne, koło dziennikarskie, 
koło teatralne, koło muzyczne, koło taneczne, 
koło plastyczne, koło plastyczno-fotograficzne.
- Moduł IV Doradztwo zawodowe i przed-
siębiorczość. Uczniowie mają możliwość 
korzystania z zajęć grupowych jak i indywi-
dualnych spotkań z doradcą zawodowym.  
Wszystkie wymienione zajęcia cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 
Większość uczniów uczestniczy w kilku kółkach 
zainteresowań, także w soboty. Udział naszej 
szkoły w  projekcie „Aktywnie w przyszłość” 
pozwolił na  nieodpłatne otrzymanie  pracowni 
językowej, pracowni komputerowej (15 lap-
topów z wraz z oprogramowaniem), tablicy 
interaktywnej, radiomagnetofonów, kamery 
cyfrowej oraz wielu  pomocy dydaktycznych do 
prowadzenia warsztatów i kółek zainteresowań. 
Uczniowie  gimnazjum w ramach kółka przyrod-
niczego  mogli wyjechać na 2-dniową bezpłatną 
wycieczkę „Ojców-Pieskowa Skała-Kraków”. 
Natomiast w październiku - w „Pieniny”( Zamek  
w Niedzicy, spływ Dunajcem, Palenica). Uczest-
nicy Koła językowego wyjechali (nieodpłatnie) nad 
Morze Bałtyckie na 10-dniowy obóz językowy.  
W maju 2012 roku planowany jest wyjazd gimna-
zjalistów na trzydniową wycieczkę do Warszawy 
(Gmach Sejmu, Zamek Królewski, Pałac Kultury i 
Nauki, Muzeum Techniki, Łazienki, Centrum Nauki 
Kopernik - laboratoria biologiczne, chemiczne, 
fizyczne, Niebo Kopernika – planetarium, Pałac na 
Wodzie, Starówka, Wilanów, Stadion Narodowy).
Każdy uczeń biorący udział w projekcie „Aktyw-
nie w przyszłość” otrzymał wyprawkę obejmu-
jącą: pendrive, zeszyty, piórnik, plecak, artykuły 
piśmiennicze. 
Atutami naszej  szkoły są  między innymi: 
szeroki wachlarz dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych, duży wskaźnik przyjęć absolwentów 
do renomowanych liceów, dobra lokalizacja  
w centrum wsi, estetyczny stan budynku i oto-
czenia szkoły, wysokie kwalifikacje kadry peda-
gogicznej, przyjazna atmosfera, otwarcie na 
środowisko lokalne, bardzo dobra współpraca 

z rodzicami, radnymi, sołtysem i Parafią, wyróż-
niająca praca Rady Rodziców, silna identyfika-
cja mieszkańców oraz miejscowych organizacji 
ze szkołą (Parafia, OSP, zespoły taneczne, 
orkiestra), uczestnictwo w licznych programach 
pomocowych i  unijnych. Bardzo wiele nadziei 
wiąże szkoła i społeczność lokalna z budową 
nowego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 
(będzie to największa sala gimnastyczna  
w gminie, planowany termin otwarcia 2012 rok). 
Dzień 10 listopada 2011 roku był świętem nie 
tylko dla całej społeczności szkoły, ale także dla 
mieszkańców Mystkowa. By przybliżyć wszyst-
kim postać Patrona, zapewnić szeroki dostęp  
i więcej miejsca dla uczniów, rodziców i zapro-
szonych gości oraz zintegrować całe lokalne śro-
dowisko, uroczystości odbyły się w Domu Ludo-
wym. Pamiętając, że ks. Piotr wyrósł z tego ludu, 
tutaj dorastał i modlił się przed cudownym obra-
zem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowym 
kościele, obchody święta rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył ks. Iwan 
Cabaj. W wygłoszonej homilii ks. Iwan nawiązał 
do  nauczania i świadectwa życia Osoby Patrona 
szkoły – ks. prof. Piotra Poręby, stawiając Go za 
wzór do naśladowania zarówno nauczycielom, 
jak i uczniom naszej szkoły. Zwrócił uwagę rów-
nież na potrzebę chrześcijańskiego wychowania 
młodego pokolenia. Kanwą rozważań  uczynił 
słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki(...) 
przez to, czym dzieli się z innymi”. Takim właśnie 
był nasz Patron: człowiek ogromnej wiedzy, którą 
sam wytrwale zdobywał, i którą służył innym 
( katechizacja, uczelnia). Wiedział również, że 
mądrość to nie tylko sama wiedza: był mądry  
i pokorny. W trakcie mszy świętej, wyraziliśmy 
ogromną wdzięczność Bogu za dar Patrona i za 
wszystkich sympatyków mystkowskiej szkoły. 
Następnie cała społeczność szkolna, poczet 
sztandarowy, zaproszeni goście udali  się na 
parafialny cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze na grobie Patrona. Po przemarszu do 
Domu Ludowego odbyła się uroczysta akademia 
przygotowana  przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli: p. M. Bochenek, p. A. Rutkowskiej. 
Uczniowie prezentowali program artystyczny 
związany z życiem ks. prof. Piotra Poręby.  
W tym roku również tradycyjnie już połączono 
świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę -  naszej wielkiej, wspólnej 
Ojczyzny  i Patrona Szkoły - naszej małej Ojczy-
zny. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego i odśpiewaniu hymnu, dyrektor ZSPG 
Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: 
Wójta Gminy Kamionka Wielka pana Kazimierza 
Siedlarza, byłego radnego powiatowego pana 
Józefa Pyzika, radnego Gminy Kamionka Wielka 
pana Benedykta Porębę, sołtysa wsi Mystków 
pana Stanisława Porębę oraz licznie przyby-

łych nauczycieli emerytów, mieszkańców Myst-
kowa oraz całą społeczność szkolną: rodziców, 
nauczycieli i uczniów. Obchody Święta Patrona 
Szkoły w tym roku ubogacił i urozmaicił występ 
Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”.
Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i cie-
kawy program artystyczny, pełen patriotyzmu  
i regionalnych tradycji. Następnie odbył się finał 
Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły. Konkurs 
przygotował Józef Oracz. 
Głównym celem konkursu było poszerzenie 
wiedzy o Patronie Szkoły wśród jak najwięk-
szego grona uczniów.  Po eliminacjach klaso-
wych do finału zakwalifikowało się 15 uczniów.
Laureaci klasowi odpowiadali na wylosowane 
pytania. Na uwagę zasługuje wysoki poziom 
wiedzy uczniów związanej z Patronem, o czym 
mogli się przekonać wszyscy uczestnicy uro-
czystości. Na zakończenie Dnia Patrona odbyło 
się  podsumowanie konkursów związanych  
z postacią ks. Piotra Poręby i uroczyste wręcze-
nie nagród przez Wójta Gminy.
Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy  
o Patronie zostali:
I miejsce:  Katarzyna Świgut
II miejsce: Emilia Pazgan
III miejsce: Dominika Kiełbasa 
IV miejsce: Beata Borkowska
V miejsce: Justyna Hatlaś
VI miejsce: Kuba Warchoł

Zwycięzcami Konkurs Plastycznego o Patronie 
Szkoły zostali:
I miejsce: Jerzy Witwicki
II miejsce: Zuzanna Oracz
III miejsce: Paulina Górska 
Przyznano również wyróżnienie za najciekawszą 
prezentację multimedialną o Patronie Katarzynie 
Świgut.
 Wydarzeniom tego dnia towarzy-
szyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje entu-
zjastyczne przyjęcie występu artystycznego 
uczniów naszej szkoły oraz Zespołu Regio-
nalnego „Mali Mystkowianie”. Wzruszenie, 
emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną  
w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego 
doniosłego wydarzenia w historii szkoły. Poezja, 
muzyka, pieśni patriotyczne, tańce wywołały 
wśród zaproszonych gości  łzy wzruszenia. 
Całości dopełniła dekoracja przygotowana przez 
p.  A. Siedlarz . Dzień Patrona Szkoły 2011 r. 
„wzbity w radość”, „odleci w przeszłość”. Ciężar 
odpowiedzialności za dobre imię mystkowskiej 
szkoły – to element więzi łączącej wszystkich, 
którym głęboko na sercu leży dobro szkoły.
 

