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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiego dobra w Nowym 2015 Roku

wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA
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Uroczystość Jubileuszu 50 i 60 lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w intencji Jubila-
tów odprawił ks. prałat Stanisław Ruchała – proboszcz parafii 
Kamionka Wielka, po czym pary małżeńskie zgromadziły się  
w Domu Weselnym Acapulco. Dostojnych Jubilatów serdecznie 
witał Kazimierz Siedlarz wójt gminy, który mówił: „Czasy, w któ-
rych przyszło wam budować swoją przyszłość nie były łatwe 
ani politycznie, ani gospodarczo, ale mimo trudności, zbudo-
waliście Wasze domy, wychowaliście i  wykształciliście dzieci, 
doczekaliście się wnuków i prawnuków. Wasz zapał i poczucie 
odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować lepszą przy-
szłość nie tylko dla rodziny, ale także dla naszej małej gminnej 
ojczyzny. Za wspaniały przykład, wyrzeczenia i  wytrwałość 
z całego serca Wam dziękuję” - mówił wójt. 
Wzruszającym momentem były życzenia dla Państwa Marianny 
i Józefa Kiełbasów z Mszalnicy, którzy świętowali Diamentowe 
Gody - specjalnie dla tych Jubilatów odśpiewano trzykrotnie 

gromkie STO LAT.
Głównym punktem  uroczystości była dekoracja par Medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty. Czas 
upłynął przy wspólnym obiedzie w bardzo miłej i pełnej wspo-
mnień atmosferze.
Jubilaci obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa to:
Anna i Józef Janusowie, Maria i Stanisław Janusowie, Maria  
i Stanisław Kiełbasowie, Józefa i Eugeniusz Kruczkowie, Sta-
nisława i Jan Kruczkowie, Kazimiera i Józef Ligęzowie, Maria  
i Józef  Migaczowie,  Janina i Józef Porębowie, Krystyna  
i Stanisław Porębowie, Katarzyna i Michał Trojanowie,  Leonia 
i Józef Witkowie.

Halina Malczak
Fot. K. Ogorzałek
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Małżeńskie jubileusze

      Szanowni Państwo!

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pięknym  
i niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 
wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo optymizmu i wiary  

w pogodne jutro oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz

Przewodniczący
Rady Gminy

Zenon Kruczek
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ZŁOTE MYŚLI:

W dniu 01 grudnia 2014 marca odbyła się pierwsza Sesja 
nowo wybranej Rady Gminy Kamionka Wielka. Zgodnie  
z ustawą o samorządzie gminnym sesja zwołana została 
przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu a jej otwar-
cia dokonał i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego,  
radny senior Pan Benedykt PORĘBA. Głównym tema-
tem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo 
wybranych radnych i Wójta Gminy Kamionka Wielka oraz 
wybór przewodniczącego Rady Gminy. Przed złożeniem 
ślubowania radni oraz Wójt  Gminy otrzymali z rąk Przewod-
niczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wybo-
rze na radnego  i zaświadczenie o wyborze na wójta gminy 
Kamionka Wielka. Jako pierwszy ślubowanie złożył radny 
Benedykt Poręba o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetel-
nie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” 
oraz kolejno wszyscy pozostali radni. Wójt Gminy ślubowa-
nie złożył o treści: „Obejmując urząd wójta, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg”. Następnie radni dokonali wyboru przewodniczącego  
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W wyniku tajnego gło-
sowania przewodniczącym wybrany został Pan Zenon KRU-
CZEK a wiceprzewodniczącym Pan Tadeusz BODZIONY. 
Obaj radni podziękowali za zaufanie i głosy poparcia, dekla-
rując chęć rzetelnej i sumiennej pracy i zaangażowanie  
w sprawy gminy dla dobra ogółu.
Wójt Gminy w swym wystąpieniu podziękował za udział  
w wyborach, za obdarzenie zaufaniem ze strony miesz-
kańców, za głosy poparcia. Pogratulował radnym wyboru, 
życząc jedności w działaniach dla rozwoju gminy i dobra 
mieszkańców.  
Rada Gminy dokonała również ustalenia składów osobo-
wych stałych Komisji Rady Gminy, natomiast przewodni-
czących komisji wybrali spośród siebie członkowie. Składy 
komisji przedstawiają się następująco:
I. KOMISJA REWIZYJNA: KAMIEŃSKI Rafał – przewodni-
czący, Ogórek Marian – zastępca, członkowie: BARAN Zyg-
munt, KOCEMBA Maciej, STANEK Andrzej
II. KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW: WITEK Piotr – prze-
wodniczący, członkowie: BARAN Zygmunt, BODZIONY 
Tadeusz, JANUS Józef, KIEŁBASA Marcin, PORĘBA Bene-
dykt, PORĘBA Marcin, POTONIEC Antoni
III..KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA  
I SPRAW SPOŁECZNYCH: STANEK Andrzej – przewodni-
czący, członkowie: DOBOSZ Kazimierz, JANUS Józef, KIEŁ-
BASA Marcin, KOCEMBA Maciej, KRUCZEK Zenon, MYJAK 
Ireneusz, PORĘBA Benedykt, WITEK Piotr
IV. KOMISJA ROZWOJU, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRO-
DOWISKA: MYJAK Ireneusz – przewodniczący, członko-
wie: BODZIONY Tadeusz, DOBOSZ Kazimierz, KAMIEŃSKI 
Rafał, KRUCZEK Zenon, OGÓREK Marian, PORĘBA Marcin, 
POTONIEC Antoni.
                                                                                                                               

 K.Z.
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Nowa Rada Gminy w Kamionce Wielkiej

             Rafał                 Stanek                Ogórek                Kocemba              Dobosz                  Myjak                Potoniec 
         Kamieński            Andrzej                Marian                   Maciej               Kazimierz              Ireneusz                Antoni

     Baran                Poręba                 Bodziony              Poręba                Janus                   Witek                   Kiełbasa
   Zygmunt              Rafał                    Tadeusz             Benedykt               Józef                    Piotr                     Marcin
                                                V-ce Przwewodniczący

Kruczek Zenon
Przewodniczący 

Rady Gminy

Siedlarz Kazimierz
Wójt Gminy

Migawki
z  I Sesji

nowej Rady 
Gminy

strona 4

Szanowni Państwo!
 
 Bardzo serdecznie dziękuję za Wasz 
liczny udział w wyborach samorządowych  
w dniu 16 listopada 2014 roku. 
 Szczególnie dziękuję za to, że po raz 
kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym 
zaufaniem, powierzając funkcję Wójta Gminy 
Kamionka Wielka na kolejne 4 lata. 
 Rozpoczynając nową kadencję mam 
nadzieję, że wspólnie  uda nam się wiele osiągnąć. 
Mając Państwa poparcie dołożę wszelkich 
starań aby jak najlepiej zadbać o dalszy rozwój 
Naszej Małej  Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku, 
Kazimierz Siedlarz

Wójt Gminy Kamionka Wielka
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Wyniki wyborów do Rady Gminy
  

Miejscowość 

 

Nazwisko i imię 

 

Komitet wyborczy 

Ilość zdobytych 
głosów 

1 Bogusza - Białoszewski Marcin KW Prawo i Sprawiedliwość 86 

- Kamieński Rafał KWW Samorządna Jedność  Wiejska 160 

2 Jamnica - Góra Sławomir KW Prawo i Sprawiedliwość 91 
- Migacz Mariusz KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 43 
- Bochenek Kazimierz KWW Samorządowa Jedność  Wiejska 35 
- Poręba Marcin KWW Jamnica 133 

3 Kamionka 
Mała 

- Baran Zygmunt KW Prawo i Sprawiedliwość 126 
- Marszałek Tadeusz KWW Lepszy Rozwój Małych Ojczyzn 47 

4 Kamionka 
Wielka 

- Kościółek Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 93 
- Szczecina Marek KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 43 
- Myjak Ireneusz KWW Samorządowa Jedność  Wiejska 96 
- Klimek Monika KWW Moniki Klimek 78 

5 Kamionka 
Wielka 

- Kocemba Maciej KWW Prawo i Sprawiedliwość 116 

- Grybel Piotr KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 41 
- Wietrzak Irena KWW Samorządna Jedność  Wiejska 58 

6 Kamionka 
Wielka 

- Dobosz Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 81 
- Pawłowska-Skóra 
Małgorzata 

KWW Wspólnota Gminy Kamionka W.      47 
 

- Kruczek Józef KWW Samorządna Jedność  Wiejska 38 
- Ogórek Mateusz KWW SGKW 71 

7 Kamionka 
Wielka 

- Rozwadowski Adam KW Prawo i Sprawiedliwość 44 
- Trojan Józef KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 101 
- Kruczek Zenon Samorządna Jedność Wiejska 121 

8 Kamionka 
Wielka 

- Potoniec  Antoni KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 133 

- Rolka Kinga KWW Samorządna Jedność  Wiejska  88 
- Nowak Ludwik KWW Sądecka wspólnota Samorządowa 37 

9 Królowa 
Górna 

- Stanek Andrzej KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 203 
- Nowak Józefa KWW Samorządna Jedność  Wiejska 140 

- Olesiak Ryszard KWW Sądecka wspólnota  Samorządowa 20 
- Janusz Eugeniusz KWW SGKW 11 

10 Królowa 
Polska 

- Mika Wawrzyniec KW Prawo i Sprawiedliwość 74 
- Aleksandrowicz Dariusz KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 69 
- Ogórek Marian KWW Samorządna Jedność  Wiejska 203 

11 Mszalnica - Witek Piotr KWW Samorządna Jedność  Wiejska bez głosowania 
12 Mszalnica - Chruślicka  Marta KWW Wspólnota Gminy Kamionka W. 88 

- Kiełbasa Marcin KWW Samorządna Jedność  Wiejska 97 
13 Mystków - Pyzik Tomasz KWW Prawo i Sprawiedliwość 74 

- Poręba Benedykt KW Stowarzyszenie „Mystkowianie” 96 
14 Mystków - Ogorzałek Krystyna KWW Wspólnota Gminy  Kamionka W. 96 

- Jawor Piotr KWW SGKW 58 
- Janus Józef KWW Mystków Centrum 103 

15 Mystków - Trojan Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 86 
- Bodziony Tadeusz KWW Samorządna Jedność  Wiejska 171 
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Wyniki wyborów do Rady Powiatu

Wyniki wyborów na Wójta Gminy
Lp.  