 J. Oracz
Fot. Archiwum szkolne
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      Jak co roku  od momentu wejścia Polski  
do Unii Europejskiej  w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa  od 15 marca 
do 15 maja br. można będzie składać  wnioski 
o przyznanie  pomocy w ramach  systemów  
wsparcia bezpośredniego za 2012 rok.
 W 2012  roku na jednym formula-
rzu rolnicy mogą ubiegać się o następujące 
rodzaje płatności w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego:
- jednolitą płatność obszarową (JPO)
- uzupełniającą płatność obszarową (UPO)
do grup upraw podstawowych do powierzchni 
upraw chmielu niezwiązanej z produkcją  do 
powierzchni upraw  roślin przeznaczonych 
na paszę  uprawianych na trwałych użytkach     
zielonych (płatności zwierzęce)

- płatności uzupełniające:
  ≥ dla producentów  surowca tytoniowego – 
płatności niezwiązane do tytoniu w zakresie 
produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność 
niezwiązana do skrobispecjalną płatność 
obszarową do powierzchni upraw roślin 
strączkowych  i motylkowatych  drobnona-
siennych
 ≥   wsparcie specjalne – płatność do krów
 ≥   wsparcie specjalne – płatność  do owiec
≥  wsparcie specjalne do surowca tytonio-
wego-płatność do tytoniu
≥    płatność cukrową
≥  oddzielna płatność z tytułu owoców  
i warzyw (płatność do pomidorów)
≥   oddzielną płatność z tytułu owoców mięk-
kich

 Ponadto analogicznie jak w roku 2011, na 
tym samym formularzu wniosku rolnicy mogą    
także ubiegać się o:
 - pomoc finansową z tytułu wspierania  
gospodarowania  na obszarach górskich  
i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW)
- płatności rolno środowiskowe (PROW 2007-13)
Wypełnione wnioski o dopłaty  można złożyć 
osobiście  w biurze powiatowym ARiMR, 
wysłać pocztą lub tez skorzystać z Internetu, 
czyli wypełnić formularz umieszczony na stro-
nie ARiMR. Tam też znajduje się instrukcja jak 
go przygotować.
 

Opracowanie: M. Kachniarz  
 (na podstawie materiałów ARiMR)

Dopłaty bezpośrednie w 2012 roku

Wszystko co dobre szybko się kończy -  
a w szczególności ferie - czas odpoczynku 
od obowiązków szkolnych. Jednak najważ-
niejsze są miłe wspomnienia, a tych z pew-
nością uczestnikom ferii zimowych z książką  
w bibliotece nie brakowało.
Celem organizacji zajęć w czasie tegorocz-
nych ferii było zagospodarowanie wolnego 
czasu naszym młodym czytelnikom i sym-
patykom, zachęcenie ich do czytania oraz 
zorganizowanie dobrej zabawy. Chcieliśmy, 
żeby dzieciaki zainteresowały się słowem 
pisanym, a poprzez to otaczającym ich świa-
tem, aby poprzez zabawę rozwijały wyobraź-
nię, umiejętność współdziałania w grupie oraz 
doskonaliły sprawności manualne. Pragniemy,  
żeby dzieci mogły zapisać w swej pamięci 
bibliotekę jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, 
w którym można zdobywać wiedzę i miło 
spędzić czas. Książka nie musi kojarzyć się z 

nudną lekturą obowiazkową albo podreczni-
kiem szkolnym, może stać się źródłem dobrej 
zabawy, rozrywki lub może inspirować do róż-
nych form spędzania wolnego czasu nie tylko  
w czasie ferii. W ramach projektu "Fun English"  
w czasie dwutygodniowych ferii prowadzone 
były równoczesnie w bibliotece w Kamionce 
Wielkiej i filii w Mystkowie zajęcia: głośnego 
czytania, warsztaty literackie i plastyczne, lite-
rackie gry i zabawy z językiem angielkiem.
Chociaż pogoda za oknem nie zachęcała do 
wyjścia z domui, chętnych dzieci do udziału 
w zajęciach nie brakowało. Cieszymy się, że 
młodzi ludzie zechcieli spędzić swój wolny czas 
nie tylko przed komputerem i telewizorem, lecz  
w bibliotece między kolorowymi bajkami  
i książkami.
Kolejne dni ferii z książką mijały, a dzieci 
bawiły się w najlepsze! Każdego dnia przy-
chodziły na zajęcia z uśmiechem na twarzy, 

który dla nas prowadzących zajęcia był naj-
lepszym podziękowaniem i uznaniem.
Ferie zimowe dobiegły już końca, ale biblioteki 
w naszej gminie nadal są otwarte i czekają na 
tych, którzy chcą się zaprzyjaźnić z książką.
03 lutego br. w czytelni Gminnej Biblioteki  
w Kamionce Wielkiej odbyło się spotkanie 
autorskie z Edytą Zarębską bajkopisarką i ilu-
stratorką książek.
W związku z ogłoszonym przez Sejm 
Rokiem Janusza Korczaka w dniach od 15 
do 30 marca br Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kamionce Wielkiej zaprasza do obejrzenia 
wystawy poświęconej działaności tego nie-
zwykłego człowieka.

Anna Ziobrowska
Fot. Archiwum Biblioteki

Ferie w bibliotece
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 Powyższe słowa wyśpiewuje staro-
testamentalny król Ezechiasz w 38 rozdziale 
Księgi Izajasza. Mówią one o nieodwracalno-
ści i nagłym nadejściu śmierci, w obliczu której 
człowiek staje się bezradny. Jedynym ratun-
kiem pozostaje Bóg, do którego wspomniany 
Ezechiasz zwraca się z błagalną modlitwą. 
Wraz z nim podobną modlitwę wypowiadali ci 
zmarli, którzy w „sile wieku” odeszli do Domu 
Ojca.  
 W poniższym artykule chciałbym 
wspomnieć postać rodaka z Kamionki Wiel-
kiej, ks. Eugeniusza Porembę, którego 55 
lat temu Bóg obdarzył godnością kapłańską,  
a który w mojej rodzinnej parafii – Niedomice, 
przez 5 lat prowadził duszpasterstwo z myślą 
budowy nowego kościoła. 
Przyszedł na świat 27 maja 1934 roku  
w Kamionce Wielkiej (Kosówka) jako syn 
Michała i Wiktorii z domu Kmak. Kilka dni póź-
niej, 7 czerwca w kościele pw. św. Bartłomieja 
został ochrzczony przez ówczesnego pro-
boszcza ks. Jana Łętka, w obecności rodzi-
ców chrzestnych: Stanisława Kościółka i Anieli 
Dobosz. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 
w Kamionce Wielkiej uczęszczał do Gimna-
zjum w Nowym Sączu. Po zakończeniu nauki 
stopnia licealnego w Szkole Ogólnokształ-
cącej im. Jana Długosza w Nowym Sączu 
zdał egzamin dojrzałości 15 maja 1952 roku 
i w tym samym roku wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 
W latach 1952-1957 odbył studium filozo-
ficzno-teologiczne w Instytucie Teologicz-
nym w Tarnowie i złożył wszystkie egzaminy 
z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. 23 
czerwca 1957 roku w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Tarnowie na Grabówce 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola 
Pękali. 
10 lipca 1957 roku został skierowany do parafii 
Muszyna, gdzie podjął obowiązki wikariusza. 
Następnie 18 lipca 1962 roku objął wikariat w 
parafii katedralnej w Tarnowie, natomiast 29 
września 1965 roku został mianowany rekto-
rem kaplicy w Niedomicach.
W czasie swojego pobytu w Niedomicach 
czynił starania o uzyskanie pozwolenia 
na budowę nowego kościoła. Dbał także  
o wygląd i wyposażenie dotychczasowej 
kaplicy posiadającej wezwanie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Sprawował sakra-
menty, głosił słowo Boże, katechizował dzieci, 