Nazwisko i imiona 
OKW Nr 1 

Kamionka W. 
Kamionka 
Mała 

OKW Nr 
2 

Mystków 

OKW 
Nr 3 

Królowa 
Górna 

OKW 
Nr 4 

Jamnica 

OKW 
Nr 5 

Mszalnica 

OKW 
Nr 6 

Bogusza 

OKW 
Nr 7 

Królowa 
Polska 

OKW 
Nr 8 

Kamionka 
Wielka 

Ra 
zem 

Uzyska
ne  %  
poparc
ie 

1. POTONIEC Antoni 
Henryk 

381 261 133 85 114 45 90 340 1449 37,98 

2. SIEDLARZ Kazimierz 
Roman 

367 416 234 208 307 201 253 380 2366 62,02 

 

Wyboru dokonano w I turze, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał SIEDLARZ Kazimierz Roman,
zgłoszony przez KWW Samorządna Jedność Wiejska.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7480. Karty do głosowania wydano 3949 osobom. W wyborach wzięło udział (oddało ważne 
karty do głosowania) 3948 wyborców, co stanowi 52,78% uprawnionych do głosowania. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 202 281 193 103 198 98 248 170 1493
2 104 23 12 32 23 7 9 129 339
3 25 16 6 4 3 7 2 10 73

1 2 3 4 5 6 7 8
1 29 0 0 1 2 1 0 2 35
2 24 3 0 1 4 5 4 2 43

1 2 3 4 5 6 7 8
1 7 143 5 6 0 1 1 3 166
2 16 6 1 2 1 2 0 3 31

1 2 3 4 5 6 7 8
1 22 7 4 2 0 6 0 7 48

Razem

WYNIKI DO RADY POWIATU 2014 ROK.

Lista nr 3 -KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ŚWIGUT Józef

Okręg wyborczy
Nr Nazwisko i Imię

Lista nr 13 -KWW SOLIDARNIE DLA SĄDECCZYZNY

Nr Nazwisko i Imię
Okręg wyborczy

HOMONCIK Krzysztof Piotr
HOROWSKA Anna Małgorzata

GIENIEC Rafał Mariusz
KMAK Anna Agnieszka

Lista nr 15 -KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Razem
SĘDZIMIR Stanisław

KOŚCIÓŁEK Krystyna

Nr Nazwisko i Imię
Okręg wyborczy

Razem

Razem
KAMIEŃSKA Magda Maria

Lista nr 4 -KW PLATFORMA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imię
Okręg wyborczy

Lista nr 14 -KWW SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY

1 2 3 4 5 6 7 8
1 113 16 19 20 8 26 9 245 456
2 25 9 6 4 5 2 0 22 73

1 2 3 4 5 6 7 8
1 16 1 1 2 5 0 1 5 31
2 0 27 6 3 68 0 2 6 112
3 2 1 0 0 1 1 7 0 12
4 0 2 0 1 0 0 0 0 3

Nr 

WYNIKI DO RADY POWIATU 2014 ROK.

RUŚNIAK Maria
TROJAN Józef

Nr Nazwisko i Imię
Okręg wyborczy

Nazwisko i Imię

Razem

Lista nr 14 -KWW SĄDECKI RUCH SAMORZĄDOWY

OLESIAK Teresa

Okręg wyborczy
Razem

PAWŁOWSKA -NOWAK Zofia Małgorzata
JELEŃ Czesław

GROŃ Agnieszka Iwona

Lista nr 16 -KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

strona 6
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    Tradycje samorządu lokalnego 
wywodzą się z czasów dawnej Rzeczypospo-
litej, tak też było na naszym terenie. 
1 stycznia 2015 roku mija 60 lat od powstania 
pierwszych struktur gminnych w Kamionce 
Wielkiej. Do lat trzydziestych ubiegłego wieku 
byliśmy częścią  powiatu grybowskiego. 
Początki samorządu sięgają czasów byłej 
Galicji. 
Po likwidacji powiatu grybowskiego zostaliśmy 
przyłączeni do Gminy Nowy Sącz i tak zostało 
do roku 1955, kiedy zaczęły się tworzyć pierw-
sze zalążki gminy, aby w roku 1958 stać się 
siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. 
 Żyjącymi świadkami tamtych 
czasów są dwie panie: Janina Wąsowicz 
– mieszkającą w Opolu i Danuta Daniszew-
ska, z którą o początkach formułowania się 
struktur gminnych w Kamionce powspo-
minaliśmy odwiedzając ją w jej mieszkaniu  
w Nowym Sączu. Pomimo upływu czasu (Pani 
Danuta liczy sobie 83 lata) doskonale pamięta  
i bardzo miło wspomina okres pracy  
w Kamionce Wielkiej. 
 Na mocy ustawy z 1972 r.  w roku 1973 
Kamionka Wielka stała się siedzibą Gminy, 
która swoim zasięgiem obejmowała: Królową 
Polską,  Królową Górną, Boguszę, Mystków  
i Mszalnicę. W kolejnych latach w skład 
gminy weszły miejscowości: Jamnica  
i Kamionka Mała. Kolejne zmiany przynosi 
ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku, 

która w miejsce dotychczas mianowanego 
naczelnika jako organ wykonawczy wpro-
wadza stanowisko wójta wybieranego przez 
mieszkańców w wyborach bezpośrednich. 
W obecnym kształcie gmina liczy 9 sołectw  
( w roku 2000 wyodrębnione zostało sołectwo 
Mszalnica - Zagóra). Na dzień 27 listopada 
2014 roku zameldowanych było  10160 miesz-
kańców. Obecnie na terenie gminy Kamionka 
Wielka funkcjonuje 8 szkół podstawowych,  
5 gimnazjów, 4 przedszkola i żłobek. W trosce  
o rozwój fizyczny młodzieży   placówki te zostały 
wyposażone w place zabaw, wielofunkcyjne 
boiska, sale gimnastyczne.  Wszystkie obiekty 
służące oświacie spełniają wysokie stan-
dardy techniczne. Świadczy to o widocznym 
postępie 
i trosce 
s k i e r o -
w a n e j  
w stronę 
p r z y -
s z ł y c h 
pokoleń. 
W ś r ó d 
d o k o -
n u j ą -
cych się 
zmian na 
s z c z e -
g ó l n ą 
u w a g ę 