młodzież i dorosłych. Szerzył kult maryjny 
czego wyrazem było m.in. zapoczątkowa-
nie Nieustającej Nowenny. Swojego rodaka  
z pobytu w Niedomicach wspomina ks. prałat 
Józef Poremba, który w tym czasie pracował 
w Tarnowie: „Ks. Eugeniusz lubił towarzy-
stwo rozśpiewane. Był bardzo lubiany przez 
wszystkich parafian. Miał wspólny język  
z inteligencją, kadrą kierowniczą zakładów 
celulozy i robotnikami. Szczególnie kochał 
dzieci i młodzież. Wolne chwile spędzał na 
boisku piłkarskim otoczony młodymi. Był 
pełen energii i wydawało się niespożytych 
sił, ale w rzeczywistości od pewnego czasu 
zaczął słabnąć z powodu chorych nerek…”. 
 Zmarł 12 września 1970 roku,  
w 37 roku życia, a w 14 roku kapłaństwa. Uro-
czystościom pogrzebowym w Niedomicach, 
które miały miejsce 15 września przewodni-
czył ordynariusz tarnowski bp Jerzy Ablewicz, 
natomiast homilię wygłosił kolega kursowy ks. 
dr Władysław Bobowski – późniejszy biskup 
pomocniczy w Tarnowie.
Podczas uroczystości pogrzebowych w Nie-
domicach ks. bp J. Ablewicz nawiązując 
do święta Matki Bożej Bolesnej powiedział  
m. in. „(…) Jak Maryja żegnała swego Syna, 
trzymała na rękach martwe ciało Jezusa, tak 
młody Kościół niedomicki żegna i na własnych 
ramionach odprowadza ciało swego ukocha-
nego duszpasterza (…). Mam nadzieję, że na 
ofierze cierpienia i śmierci młodego kapłana, 
powstanie nowy, odpowiedni kościół (…)”. 
 Pogrzeb ks. Eugeniusza był wielką 
manifestacją wiary niedomickich parafian. 
Pochowany został w rodzinnej Kamionce 
Wielkiej 16 września 1970 roku przy licznym 
udziale wiernych i kapłanów, którym prze-
wodniczył ks. bp Józef Gucwa. Pamięcią 
do tamtego dnia sięga ks. Józef Poremba: 
„Gdy miano złożyć trumnę z ciałem młodego 
kapłana do grobu, ks. dziekan Edward Nitka 
zwrócił się do zmarłego z gorącą prośbą: <Ks. 
Eugeniuszu! Jesteś teraz blisko Boga – Jego 
Przyjacielem. Wypraszaj u Pana wielką łaskę 
nowych powołań kapłańskich i zakonnych>. 
Tutaj trzeba stwierdzić – kontynuuje ks. Józef 
– że po śmierci ks. Eugeniusza Pan Bóg nie-
ustannie powołuje młodzieńców z Kamionki 
do kapłaństwa, a dziewczęta do życia konse-
krowanego…”. 
Ks. Eugeniusz do dziś pozostaje w pamięci 
wiernych jako kapłan dobry i szlachetny, 

oddany całym sercem lokalnej wspólnocie  
i Kościołowi. Potwierdzeniem tego jest świa-
dectwo jakie dali o nim parafianie z Niedomic: 
„Ks. Eugeniusz Poremba z prawdziwym odda-
niem pracował duszpastersko, ale także nie 
stronił od prac fizycznych. Tego, że pracy się 
nie bał, dał dowód w lipcu 1970 roku, kiedy 
groziło wylanie Dunajca. Wraz z mieszkańcami 
Niedomic przystąpił do umacniania wałów 
przeciwpowodziowych. Kiedy przebywał  
w szpitalu w Krakowie postanowiłem go odwie-
dzić. Pojechałem 12 września 1970 roku, a tam 
zastała mnie straszna wiadomość, że nasz ks. 
Eugeniusz nie żyje. W pierwszym momen-
cie pojawiło się niedowierzanie, szok … .  
W szpitalu poproszono mnie, abym zabrał 
sutannę i pozostałe rzeczy. W Niedomicach 
ogłoszono żałobę. Przystąpiono do organizo-
wania uroczystości pogrzebowych. Ze wzglę-
dów politycznych trzeba to było robić raczej 
po kryjomu. Sam natomiast pogrzeb zmarłego 
kapłana był wielką manifestacją wiary niedo-
mickiej wspólnoty”.
Potwierdza to także zapis kronikarski ks. 
Stanisława Trytka – ówczesnego proboszcza  
w Kamionce Wielkiej: „Kapłan bardzo żało-
wany i opłakiwany przez swoich para-
fian. Pogrzeb był prawdziwą manifestacją  
w Kamionce Wielkiej”.
 Śp. ks. Eugeniusz odszedł – można 
powiedzieć – w połowie swego życia, miał 37 
lat. Dlatego w jego życiu wypełniły się słowa 
pieśni króla Ezechiasza: „Rzekłem w połowie 
dni moich – odejść muszę…”. I choć od tamtej 
chwili upłynęło już ponad 40 lat, wciąż żyje  
w sercach i wspomnieniach tych, którzy go znali. 
Niech życie i dzieło ks. Eugeniusza Poremby 
będzie również dla nas natchnieniem do 
składania Bogu dziękczynienia za dar piękna 
kapłańskiego życia, a jednocześnie uświada-
mia nam prawdę, którą wyśpiewuje Kościół  
w liturgii za zmarłych: „Lata nasze przemijają 
jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki”.

ks. mgr Łukasz Bochenek
Foto na stronie obok Archiwum prywatne

„Rzekłem w połowie dni moich  
– odejść muszę…”
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Ks Eugeniusz Poremba Niepołomice 15-09-1970r.

Niepołomice 16-09-1970r.

Kamionka Wielka, 16-09-1970r.

Kamionka Wielka, 16-09-1970r.
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Zaproszenie do konkursu
 Wzorem lat ubiegłych Nadleśnictwo Nawojowa organizują 
konkurs plastyczno – fotograficzny dla dzieci i młodzieży: przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. Tematem 
tegorocznego konkursu jest „Wiosna w przyrodzie ożywionej”. Szcze-
góły na stronie internetowej Nadleśnictwa Nawojowa.
 Pragnę przypomnieć, że corocznie dzieci i młodzież szkół 
z terenu gminy Kamionka Wielka zdobywają główne nagrody. I tak 
10.06.2011r. laureatami konkursu zostali:
Julia Pazgan – Punkt Przedszkolny w Kamionce Wielkiej
Weronika Klimek, Bartłomiej Homoncik, Elżbieta Głód, Katarzyna 
Homoncik, Daniel Chełminiak – ZSPG w Kamionce Wielkiej
Zuzanna Oracz – ZSPG  w Mystkowie

Paweł Chełminiak, Michał Stanek  - ZSPG w Królowej Górnej
 Był to wielki sukces, gdyż teren oddziaływania Nadleśnictwa 
Nawojowa to: Gmina Kamionka Wielka, Nawojowa, Grybów, Łabowa, 
miasto Grybów, Nowy Sącz, Gmina Uzdrowiskowa Krynica.
 Gratulacje dla laureatów, rodziców oraz pedagogów. 

       
 Samek Władysław

Nadleśnictwo Nawojowa 

15, 16 i 20 maj 2012r.  Zespół Szkół w Kamionce Wielkiej

Były sobie cztery osoby: 

Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. 
Trzeba było wykonać pracę i Każdy został o to 
poproszony. 
Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. 
Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie 
zrobił. Ktoś zezłościł się , ponieważ było to 

powinnością Każdego. 
Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, 
ale żaden nie pomyślał, że Nikt tego nie zrobi. 
Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś 
za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić 
Ktokolwiek.

(FACEBOOK)
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W roku 2011 minęło 25 lat od uroczyście obchodzonego Jubi-
leuszu 650-lecia wsi Kamionka Wielka.
Wówczas w roku 1986 do rąk niektórych uczestników uroczy-
stości trafiła niewielka książka autorów: Romana Kostanec-
kiego i Michała Kazimierza Żaka zatytułowana „Rys dziejów 
wsi Kamionka Wielka w 650-leciu jej istnienia”.
Po kolejnym ćwierćwieczu ci sami autorzy przygotowali i zło-
żyli do druku znacznie poszerzone w treści, udokumentowane 
i bogato ilustrowane zdjęciami drugie wydanie tej książki.

Drugie wydanie książki jest sponsorowane przez władze 
Gminy Kamionka Wielka i wspierane przez Gminny Ośrodek 
Kultury, jako cenna monografia informująca o dziejach histo-
rycznych wsi oraz osiągnięciach i dorobku kulturalnym, spo-
łecznym i materialnym jej rodaków. 
Książka będzie do nabycia już wkrótce podczas dorocznej 
imprezy „Lato w Dolinie Kamionki” w lipcu b.r. 

(K.Ż)
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Nowe wydanie monografii 
wsi Kamionka Wielka

 

W dniu 1 stycznia br. weszła w życie 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia każda gmina ma 18 mie-
sięcy na wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowiedzial-
ności przez gminę za odpady i ustaleniu 
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 roku każdy miesz-
kaniec może zachować dotychczasową 
umowę na odbieranie odpadów komunal-
nych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy 
jednak przekazać wówczas do urzędu 
gminy informację oraz kopię umowy  
z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne we wskazanym przez urząd 
terminie.

Jeżeli gmina wprowadziła nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
przed dniem 30 czerwca 2013 roku każdy 
mieszkaniec ma wybór:

   

-  może korzystać z systemu gminnego 
(wskazane będzie rozwiązanie umowy 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne - warunki rozwiązania dotych-
czasowej umowy powinny być zapisane  
w umowie) lub
   -  korzystać z dotychczasowej umowy.

Jak będzie działał system gminny?

  -   gmina ustali stawkę i sposób nalicza-
nia opłaty za odbieranie odpadów, a także 
tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia 
- oczekuj informacji ze strony urzędu,

   -  stawka opłaty będzie zależała od: 
liczby mieszkańców lub od powierzchni 
nieruchomości lub od ilości zużytej wody 
lub będzie stawką ryczałtową dla gospo-
darstwa domowego - gmina wybierze 
jeden spośród tych wskaźników i poin-
formuje mieszkańców o sposobie liczenia 
opłaty,
   -  opłata za odpady posegregowane 
będzie niższa, opłacało się więc będzie 
segregować odpady,
   -  przedsiębiorca wyłoniony przez gminę 
odbierze odpady zmieszane i selektywnie 
zebrane od mieszkańców,
  -   gmina będzie sprawować nadzór nad 
prawidłowym zagospodarowaniem odpa-
dów przez odbierającego,
   -  powstaną punkty selektywnego zbie-
rania odpadów do których wszyscy miesz-
kańcy będą mogli oddać zebrane odpady 
- gmina poinformuje mieszkańców o miej-
scach lokalizacji punktów, godzinach ich 
działania oraz jakie odpady można będzie 
do nich przynieść.

Źródło: MŚ

Twoje śmieci, twój problem

"Chcecie być szczęśliwi przez chwilę?   Zemścijcie się. 

Chcecie być szczęśliwi na zawsze?   Przebaczcie." -  Henry Lacordaire    

ZŁOTE MYŚLI
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Matka "Kamionczanek"
Bogusława Kłębczyk – nauczy-
cielka, dyrektorka, założycielka 
zespołu śpiewaczego "Kamionczanki" 
obchodziła uroczyście 80 urodziny.  
Z tej to okazji członkinie zespołu „Kamio-
czanki” przygotowały dla Jubilatki uroczystą 
kolację, na którą przybyli zaproszeni goście. 
Jubilatce życzenia i gratulacje złożyli: ks. 
prałat Stanisław Trytek, ks. prałat Stanisław 
Ruchała, ks. Łukasz Bochenek, sołtys wsi 
Kamionka Wielka Bartłomiej Kłębczyk, dyrek-
tor SP Nr 2 Maria Ruśniak oraz przed-
stawiciel GOK Grażyna Michalik. 
 Bogusława Kłębczyk z d. 
Patla urodziła się 17 stycznia 1932 
roku w Zbyszycach w licznej rodzinie 
nauczycielskiej. Do  Szkoły Podsta-
wowej w Januszowej uczęszczała od 
klasy I – V. Kiedy rodzice przenieśli 
się do Nowego Sącza, dalszą naukę 
kontynuowała  w Szkole Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi. Po jej ukończe-
niu i zdaniu egzaminu uczęszczała 
do Szkoły Ogólnokształcącej Stop-
nia Podstawowego i Licealnego im. 
Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, 
gdzie zdała maturę w 1952 roku. Od 
01.09.1952 r. – 02.11.1952  r. pra-
cowała w charakterze nauczycielki  
w Rdziostowie.
 03 listopada 1952 r. na zawsze 
związała się z Kamionką Wielką, w 
której otrzymała posadę nauczycielki  
w Szkole Podstawowej Nr 2. Kamionkę 
uwielbia ponad wszystko. Do tej pory 
nie umie bez niej żyć. Kiedy wyjeżdża 
na krótko, tęskni do niej i szybko wraca. Tu 
wyszła za mąż, za Tadeusza Kłębczyka – 
budowniczego domów i dachów w Kamionce 
i okolicy. W latach sześćdziesiątych wspól-
nie wybudowali dom. Urodziła trójkę dzieci: 
Andrzeja, Irenę i Tomasza. Syn Andrzej 
– inżynier geodezji, mieszkał i pracował w 
Bolesławcu. Zmarł na chorobę nowotworową  
w wieku 44 lat. Przez całą chorobę wspie-
rała go i jak mogła, podtrzymywała na duchu 
synową i dzieci. Szukała wszelkich sposobów, 
by przedłużyć mu życie. Śmierć syna, która 
nastąpiła niedługo po śmierci męża, była 
dla niej bardzo bolesnym ciosem. Do dzisiaj 
trudno jej o tym wspominać. Córka Irena – 
duma Tatusia, jest profesorem doktorem habi-
litowanym resocjalizacji i pracuje na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Na wszystkie święta, ferie 
i wakacje przyjeżdża do Kamionki, by zażyć 
świeżego powietrza i pomieszkać w domku 
wybudowanym dla niej z pomocą taty. Syn 
Tomasz pracuje w Konspolu w Nowym Sączu 

w charakterze elektryka i mieszka w domu 
rodzinnym wraz z żoną i dziećmi.
Jest szczęśliwą babcią i prababcią. Doczekała 
się 5 wnuków i 1 prawnuczki, które są dla niej 
całym światem. Kocha je nad życie i wszystko 
by dla nich oddała.
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce 
Wielkiej przepracowała 39 lat, w tym 16 lat na 
stanowisku kierownika, a później dyrektora. 
Przez cały czas oddana pracy na rzecz szkoły 
i środowiska, poświęcała się bez reszty. Dbała 

o ład i estetykę otoczenia. W trudnych latach 
budowała szkołę, która oddana do użytku  
w 1972 roku była jej wielką radością i oczkiem 
w głowie. W szkole tworzyła odpowiedni  
klimat pracy, troszcząc  się o dzieci, wdra-
żając uczniów do samodzielności, ucząc ich 
odpowiedzialności, wyzwalając aktywność. 
Przygotowywała liczne akademie z okazji 
świąt państwowych i środowiskowych. Słynne 
montaże poetyckie na kolejne Święta Ludowe 
i inne uroczystości  bogate w treści patrio-
tyczne wzbudzały podziw i   obiegały okolicę, 
kształtując postawy patriotyczne i moralne 
młodego pokolenia.
Cały czas aktywna. W międzyczasie skończyła 
Studium Nauczycielskie, Wydział Zaoczny dla 
Pracujących z języka polskiego w Krakowie  
( 1968 r. ) i Wyższe Studia Zawodowe w Insty-
tucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświa-
towych w Krakowie ( 1977 r.). 
Aktywny działacz ZSL i ZNP, animator ruchu 
artystycznego w środowisku, aktywnie praco-

wała na rzecz gminy, pełniąc funkcję radnej  
i przewodniczącej Gminnej Rady Narodowej.
Za pracę dydaktyczno – wychowawczą  
i opiekuńczą, za działalność społeczną na 
rzecz gminy i środowiska została wielokrotnie 
odznaczona, m.in.:  Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi,  Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą  
Odznaką ZNP, Złotą Odznaką za zasługi dla 
województwa nowosądeckiego oraz  nagro-
dami: Kuratora Oświaty  i Ministra Edukacji 

Narodowej.  
Miłośniczka Kamionki zawsze zachwy-
cała się  i chętnie słuchała  piosenek 
ludowych śpiewanych przez pasterki 
przy pasieniu bydła, przez kawalerów 
wędrujących przez wieś sobotnim, 
bądź niedzielnym wieczorem, śpie-
wających na głosy  ludowe piosenki. 
By je ocalić od zapomnienia i chociaż 
cząstkę ich przekazać następnym 
pokoleniom, założyła w 1978 r. zespół 
śpiewaczy Kamionczanki. Prowadziła 
go przez 9 lat, aktywnie w nim uczest-
nicząc.  Wśród  bogatego repertuaru 
śpiewaczego przewijają się  właśnie 
nasze kamieńskie pieśni pasterskie, 
obrzędowe, miłosne, pastorałki, 
kolędy tradycyjnie przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Wyjeżdżała 
z zespołem na konkursy, przeglądy, 
festiwale, m.in.: "Sabałowe Bajania" 
w Bukowinie Tatrzańskiej, Przegląd 
Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą . 
Zespół nadal działa i ma się dobrze. 