zasługuje szybki rozwój szeroko pojętej infra-
struktury. 
Zaletą naszej gminy są dogodne połączenia 
komunikacyjne z sąsiednimi miejscowościami 
co podnosi atrakcyjność naszego terenu.  
Jak wielki skok rozwojowy dokonał się na 
przestrzeni minionych 60 lat świadczą wspo-
mnienia starszych osób, które pamiętają 
czasy lampy naftowej, braku dróg, połącze-
nia „ze światem”  wyłącznie drogą kolejową 
bądź furmanką a  jedna para butów  w domu 
rodzinnym służyła kilku jej członkom. Zmiany 
jakie się dokonały są zdecydowanie bar-
dziej dostrzegalne dla osób, które  związane  
z Kamionką, odwiedzają ją w większych 
odstępach czasu.

60 lat struktur  gminnych w Kamionce Wielkiej

c.d na str. 8

strona 7

Danuta Daniszewska

Na pierwszym planie drewniany budynek Urzędu Gminy
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 60 lat struktur  gmin-
nych w Kamionce 
Wielkiej (c.d.)
Natomiast my jako mieszkańcy, którym się 
wydaje, że jesteśmy zapracowani i zagonieni 
za własnymi sprawami, nie dostrzegamy 
zachodzących na naszych oczach zmian.  
 
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze zbiorów 
Zygmunta Kurdziela i Marii Ruśniak. Celowo 
nie opatrujemy ich komentarzem licząc na 
wywołanie nostalgicznych wspomnień u star-

szych Czytelników. 
Dla młodszych zaś niech będą źródłem inspi-
racji do przemyśleń o historii naszych przod-
ków w zderzeniu z dzisiejszą rzeczywistością.

Danuta Daniszewska jedną z pierwszych osób 
tworzących struktury gminne Kamionki Wiel-
kiej. Chrześnica Gen. Hallera, która z wielkim 
sentymentem wspomina Kamionkę Wielką, 
a dowodem niech będą po latach napisane 
słowa piosenki: 

  „Słońce wschodzi i zachodzi tu i tam a ja sobie 
w tą Kamionkę spoglądam, niedaleko Sącza 
co jest miejscowość ta, że na jej wspomnienie 

to mi serce drga  ja z Kamionki chłopa bardzo 
chciałam mieć, lecz to były tylko myśli no  
i chęć. Bym se królowała wśród tych pięknych 
gór, które swoje szczyty pchają aż do chmur 
ja Kamionkę pokochałam jak swój dom, 
lecz mnie żaden chłopak nie chciał poszłam 
stąd i musiałam sobie w główkę popukać no  
i  w innym świecie chłopa se szukać”

T. Myjak
I. Myjak

Z. Kruczek
Fot. Archiwum rodziny Kurdzielów
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Odblaskowa szkoła w Królowej Górnej

Dbałość o bezpieczeństwo dzieci na drodze 
stanowi jeden z priorytetów opieki nad 
nimi. Ostatnio bardzo często słyszy się  
o ustawowym obowiązku korzystania przez 
najmłodszych z elementów odblaskowych. 
Ustawa, o której mowa, obliguje rodziców, 
dyrektorów szkół, nauczycieli oraz peda-
gogów szkolnych do kontrolowania swoich 
podopiecznych w zakresie spełniania tego 
obowiązku. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
swoich uczniów, Zespół Szkół Podstawowo- 
Gimnazjalnych w Królowej Górnej podjął 
szereg działań promujących ideę wyposa-
żania ich w elementy odblaskowe. Fakt ten 
stał się motywacją do wzięcia udziału w akcji 
„Odblaskowa Szkoła”. Działania realizowane 
w ramach tego przedsięwzięcia koordynowały 
panie: Beata Nowak (pedagog szkolna) oraz 
Agnieszka Kumorek (nauczyciel zajęć arty-
stycznych i techniki).
Działania w zakresie opisywanej akcji były 
podejmowane w szkole we wrześniu i paź-
dzierniku bieżącego roku. Pierwszym ich 
„punktem” było zorganizowanie spotkania 
z funkcjonariuszami z Posterunku Policji  
w Nawojowej, którzy rozdawali uczniom naj-

młodszych klas (0- III) odblaskowe emblematy. 
Spotkanie to zostało urozmaicone występami 
dzieci, które m. in. śpiewały piosenki tema-
tycznie związane z omawianą problematyką. 
Stało się także okazją do zadawania pytań 
dotyczących ruchu drogowego, na które poli-
cjanci chętnie odpowiadali. 
28 października w szkole zostało zorganizo-
wane spotkanie z rodzicami, podczas którego 
gimnazjaliści (przygotowani przez opiekuna- 
panią Beatę Nowak) przedstawili inscenizację 
pt. „Świeży kierowca” oraz prezentację multi-
medialną na temat bezpiecznego poruszania 
się po drodze. Zwrócono także uwagę na 
zgubny wpływ alkoholu oraz innych środków 
psychoaktywnych na kierujących pojazdami. 
Zgromadzeni w szkole rodzice otrzymali bro-
szury i ulotki, których treść dotyczyła oma-
wianego problemu, zaś występ młodych ludzi 
spotkał się z wielkim uznaniem i aprobatą  
z ich strony.
Na spotkaniu obecny był także policjant, który 
wygłosił ciekawą prelekcję na temat zagrożeń 
związanych z poruszaniem się po drodze oraz 
sposobów ich zapobiegania.
Do dzieci i młodzieży czasem najłatwiej 