Jego członkinie przygotowały na 80 urodziny  
założycielki skromny poczęstunek z życze-
niami dalszych lat w zdrowiu, życzliwości, 
szacunku i miłości od mieszkańców Kamionki, 
która  przed 57 laty otworzyła przed nią 
ramiona i użycza jej nadal obfitej gościnności.  
Pani Bogusława Kłębczyk, mimo trudnego 
i ciężkiego życia nigdy nie narzekała i nie 
narzeka, raduje  się każdym nowym dniem, 
każdą chwilą. Lubi spacerować po Kamionce 
i podziwiać jej uroki. Cieszy się uznaniem  
i zaufaniem środowiska. 
                                                

M.R. 
wraz z zespołem „Kamionczanki”

Fot. Archiwum GOK i zespołu "Kamionczanki"
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Ks. Piotr Skarga
Kiedy myślę Ojczyzna…

             W ub. roku sejm ustanowił rok 
2012 Rokiem Księdza Piotra Skargi.  
W uchwale posłowie podkreślają, że  w 
400. rocznicę śmierci kapłana, który dziel-
nie słowem i czynem, zabiegał o szacunek 
dla Ojczyzny, Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w uznaniu jego zasług, postanawia 
oddać hołd Piotrowi Skardze.  „ Posiadał 
wielki talent krasomówczy, potrafił zdobyć 
posłuch wśród ludzi wszystkich stanów, 
słuchali go nawet królowie. Zapisał się na  
historii jako czołowy polski przedstawiciel 
kontrreformacji, filantrop oraz ten , który w 
trosce o Ojczyznę miał odwagę  nazwać po imieniu polskie przywary. 
Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowa-
dzić Rzeczpospolitej do upadku” – napisali  posłowie.
Ks. Piotr Skarga Powęski 1536-1612 – życie i działalność
 Życie ks. Piotra Skargi zasługuje  osobną opowieść i trudno 
jest streścić w kilku zdaniach. Piotr Skarga  a właściwie Piotr Pawęski 
(herbu Pawęża) urodził się 2 lutego w Grójcu. Rodzicami znanego jezuity 
był  Michał i Anna pochodzący ze szlachty zagrodowej. Oprócz Piotra 
mieli oni jeszcze trzech synów i dwie córki. Uczył się na Wydziale Filozo-
ficznym na Akademii Krakowskiej. Tam otrzymał tytuł bakałarza. Niestety 
problemy finansowe zmusiły go do przerwania studiów. W tym czasie 
odkrył powołanie do kapłaństwa. W roku 1564 przyjął  święcenie kapłań-
skie i jako kanonik zaczął działalność kaznodziejską. Po kilku latach udał 
się do Włoch, gdzie w Rzymie wstąpił do zakonu jezuitów. W dwa lata 
później powrócił do ojczyzny, gdzie założył kilka kolegiów jezuickich  
w Polsce. Dał się poznać, jako gorliwy zwolennik unii pomiędzy kościo-
łem katolickim a prawosławnym. W 1579 roku został pierwszym rektorem 
Akademii Wileńskiej. Bardzo pożyteczna i owocna była jego działalność 
filantropijna. Był założycielem wielu stowarzyszeń  w rodzaju: Bractwa 
Miłosierdzia, czy Banku Pobożnego, spełniającego rolę kasy pożyczko-
wej dla ludzi ubogich. Z powodu tej działalności nadano mu przydomek 
„Skarga”. We wszystkich wymienionych i jakże różnorodnych dziedzinach 
ks. Piotra Skargę cechowała  wielka gorliwość i zupełna bezinteresow-
ność. Te cechy jego charakteru zostały zauważone i docenione przez 
króla Zygmunta III Wazę, który powołał go na  stanowisko nadwornego 
kaznodziei, którą tą funkcje pełnił przez 24 lata. 
 Z tym okresem właśnie związane są słynne „Kazania sej-
mowe” głoszone dla posłów, ale adresowane do całego narodu. „Kaza-
nia sejmowe” wydane zostały w 1597 roku- nie były cenione za  życia 
ich twórcy. Zostały  one dowartościowane dopiero na przełomie XVIII 
i XIX wieku, gdy polityczne „proroctwa” upadku państwa nabrały cha-
rakteru rzeczywistego zagrożenia. Trzeba  podkreślić, że „Kazania” 
nie mają jedynie wydźwięku religijnego, lecz są doskonale ułożonym 
traktatem politycznym o przebudowie państwa polskiego. Jako kapłan 
i patriota autor walczył o przywrócenie w Polsce jedności religijnej, 
wzmocnienie władzy królewskiej oraz usunięcie krzywd społecznych 
i niesprawiedliwych praw. Osiem kazań to osiem rozdziałów o najważ-
niejszych przywarach Rzeczypospolitej i o sposobach ich przezwycię-
żenia. Kazania sejmowe są perłą polskiej literatury religijnej i politycznej 
XVI wieku. W plastycznych obrazach pełnych dramatycznego napięcia 
roztaczał wizję upadku państwa i jego ostatecznej katastrofy, jeśli naród 
się nie opamięta, win i błędów nie poprawi. Kazania, które głosił ks. 

Skarga, zawsze miały odzwierciedlenie w jego 
świątobliwym życiu. „Kaznodzieja, gdy sam źle 
żyje, mało kazaniem zbuduje”- mawiał o posłu-
dze słowa na ambonie. Przed wygłoszeniem 
każdego kazania godzinami  się modlił i odpra-
wiał pokutne biczowanie. Był wielkim czcicie-
lem Matki Bożej. Jej czystość i Niepokalane 
Poczęcie uznawał za dogmat na długo przed 
jego oficjalnym ogłoszeniem przez Kościół (8 
grudnia 1854 r.).  Kiedy przeciwnicy i ci których 
dotknęły jego kazania, zarzucili mu, że miesza 
się do polityki wtedy odpowiadał: „Rzecze kto, 
ksiądz się wda w politykę. Wdawa się i wdawać 

się winien, nie w rządy jej, ale jej grzechy, aby jej grzechy nie zgubiły i 
wykorzenione z niej były, a dusze w niej nie ginęły”. I dzisiaj nie brakuje 
takich , którzy twierdzą, że księża nie powinni „pchać” się do polityki. 
Warto im wtedy przypomnieć przytoczone słowa. Kaznodzieja sejmowy 
chętnie w swojej posłudze odwoływał się do najgłębszych pokładów 
polskiej duchowości i tradycji, choćby do miłości i szacunku, jakim 
darzy się matkę. Jak każdy człowiek powinni kochać swoją matkę, tak 
samo ma obowiązek kochać swoją ojczyznę, która jest jego matką.
 Miłość Boga, miłość Kościoła i miłość Ojczyzny są 
wartościami nieprzemijającymi. Są one aktualne w każdym miej-
scu i w każdym czasie. Tymi wartościami żył i starał się wszcze-
pić  innym ks. Piotr Skarga. Dobrze się stało, że sejm ogłosił 2012r. 
Rokiem Księdza Piotra Skargi, gdyż te przywary narodowe, z któ-
rymi walczył „Kaznodzieja sejmowy” są wciąż obecne w naszym 
narodzie, a może dziś nawet bardziej niż kiedyś, prywata, pie-
niactwo - to doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej i rozbiorów. 
 Dziś też nie brakuje takich, którzy dbają o własne interesy, 
interesy swojej partii czy ugrupowania. Którzy sądzą,  że wielomów-
stwem i pieniactwem wszystko się da załatwić i zakrzyczeć niewy-
godną prawdę. Za nic mają wspólne dobro narodu. Wielu jest takich, 
którzy mniej lub bardziej jawnie walczy z Kościołem ( który zawsze był 
nośnikiem wartości patriotycznych), a nawet narodową kulturą i trady-
cją w imię źle pojętej tolerancji czy też wprowadzania rzekomych „stan-
dardów europejskich”. Warto aby Ci, a może i my wszyscy, abyśmy 
wzięli do rąk „Kazania sejmowe” ks. Skargi i je poczytali. Choć pisane 
są trudnym staropolskim  językiem, to jednak zachowały swoją aktual-
ność i nadal stanowią skarbnicę mądrych przestróg i porad jak należy 
kochać Boga, Kościół i Matkę - Ojczyznę. Oby znów nie było za późno.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 
„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, bło-
gosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła 
Imieniu Twojemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku 
braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 
zdołał kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego . Amen”.