dotrzeć poprzez organizowanie dla nich kon-
kursów, w których mogliby wziąć udział i- przy 
pomocy różnych środków wyrazu- zaprezen-
tować własne „podejście” do danego pro-
blemu. Mając to na uwadze, koordynatorzy 
omawianej akcji zorganizowali w szkole dwa 
konkursy: plastyczny oraz wiedzy o ruchu dro-
gowym. Wzięli w nich udział uczniowie klas: 
IV - VI. Kilka prac plastycznych zostało wyróż-
nionych. Na wielką pochwałę zasługuje także 
bardzo dobra znajomość przepisów ruchu 
drogowego, co dało się zauważyć w oparciu 
o wyniki drugiego z wymienionych konkursów. 
Obecnie koordynatorzy akcji „Odblaskowa 
Szkoła” dokładają wszelkich starań, aby 
zdobyć odblaskowe emblematy dla wszyst-
kich uczniów. Zapowiadają także, iż nadal 
będą kontynuować wśród dzieci i młodzieży 
działania promujące właściwe zachowania 
na drodze. Cel jest szczytny - chodzi przecież  
o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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Odblaskowa szkoła w Kamionce Górnej

  Od początku roku szkolnego, czyli 
od 1 września 2014 r. wraz z wprowadzeniem 
obowiązku noszenia odblasku przez pieszych 
w terenie niezabudowanym, uczniowie razem 
z nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr  
2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej rozpo-
częli akcję „Odblaskowa szkoła”. Choć kon-
kurs oficjalnie rozpoczynał się dopiero 15 
września, działania w naszej szkole podjęte 
już wcześniej, gdyż bezpieczeństwo pieszych, 
w tym naszych szkolnych dzieci jest najważ-
niejsze szczególnie na drodze, gdyż dopiero w 
tym roku okolica naszej szkoły doczekała się 
odcinka chodnika dla pieszych.
 O bezpieczeństwie na drodze,  
a w szczególności o obowiązku noszenia 
odblasków przez dzieci informowane były już 
na pierwszym spotkaniu w szkole, począt-
kowo przez panią Dyrektor na uroczystym 
apelu rozpoczynającym rok szkolny, a następ-
nie w klasach przez wychowawców. Już w tym 
dniu dzieci otrzymały elementy odblaskowe, 
które pozyskała pani dyrektor.
  Po ogłoszeniu konkursu przez 
Małopolską Wojewódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, nadarzyła się 
okazja, aby  jeszcze mocniej wyeksponować, 
jak ważna jest rozwaga nie tylko kierowców, 
ale nade wszystko pieszych, szczególnie  
w jesieni, kiedy to już ok. godz. 16.00 robi 
się ciemno. Nasze działania rozpoczęliśmy 
od szerokiej akcji informacyjnej po klasach, 
między uczniami i nauczycielami, z czego 
zawiązała się świetna współpraca pomiędzy 

koordynatorem szkolnym programu z panią 
Dyrektor, pedagogiem szkolnym oraz wycho-
wawcami wszystkich klas. 
 W pierwszej kolejności zostały przy-
dzielone zadania. Każda ze stron, zarówno 
dzieci jak i nauczyciele bardzo solidnie zabrali 
się do działań. Wychowawcy klas I-III szkoły 
podstawowej przeprowadzili w swoich klasach 
konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym wraz z tematycznymi zaję-
ciami, na których słychać było piosenki i wier-
sze o tematyce BRD, a w klasach IV-VI, przy 
pomocy nauczyciela techniki przeprowadzony 
został Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego, z którego 
wyłoniono najlepszych, a ci następnie będą 
przygotowywać się do wiosennej edycji Tur-
nieju Wiedzy o BRD.
  Staraniem pani pedagog, w naszej 
szkole odbyło się spotkanie z Policjantami, 
którzy przeprowadzili prelekcję z wszystkimi 
uczniami na temat BRD. Mówili o potrzebie 
posiadania przez pieszych odblasków, które 
mogą uratować  ŻYCIE.
  W czasie trwania konkursu, zorgani-
zowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy dla mieszkańców 
gminy Kamionka Wielka, którego głów-
nym przesłaniem oprócz sportowego, była 
akcja „Odblaski są spOKo” i przypomnienie  
o obowiązującym nowym przepisie. Wszyscy 
uczestnicy oraz kibice otrzymali odblaski, co 
zostało przyjęte bardzo pozytywnie.
  W ramach akcji „Odblaskowa 

Szkoła” została zorganizowana dyskoteka 
szkolna, która miała na celu „promocję”   
i przeznaczenie różnorakich gadżetów odbla-
skowych.  Podczas trwania imprezy, najbar-
dziej „odblaskowi” uczniowie wraz z nauczy-
cielem przeprowadzili akcję informacyjną na 
przystanku autobusowym, wręczając wysia-
dającym z autobusu o godz. 16:50 (czyli już 
o zmroku) odblaski i przypominając im o obo-
wiązku noszenia elementów odblaskowych 
szczególnie w miejscach, gdzie nie ma oświe-
tlenia ulicznego, ani chodnika. Również to 
działanie zostało przyjęte bardzo pozytywnie.
  Pomimo, iż konkurs trwał do 31 
października, nasza społeczność nie zamierza 
kończyć akcji, która ma tak ważne przesłanie. 
Planujemy w niedalekiej przyszłości powtó-
rzyć kampanie  informacyjną o zasadach BRD 
podczas różnego typu imprezach (Gminny 
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, organizację 
Gminnego Turnieju Wiedzy o BRD, Turnieju 
Rodzinnego w Tenisa Stołowego). 
 Wierzymy, że nasze działania przy-
czynią się do poprawy bezpieczeństwa drogo-
wego w naszej miejscowości oraz ukształtują 
świadomość wszystkich uczestników drogi  
o wartości przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego.