Beata Filipowicz

Słuchali go nawet królowie
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TARA - przygoda z hippiką
 Zamknij oczy… w wyobraźni słychać 
szum, liście kładą się pod nogami. Rozpędzony 
jeździec gna, z lasu wpada na polany. Tętent 
kopyt głuszy trawa. Grzywę szarpie wiatr,  
a w kopytach… mieszka magia. 
Tym literackim opisem, ukazującym uroki 
hipiki, pragnie Państwa zachęcić do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu nasz Ośrodek 
Hipoterapii i Jeździectwa TARA znajdujący się  
w Kamionce Wielkiej. 
Jesteśmy niedawno powstałym i ciągle rozwija-
jącą się ośrodkiem jeździectwa, a w przyszłości  
hipoterapii. Obecnie prowadzimy lekcje jazdy 
konnej dla osób o różnym stopniu umiejętno-
ści. Mamy również możliwość zabezpieczenia 
całego pobytu w swoim gospodarstwie agrotu-
rystycznym.
Dogodne tereny do uprawiania rekreacji, piękne 
trasy widokowe są niewątpliwie dużym wyzwa-
niem dla bardziej zaawansowanych jeźdźców. 
Położenie, na pograniczu Beskidu Sądeckiego 
i zachodniej części Beskidu Niskiego stanowi 
wyjątkową okazję do podziwiania, 

z końskiego grzbietu, pięknych widoków. Obser-
wowanie zmieniającej się przyrody zależne 
od pór roku, obcowanie z koniem daje per-
spektywę wspaniałego wypoczynku, pomaga 
zapomnieć o problemach dnia codziennego 
i nabrać przysłowiowego ,,wiatru w żagle’’. 
Konie to niewątpliwie bardzo piękne i inte-
ligentne zwierzęta, chcąc bliżej je poznać 
trzeba  z nimi spędzić jednak trochę czasu. 
Stąd też nasza propozycja  uczestnictwa 
w przygotowanych i prowadzonych przez 
doświadczoną kadrę instruktorską, zajęciach 
szkółki jeździeckiej czy też obozach jeździec-
kich, na których dzieci i młodzież oprócz nauki 
i doskonalenia jazdy konnej zdobywają  prak-
tyczne umiejętności z zakresu  pielęgnacji, 
karmienia, siodłania koni .  
Uzupełnieniem proponowanej oferty dla jeźdź-
ców, którzy wcześniej opanowali podstawy 
hippiki, będzie możliwość spędzenia jednego 
lub kilku dni w siodle, podczas trwania rajdów 
terenowych. 
Natomiast grupy zorganizowane (m.in. przed-

szkola, młodzież szkolną) zapraszamy także 
na pikniki, połączone z oprowadzaniem po 
ujeżdżalni. Czas spędzony w Ośrodku umilą 
konkursy, zabawy oraz plenerowe imprezy 
rekreacyjno – integracyjne, skierowane do 
całych rodzin. Przykładem takiego rozwią-
zania są patronalne „Hubertusowe zabawy”, 
łączące w sobie prawie wszystkie wspo-
mniane powyżej propozycje z domieszką 
zdrowej i sportowej rywalizacji.
Gdy mroźne wojaże na śnieżnym puchu 
dobiegną końca, a wiosenny czas przywita 
pierwszym rumieńcem słońca, nowy sezon 
pomoże rozpalić pragnące spotkań z końmi, 
ludzkie serca. 

Zapraszamy serdecznie.

Zespół „TARA”
(www.konie-tara.pl)
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Dzięki inicjatywie ks. Proboszcza Stanisława Ruchały w Kamionce 
Wielkiej od października 2009 roku, w sali pod plebanią w każdy 
czwartek o godzinie 18.30 odbywają się spotkania Grupy Wspar-
cia „POKORA”. Są to spotkania skierowane do osób mających 
problem z alkoholem. Natomiast w ostatni czwartek miesiąca 
organizowany jest „ miting otwarty”, w czasie którego każdy może  
się dowiedzieć o problemie alkoholowym oraz podglądnąć, jak  
z trzeźwością radzą sobie członkowie wspólnoty. Każdego chęt-
nego serdecznie zapraszamy.

(K.J.)

Grupa POKORA Inspekcja w OSP Mystków

W dniu 23.11.2011r, o godzinie 10:20 została włączona syrena w OSP 
Mystków  w związku z kontrolą PSP z Nowego Sącza. W ciągu 2 minut 
przybyło 6 strażaków a po 4 minutach samochód GBA  wraz z załogą był 
gotowy do wyjazdu.
Kontrola miała na celu sprawdzenie sprawności i szybkości strażaków , 
sprawności sprzętu ratunkowo- gaśniczego, samochodów ( badań, prze-
glądów) oraz porządku w garażu i szatni. 
W wyniku kontroli oceniono sprawność i szybkość strażaków na ocenę 
bardzo dobrą i sprzęt na  piątkę.  

(J.J).

Widocznej poprawie ulegnie kwestia parkowa-
nia w centrum Kamionki Wielkiej. Do tej pory 
większość kierowców parkowała swoje pojazdy 
przy starym kościele, stwarzając poważne 
zagrożenie na znajdującym się tam skrzyżowa-
niu dróg.
Pod koniec ubiegłego roku zakończono 
budowę parkingu w Kamionce Wielkiej. Dzięki 
staraniom Gminy Kamionka Wielka, pozyskano 
dofinansowanie na to zadanie ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach dzia-
łania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, wykonawca parkingu 
musiał zostać wyłoniony w drodze przetargu. 
W ogłoszonym przez Wójta Gminy Kamionka 
Wielka przetargu, wpłynęły 4 oferty. Jako naj-
korzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa 
Budowlano – Usługowego „ZIBUD” z Kamie-
nicy. Zgodnie z zawartą w dniu 28.09.2011 
roku, koszt budowy parkingu to 489 177,36 zł. 
Zgodnie z założeniami PROW 2007 – 2013, 
dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 
75% od wartości netto, dlatego też z Unii Euro-
pejskiej Gmina Kamionka Wielka pozyskała 
kwotę 298 278,88 zł.

Roboty budowlane polegały na wykonaniu 
podbudowy, wykonaniu kanalizacji deszczowej, 
wykonaniu chodnika i ułożeniu nawierzchni par-
kingu z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni 
drogi gminnej.
Na wybudowanym parkingu wyznaczonych jest 
91 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych.

M.M.

Parking w Kamionce Wielkiej
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    „Mistrz pięknego czytania”

 W okresie wiosennym bardzo 
często dochodzi do wypalania traw. 
Jest to czyn karalny – ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 roku roz. 9, art.124, 
a także szkodliwy dla środowiska oraz 
życia i mienia ludzkiego.    
 Podczas wypalania traw docho-
dzi do zniszczenia warstwy próchnicy wraz 
z mikroorganizmami, takimi jak grzyby, 
bakterie, które warunkują rozwój i życie 
roślin, a także do erozji gleby. Wypa-
lanie traw nie jest skuteczne w walce  

z chwastami, gdyż to chwasty pierw-
sze odradzają się na wypalonym 
obszarze, mając mniejsze wyma-
gania symbiotyczne i glebowe.   
W płomieniach ginie wiele pożytecz-
nych zwierząt: gniazda ptaków wraz  
z jajami i pisklętami, żaby, ropuchy, jasz-
czurki, jeże, małe zające, bażanty, kuro-
patwy, sarny czy dżdżownice, które 
mają pozytywny wpływ na strukturę  
i właściwości gleby. Pożar wypalanych 
traw bardzo często rozprzestrzenia się na 

budynki mieszkalne i gospodarskie, gdzie 
zagrożony jest dobytek oraz życie ludzi – 
zwłaszcza dzieci. Często zdarza się, że 
wypalanie traw na miedzach powoduje 
pożar lasów.
Więc spróbujmy nie szkodzić sobie i przy-
rodzie. 

 
Nie wypalajmy traw!