      
Mariusz Popiela

szkolny koordynator akcji 
„Odblaskowa Szkoła”

Fot. Archiwum szkolne
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Ogłoszenia  Gminy

REMONTY DRÓG

Jesień w naszej gminie, dzięki uzyskanym dota-
cjom, owocowała kolejnymi inwestycjami w infra-
strukturze drogowej.
Przede wszystkim, wybudowano blisko kilome-
trowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej 
w Kamionce Wielkiej (Górnej), na sfinansowa-
nie którego, pozyskana została dotacja z Unii 
Europejskiej w wysokości 200 tys. zł. Odcinek 
chodnika zaczyna się w przysiółku Korczagówka  
i prowadzi aż do Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce 
Wielkiej.
Kolejne zadania, które zostały zrealizowane  
z dotacji, były:
• remont drogi gminnej „Bacówka” w Boguszy 
– dofinansowanie uzyskano dzięki współpracy 
Gminy Kamionka Wielka i Nadleśnictwa Nawo-
jowa, które przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł. 
Całkowita wartość robót 122 tys. zł.
• remont drogi gminnej „Bratyszowiec – Wyręby” 
w Królowej Górnej – dofinansowanie w wysokości 
blisko 100 tys. zł również pochodzi z Nadleśnic-
twa Nawojowa i pokrywa całość kosztów zadania
• remont drogi „Góry Jamnickie” w Jamnicy – 
wyremontowano 350,0 mb odcinek drogi za kwotę 
62 tys. zł. dotacja w wysokości 50 tys. pochodziła 
z budżetu Województwa Małopolskiego.

D.J.

ZIMA 2014

W związku ze zbliżającym się okresem 
zimowym, uprzejmie proszę o podjęcie 
działań  wynikających z art. 61 pkt. 1  
i 2 ustawy Prawo budowlane, informuję 
właścicieli, zarządców i administratorów 
obiektów budowlanych o obowiązku 
monitorowania  pokrywy śnieżnej lub 
lodowej zalegającej na dachach, stro-
pach, tarasach użytkowych, balkonach 
i tym podobnych elementach budynku,  
w szczególności na obiektach wielkopo-
wierzchniowych.
W przypadku znacznych nagromadzeń 
śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodo-
wych mogących stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za 
stan techniczny obiektu zobowiązany 
jest podjąć niezwłoczne działania, aby 
je usunąć.
Prace te należy wykonać ze szczegól-
nym uwzględnieniem przepisów BHP 
pod nadzorem osób uprawnionych (tak 
jak roboty na wysokościach).
Równocześnie informuję właścicieli  
i zarządców o obowiązku przeprowa-
dzenie okresowych 
kontroli m. in. instalacji kominowych  
i wentylacyjnych oraz instalacji grzew-
czych i gazowych w budynkach miesz-
kalnych, użyteczności publicznej oraz 
firmach.

(A.S.)

ODBIÓR ODPADÓW  
KOMUNALNYCH

Przypominamy, że zgodne z harmo-
nogramem odbioru odpadów komu-
nalnych na rok 2014 z terenu Gminy 
Kamionka Wielka,  od października 
br. odpady zmieszane i segregowane 
będą odbierane tylko I raz w miesiącu 
w każdy II czwartek miesiąca. 

J.R.M.

PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ

Informujemy, że Gmina Kamionka Wielka realizuje 
opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. 
Gmina na sporządzenie dokumentu pozyskała 
środki z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Kamionka Wielka” pozwoli zaplanować działania 
na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy 
jakości powietrza. 
Dzięki opracowaniu dokumentu Gmina będzie 
mogła uzyskać dofinansowanie na działania 
zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klima-
tyczno-energetycznego, w tym między innymi na 
działania termomodernizacyjne, czy instalację 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. 
Opracowanie dokumentu zlecone zostało firmie 
Argox Eco Energia – www.argoxee.com.pl

J. S.

ODŚNIEŻANIE

Zbliża się okres zimowy, w którym powinny występować 
opady śniegu, a co za tym idzie, utrudnienia na drogach. 
Dlatego też Gmina Kamionka Wielka i Powiat Nowosą-
decki, zawarli umowy z wykonawcami, odpowiedzialnymi 
za zimowe utrzymanie dróg.
Drogi Powiatowe:
Nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa (standard V);
Nr 1581K Piątkowa – Mystków (standard V);
Nr 1575K Królowa Górna – Ptaszkowa (standard IV).
P.U.H. „KOPBUD” Bogusława Romańczyk, Berest 53, 33 
– 380 Krynica – Zdrój, tel. 18 474 15 41 lub 18 471 17 70 
lub 501 421 378.

Nr 1577K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka (standard V);
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A., ul. 
Wiśniowieckiego 138, 33 – 300 Nowy Sącz, tel. 18 448 24 
00 lub 18 443 19 98 lub 660 456 321.
Standard IV:
1) Odśnieżanie jezdni na całej szerokości, łącznie z pobo-
czami na szerokości 0,75 m.
2) Posypywanie jezdni na:
a) skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej;
b) skrzyżowaniach z koleją;
c) odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym >4%;
d) przystankach i zatokach autobusowych oraz w ich obrębie;
e) łukach poziomych oznaczonych znakami;
f) odcinkach dróg, biegnących w sąsiedztwie cieków  
i zbiorników wodnych;
g) odcinkach dróg, biegnących wzdłuż skarp o znacznym 
nachyleniu.
3) Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 2 godz. od 
ustania opadów lub innych zjawisk atmosferycznych.
Standard V:
1) Standard utrzymania dróg taki sam jak w standardzie IV, 
dotyczy to odśnieżania i posypywania jezdni materiałami 
uszarstniającymi.
2) Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 4 godz. od 
ustania opadów lub innych zjawisk atmosferycznych.

Drogi gminne:
 Mystków – Wola Wyżna;
Wola Niżna do drogi powiatowej w Kamionce W.
FHU Rafał Gieniec, Mystków 49, 33 – 334 Kamionka 
Wielka, tel. 696 068 314
Jamnica:
 "Góry Jamnickie";
 "Nad Kamionką”;
 "Pod Kunów";
 "Od szkoły do toru koło P. Błajka”;,
 "Od szkoły do tartaku";

Kamionka Mała:
 droga "Od mostu do mostu";
 droga "Kamionka Mała - Popardowa" do granicy Gminy;
Zakład Montażowo – Budowlany Jacek Stasianek, Jam-
nica 104, 33 – 300 Nowy Sącz, tel. 606 219 329.

Dawid Janik
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5 listopada w Zespole Szkół Podstawowo – 
Gimnazjalnych w Mystkowie odbyło się pod-
sumowanie akcji „ ODBLASKOWA SZKOŁA” 
. Celem konkursu było zwiększenie aktyw-
ności dyrektorów szkół podstawowych, 
lokalnych władz samorządowych i rodziców  
w zakresie wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe. Akcja ta dała możliwość wyka-
zania, że szkoła nie tylko uczy , ale również 
dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych 
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto 
celem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, 
rodziców i opiekunów na konieczność kontro-
lowania ustawowego obowiązku korzystania 
przez dzieci z elementów odblaskowych i pro-
mowanie wszelkich inicjatyw ograniczających 
zagrożenia w ruchu drogowym.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas  
I – III oraz oddział przedszkolnym. Koordy-
natorem tego przedsięwzięcia była Pani mgr 
Beata Potoczek.
Czynności prowadzone w szkole w celu 
upowszechnienia bezpieczeństwa dzieci na 
drodze i konieczności noszenia odblasków to:

1. Wyposażenie uczniów w elementy odbla-
skowe.
2. Ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu 
przez jezdnię oraz prawidłowym poruszaniu 
się po drogach publicznych.
3. Konkurs  plastyczny  „Ani kroku bez odbla-
sku o zmroku”.
4. Konkurs wiedzy o przepisach ruchu drogo-
wego „Bądź bezpieczny na drodze”.
5. Wykonanie gazetki klasowej o bezpieczeń-
stwie na drodze.
6. Zajęcia pozalekcyjne na świetlicy.
7. Prelekcja z pracownikiem Miejscowego 
Ośrodka Ruchu Drogowego.
8. Spotkanie z Panem Policjantem.
9. Odblaskowe zajęcia multimedialne „Jestem 
widoczny i bezpieczny na drodze”.
10. Przedstawienie uczniów klasy III pt. „Bądź 
widoczny na drodze”.
11. Wyposażenie uczniów szkoły podstawo-
wej w kamizelki odblaskowe.
Dzięki sponsorom , którzy zaangażowali się  
w akcję „Odblaskowa szkoła” wszyscy ucznio-
wie szkoły podstawowej zostali zaopatrzeni  

w elementy i kamizelki odblaskowe. Zaanga-
żowanie nauczycieli i uczniów oraz wsparcie 
Wydziału Ruchu Drogowego w Nawojowej 
oraz Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
 w Nowym Sączu sprawiły, że akcja przepro-
wadzona była w naszej szkole w sposób rze-
telny  i odpowiedzialny, adekwatny do oma-
wianej tematyki.
2 października odbyły się zajęcia pozalekcyjne 
w  świetlicy, uczniowie poszerzali wiedzę na 
temat przepisów ruchu drogowego, bezpiecz-
nego zachowania się na drodze,  rozwiązywali 
krzyżówki i rebusy oraz malowali znaki dro-
gowe. 
 8 października odbyło się spotka-
nie z Panem Policjantem, który przypomniał 
podstawowe zasady obowiązujące uczest-
ników ruchu drogowego. Podkreślił, że dla 
własnego bezpieczeństwa należy zakładać 
kamizelki odblaskowe. Po krótkiej pogadance 
uczniowie wraz z nauczycielami i Panem Poli-
cjantem udali się w teren, gdzie odbyły się 
zajęcia praktyczne. 
                       Dokończenie na stronie 20 e

Odblaskowa szkoła w Mystkowie
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„Święci  zawsze przychodzą wtedy 
kiedy są potrzebni”  

100- rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny

Kiedy myślę Ojczyzna...