Władysław Samek

Po raz drugi  biblioteka szkoły w Mystkowie wraz z polonistami zor-
ganizowała konkurs pt. „Mistrz pięknego czytania”. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. W pierwszym brali udział wszyscy uczniowie 
szkoły. Czytali na forum klasy wybrany fragment książki. Z każdej klasy 

wybrani zostali dwaj najlepiej czytający ucznio-
wie, którzy wzięli udział w drugim etapie. Finał 
konkursu odbył się 7 lutego 2012 roku.  Jury, w 
skład którego wchodzili nauczyciele poloniści 
oraz  nauczyciel bibliotekarz, brało  pod uwagę: 
płynność i poprawność czytania, artykułowania, 
właściwe zastosowanie akcentu i intonacji w 
zdaniu.
Nagrody zostały przydzielone w trzech grupach 
wiekowych.
Szkoła podstawowa -Klasy 1-3 
I Miejsce – Martyna Kachniarz kl.2
II Miejsce – Bartek Janus kl.3
III Miejsce – Łukasz Kiełbasa kl.1
Szkoła podstawowa -Klasy 4-6 
I Miejsce – Dominika Kiełbasa kl.6
II Miejsce – Weronika Pisarska kl.5
III Miejsce – Karolina Cempa kl.4
Klasy Gimnazjum
I Miejsce – Edyta Borkowska kl.3
II Miejsce – Bogumiła Miczołek kl.2
III Miejsce – Anna Ruchała kl.1

Bibliotekarz  Anna Siedlarz
Fot. Archiwum szkolne

Nie wypalaj traw!

 

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 sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy,  
w sklepie Wielochy i Poręby w Królowej Polskiej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.
      R e d a k c j a
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Mały Skalnik i „Jasełka”
 Święta Bożego Narodzenia są - jak 
powszechnie wiadomo - najbardziej rodzin-
nymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi 
poczuć serdeczność i miłość wszystkich 
wokół. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamionce Wielkiej przy udziale dzieci 
z zespołu regionalnego „Mały Skalnik” zostały 
przygotowywane „Jasełka”. Tak wiec na 
scenie stanęli:
Święta Rodzina: Kinga Kościółek i Karol 
Cebula, Aniołowie: Karolina Siedlarz, Ola 
Surma, Sandra Rumin, Joanna Witnik ,Paste-
rze; Popiela Jakub, Piekarz Dawid, Piekarz 
Mateusz, Gocek Piotr, Witnik Jonasz, Gocek 
Klara, Trzej Królowie: Mateusz Michalik, Karo-
lina Rumin, Mateusz Cempa, Król Herod: 
Kacper Siedlarz, Śmierć: Ola Surma, Diabeł: 
Magdalena Pierzchała, Setnik: Karol Cebula,  
Żyd: Mateusz Rumin
Po raz pierwszy dla mieszkańców Kamionki 
Wielkiej dzieci wystąpiły z przedstawieniem 
„Jasełek” w święto Trzech Króli. Mali aktorzy 
w miarę swoich umiejętności zaprezento-
wali trzy sceny przedstawienia: „Pasterze”,  
„U Heroda”, „ Stajenka Betlejemska”. 
 Po raz kolejny  „Jasełka” zostały 

przedstawione dzieciom ze SP Nr 1  
w Kamionce Wielkiej w piątek 27 stycznia br. 
Aktorzy za swój występ zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Na twarzach małych 
widzów widać było trochę strachu, gdy na 
scenie pojawiła się śmierć oraz dużo radości. 
 W tym samym dniu dzieci powę-
drowały z „Jasełkami” do mieszkańców tutej-
szego DPS „Samarytanin”.
Przestawienie w nowym miejscu było dla nich 
nie lada wyzwaniem, szczególnie ze względu 
na układ sali jednak szybko się przystosowali 
do warunków i z radością wystąpiły przed 
mieszkańcami domu opieki. Przedstawiły one 
historię z narodzenia Pana Jezusa. Całość 
„Jasełek” uzupełniły śpiewane kolędy, do któ-
rych przyłączyli się także mieszkańcy domu.
Po "Jasełkach" występujących  słusznie 
nagrodzono brawami, a formą podziękowania 
był słodki poczęstunek.
 Natomiast 28 stycznia w sali GOK 
został zorganizowany Dzień Dziadka i Babci. 
Dzieci po przywitaniu swoich dziadków  wystą-
piły z przedstawieniem „Jasełka”, które zrobiło 
duże wrażenie na  zaproszonych gościach. 
Dzieci w swój występ wkładały całe swoje 

serca  i zapał, a świadomość, że oglądają ich 
ukochane babcie i dziadkowie, dodawała im 
pewności siebie. Dumni ze swoich wnucząt 
dziadkowie szczerze oklaskiwali debiutują-
cych aktorów, a na ich twarzach widać było 
uśmiech radości. Na zakończenie spotkania 
dzieci pokazały swoim gościom umiejętności 
taneczne jako zdobyły podczas prób zespołu 
„Mały Skalnik”.
Mali aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi bra-
wami. Po wspaniałym duchowym przeżyciu 
babcie i dziadkowie zostali zaproszeni  na 
słodki poczęstunek. Były też laurki i życzenia 
od wnucząt.
 Mamy nadzieję, że te występy zapo-
czątkowały tradycję wystawiania „Jasełek” 
przez dzieci  z zespołu regionalnego „Mały 
Skalnik” i od tej pory będą one już stałym ele-
mentem w przeżywaniu świąt Bożego Naro-
dzenia

Tekst i Foto: G.M.
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

Tradycją stało się od kilku lat, organizowanie 
przez Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej przy 
współudziale Rady Gminnej Zrzeszenia LZS  
i Gminnego Ośrodek Kultury Turnieju Szacho-
wego o „Złota Wieżę”. Odbył się on 12 lutego 
br. w sali GOK w Kamionce Wielkiej. Zawod-
nikom tego turnieju sędziował Pan Włodzi-
mierz Morański z Kamionki Wielkiej. Mistrzem  
w kategorii Juniorów  w tegorocznym turnieju 
został Paweł Ogórek  natomiast w kategorii 
Seniorów najlepszym graczem został Andrzej 
Ogórek.  Najmłodszym uczestnikiem turnieju, 
który rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie, był 
5-cioletek Jakub Popiela z Kamionki Wielkiej.

A oto zwycięscy z poszczególnych kategorii:
 Juniorzy
I miejsce Paweł Ogórek
II miejsce Michał Stanek
III miejsce Tomasz Sekuła
 Seniorzy
I miejsce Andrzej Ogórek
II miejsce Marek Trojan
III miejsce Przemysław Widlak
Mamy nadzieję, że turniej ten był sposobno-
ścią nie tylko do sprawdzenia swoich umiejęt-

ności w „królewskiej grze”, ale przede wszyst-
kim okazją do zabawy w zdrowej sportowej 
atmosferze. 
Wszystkim gratulujemy wspaniale rozegra-
nych partii. Oto myśl Stefana Zweiga o tej 
kształtującej wyobraźnię grze: "Jest tylko 
jedna gra, która nie jest ani nauką, ani sztuką. 
Jest czymś, co jest w zawieszeniu pomiędzy 
obiema kategoriami... Prastara, jednak ciągle 
nowa, mechaniczna w swym założeniu, cho-
ciaż działająca tylko dzięki wyobraźni. Ogra-
niczona zastygłą geometryczną przestrzenią, 
a przy tym nieograniczona w liczbie swoich 
możliwych kombinacji. Architektura bez sub-

stancji, co wcale nie umniejsza jej wartości, 
a jak się okazało jest o wiele trwalsza 
w swoim nieustannym bycie i jestestwie od 
wielu ksiąg czy dzieł architektury. 
Jest jedyną grą, która należy do wszystkich 
czasów i ludów. 
Nikt nie wie, który z bogów sprowadził ją na 
Ziemię... by wyostrzała zmysły i zajmowała 
duszę" 

Tekst i fot. G.M.

 Królewska gra 

          

W dniu 29.01.2012roku o godz.14.00 odbyły 
się w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy występy 
grup kolędniczych oraz wspólne śpiewanie 
kolęd. 
          Początek imprezy został uświetniony 
występem „Trzech Pastuszków”, którzy 
odśpiewali takie kolędy jak: ,,Hej, ponad 
rygle'', ,,Przy onej dolinie'', ,,Betlejemskie 
pole''. Jako pierwsza zaprezentowała się 
grupa kolędnicza ,,Draby'' z grupy młodzie-
żowej . W ich wykonaniu zostały odśpiewane 
piękne kolędy i ukazane wspaniałe stroje, 
które wzbudziły wielki zachwyt publiczności.
Drugą grupą, która wystąpiła na scenie były 
,,Herody'' - przedstawiciele dorosłych. Przed-
stawili oni fragment jasełek obrazujący śmierć, 

która przychodzi po Heroda.
Następnie wystąpiły dzieci, które przedsta-
wiły program ,,Przebierańcy z turoniem''. 
Można było zobaczyć  Żyda, Dziada, Turonia, 
Cygana, Cygankę oraz Dziegciarza.
Po nich wystąpili ,,Pasterze'', ukazujący 
nowinę o Narodzinach Jezusa.            

          Na zakończenie wszyscy kolędnicy  
i widownia  śpiewali kolędy, a przygrywała im 
orkiestra. Radość ze wspólnego kolędowania 
odnieśli wszyscy uczestnicy tego spotkania .
 

   Tekst i fot. Edyta Kiełbasa 

Kolędowanie
w Mszalnicy

laureaci turnieju
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VIII Sądeckie Kolędowanie

Laureaci 
w XXVIII Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych:

Dzieci:
I miejsca: „Szczodroki” z Boguszy i „Z gwiazdą” z Królowej G.
II miejsce: „Z gwiazdą” z Mystkowa
III miejsca: „Z szopką” z Królowej Polskiej i „Z turoniem” z Mszalnicy

Młodzież:
I miejsca: „Pasterze” z Królowej Górnej i „Z gwiazdą” z Boguszy
II miejsce: „Draby” z Mszalnicy

Dorośli:
I miejsca: „Pasterze” z Mszalnicy, „Herody” z zespołu Mszalniczanie 
i „Z gwiazdą” z Mystkowa
II miejsca: „Z turoniem” z zespołu Skalnik, i „Draby” z Boguszy

Laureaci 
„Pastuszkowego Koldowania" w Podegrodziu:

Dzieci:
II miejsce: „Szczodroki" z Boguszy

Młodzież:
I miejsca: „Z gwiazdą z Boguszy

Laureaci 
„Góralskiego Karnawału" w Bukowinie Tatrzańskiej:

Dorośli:
I miejsce:„Z gwiazdą" z Mystkowa

II miejsca:„Herody" z zespołu Mszalniczanie
Wyróżnienie: „Pasterze" z Mszalnicy

Laureaci 
w VIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych

Dzieci:
I miejsce: „Szczodroki” z Boguszy,
II miejsca: „Z gwiazdą” z Cieniawy i „Herody” z Łososiny Dolnej,
III  miejsca: „Z gwiazdą" z Królowej G. i „Draby” z Rąbkowej,

Młodzież:
I miejsce: „Z gwiazdą” z Boguszy,
II miejsca nie przyznano,
III miejsca: „Pasterze” z Królowej G. i „Z turoniem” z Podegrodzia

Dorośli:
I miejsca: „Z gwiazdą” z Mystkowa i „Herody” z Mszalnicy,
II miejsca: „Z szopką” z Podegrodzia, „Draby” ze Stróż i „Pasterze”  
z Mszalnicy,
III miejsca: „Herody” z Podegrodzia i „Z turoniem” z Marcinkowic

 Pod koniec stycznia br odbyło się 
VIII Sądeckie Kolędowanie. 
Na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Myst-
kowie zaprezentowały się grupy kolędnicze  
w ramach XXVIII Gminnego Przeglądu Grup 
Kolędniczych. 
Dwa dni później odbył się natomiast VIII 
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. 
Można było podziwiać najlepsze grupy kolęd-
nicze, wyłonione podczas gminnych przeglą-
dów z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

Spośród 20 grup Komisja Artystyczna, której 
przewodniczyła etnograf Maria Załauska, 
wyłoniła najlepszych w kategoriach dziecię-
cej, młodzieżowej i dorosłej.  
  
 Podsumowaniu VIII Sądeckiego 
Kolędowania towarzyszył program świąteczny 
w wykonaniu dzieci i młodzieży ze „Studia 
Piosenki” ze Starego Sącza oraz występ  
kolędniczy „Małych Mystkowian”.   
    

Wszystkim grupom gratulujemy zdobytych 
sukcesów i jak zwykle zapraszamy za rok.

Organizatorem Sądeckiego Kolę-
dowania było Starostwo Powiatowe  
w Nowym Sączu i Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej.

Kogo
Foto: M.Bieszczad i autor
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"Herody" z Łososiny Dolnej "Z gwiazdą" z Mystkowa

"Pasterze" z Królowej Górnej
"Z gwiazdą" z Cieniawy

"Draby" ze Stróż"Herody" z Mszalnicy

Omówienia programów

Widownia

"Mali Mystkowianie"
"Studio Piosenki" ze Starego Sącza

"Organizatorzy i laureaci przeglądu

"Z gwiazdą" z Boguszy

""Szczodroki" z Boguszy
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Nowa parafia w Boguszy
 Historycy przypuszczają, że wieś 
Bogusza powstała w XIV w. Najstarsza 
jednak notatka pojawi się w piśmie z roku 
1460 wystawionym przez podkomorzego 
krakowskiego Mikołaja Pieniążka. W 1627r. 
zbudowano w Boguszy pierwszą cerkiew  
i ustanowiono parafię greko-katolicką. Upo-
sażył ją Stanisław Lubomirski starosta gry-
bowski. Patronem cerkwi i parafii obrano 
św. Dymitra męczennika. W 1785r. cesarz 
austriacki Józef II zniósł parafię w Boguszy 
i przyłączył wieś do greko-katolickiej parafii 
w Królowej Ruskiej (obecnie zwaną Górną).                                                                                                                                          
  W 1858r. na miejscu starej cerkwi 
wzniesiono obecną, przenosząc do niej całe 
wyposażenie ze starej cerkwi, które zdobi 
wnętrze świątyni do naszych czasów. Obecni 
mieszkańcy Boguszy od dawna pragnęli żeby 
w ich wiosce ponownie powstała parafia. 
Zbudowali plebanię. Po długich staraniach 
uprosili bp. Wiktora Skworca  i dał w 1999r. 
im kapłana w osobie ks. Mieczysława Czekaja 
w  charakterze rektora kościoła. Nie otrzymał 
on jednak żadnych uprawnień w dziedzinie 
duszpasterstwa. Mógł jedynie opiekować się 
kościołami. Podjęto więc prace remontowo-

-konserwatorskie przy dawnej cerkwi drew-
nianej obecnie kościoła p.w. św. Antoniego. 
Zakupiono od Urzędu Gminy upaństwowioną 
wcześniej murowaną cerkiew prawosławną 
będącą w stanie ruiny. Mieszkańcy Boguszy 
odbudowali ją i pięknie urządzili wewnątrz  
wyłącznie własną pracą i kosztem. Nie było 
możliwości starania się o jakąkolwiek pomoc 
z zewnątrz,  bo nie było parafii ani formalnego 
rektoratu. Prócz odbudowy, remontu i uposa-
żania dwóch własnych kościołów mieszkańcy 
Boguszy musieli znacząco uczestniczyć  
w budowie nowego kościoła w Królowej 
Górnej. Wszystkie wymienione prace organi-
zował pełniący funkcje rektora ks. Mieczysław 
Czekaj. 
 Po dwunastu latach intensywnych 
prac ks. prałat Mieczysław Czekaj ze względu 
na podeszły wiek musiał przejść na emery-
turę. W tej sytuacji mieszkańcy Boguszy pod-
jęli starania u ks. bp. Skworca o utworzenie  
parafii. Ks. bp. obiecał to uczynić. Ucieszeni 
obietnicą boguszanie natychmiast  zabrali się 
do wykończenia i remontu   plebanii wewnątrz 
i zewnątrz. Bardzo ofiarną pracą i wyłącznie 
własnym kosztem doprowadzili cały budynek 

plebanii do możliwości należytego funkcjono-
wania.    
 Ks. bp. Skworc z dniem pierwszej 
niedzieli adwentu 2011r. ustanowił w Bogu-
szy niezależny od Królowej Górnej rektorat  
z pełnymi prawami parafii.  Rektorem kościo-
łów mianował  ks. mgr Józefa  Nowaka 
pochodzącego z Kamionki Wielkiej nadając 
mu wszystkie prawa i obowiązki proboszcza. 
 W ten sposób Bogusza praktycznie 
stała się parafią ku wielkiej radości wszystkich 
jej mieszkańców. Nowy duszpasterz z wiel-
kim taktem i kapłańską gorliwością podjął się 
organizowania życia parafialnego na nowej 
placówce. Wdzięczni parafianie chętnie mu 
w tym pomagają. Pełniący dotychczas obo-
wiązki rektora ks. prałat pozostał na pleba-
nii jako emeryt gotowy w miarę możliwości 
pomagać swemu następcy. „Niech nam bło-
gosławi i sprzyja wraz z swoim Synem Naj-
świętsza Panna Maryja”.                       
                                                                                                                                                      

Tekst i foto: Jan Głód

Proboszcz nowej parafii ks. Józef Nowak (z prawej)  
i ks. prałat Mieczysławm Czekaj
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