W lipcu 1914 r. wychucha  I wojna światowa. 
Naprzeciwko siebie stanęły armie wielkich 
mocarstw. W listopadzie front austriacko-rosyj-
ski przesuwał się w okolice Tarnowa. Mimo trwa-
jących  pobliżu działań wojennych, w środę 18 
listopada 16-letnia mieszkanka podtarnowskiej 
wsi Wał-Ruda – Karolina Kózkówna wybierała 
się do kościoła na Mszę św. Odprawiła już pięć 
dni nowenny do św. Stanisława Kostki i bardzo 
chciała ją dokończyć. Matka kazała jej jednak 
zostać w domu. Wiedziała, że po okolicy wałę-
sają się napastujący kobiety żołnierze i sądziła, 
że w domu nastolatka będzie bezpieczniejsza. 
Poszła z inną córką. Karolina ze łzami w oczach 
posłuchała matki.
Około godz. 9- tej do drzwi chaty Kózków zało-
motał  rosyjski żołnierz. Karolina przygotowała 
właśnie śniadanie dla młodszego rodzeństwa. 
Jan- jej ojciec- wpuścił Rosjanina do domu 
i – aby go udobruchać- poczęstował chlebem  
z masłem. Sołdat pogardził posiłkiem. Krzycząc 
pytał, gdzie znajduje się wojsko austriackie. 
Chwycił Jana za gardło. Karolina chciała chył-
kiem wymknąć się z izby, ale zastąpił jej drogę. 
Po chwili wyciągnął  ją z  izby wraz z ojcem   
i kazał iść w kierunku lasu. Twierdził, że popro-
wadzi ich do kwatery oficera. Było jasne, że jego 
zamiary są inne. Serca ojca i córki ścisnął ból. 
Modlili się o wybawienie z opresji. Na skraju 
lasu żołnierz przyłożył  bagnet do piersi Jana, 
grożąc śmiercią, nakazał wracać do domu. 
Ojciec zaczął błagać, by wziął jego, a wypuścił 
córkę. Na próżno. Rosjanin zmusił go do odej-
ścia. Karolina wyrwała się z rąk oprawcy. Zgu-
biła kurtkę, potem buty. Uciekała przez bagno, 
krzaki jeżyn i głogu. Ostre ciernie raniły jej stopy, 
targały spódnicę. Rozwścieczony jej oporem 
żołnierz pobiegł za nią, wyjął szablę i zadał kilka 
ciosów. Pierwszy trafił Karolinę w tył głowy, drugi 
w rękę, którą próbowała się osłonić, następny  

w dłoń, którą chciała chwycić ostrze. Kolejne 
uderzenia zraniły ją pod kolanem. Ostatnie 
cięcie w gardło rozcięło tętnicę szyjną. Wyczer-
pana ucieczką, walką i upływem krwi upadła 
na skraju lasu. Skonała, zaciskając palce na 
zerwanej z głowy chusteczce. Zginęła, ale boha-
tersko obroniła swą dziewiczą cześć. Długo szu-
kano Karoliny. Poranione i leżące we krwi ciało 
dziewczyny odnaleziono po dwóch tygodniach  
4 grudnia, we wspomnienie św. Barbary, 
patronki dobrej śmierci, którą Karolina otaczała 
wielką czcią.
Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierp-
nia 1898 r. w Wał - Ruda. Była czwartym 
dzieckiem spośród jedenaściorga  dzieci Jana 
Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Ubogich wie-
śniaków, ludzi bardzo pobożnych, pracowitych 
i uczynnych. Karolina była dobrą i wyjątkowo 
posłuszną dziewczyną. Zdrowa, dobrze zbudo-
wana, ciężko pracowała, pomagając rodzicom 
oraz wyręczając matkę w pracach domowych  
i opiece nad młodszym rodzeństwem. W szkole 
była dobrą uczennicą, inteligentną, nad wiek 
poważną, obowiązkową uczciwą i sprawiedliwą. 
Nie lubiła dużo mówić ani zwracać na siebie 
uwagi, miała jednak dobry wpływ na swoje kole-
żanki. Z ochotą pomagała wszystkim  potrze-
bującym - chorym i biednym. Choć mieszkała 
wiele kilometrów  od kościoła bardzo często – 
także w dni powszedne chodziła na Mszę Św. 
Bardzo lubiła czytać pobożne lektury, dzieląc 
się uzyskaną wiedzą z rówieśnikami. Rozmo-
dlona i rozśpiewana, należała do Apostolstwa 
Modlitwy, Towarzystwa Wstrzemięźliwości, 
Bractwa Komunii Świętej Wynagradzającej, była 
zelatorką  Żywego Różańca. Podczas procesji  
z dumą dźwigała feretron z figurą NMP Niepo-
kalanie Poczętej.
Jeszcze za życia mieszkańcy wsi uważali Karo-
linę Kózkównę za wybraną przez Boga, nazywali 

„prawdziwym aniołem”. 10 czerwca 1987 roku  
w Tarnowie  Jan Paweł II ogłosił Karolinę bło-
gosławioną. Mówił wtedy do zebranych piel-
grzymów:  „Święci są po to, ażeby świadczyć  
o wielkiej godności człowieka. Świadczyć  
o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwsta-
łym dla nas i dla naszego zbawienia… Czyż 
święci są po to, ażeby zawstydzać?  I odpowie-
dział „Tak, mogą być i po to. Czasem konieczny 
jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć czło-
wieka w całej prawdzie”.
Dzisiaj w dobie kryzysu wartości moralnych, 
który uderza przede wszystkim w młodzież, 
postać 16-letniej  męczennicy za czystość ma 
wydźwięk szczególny. Święci zawsze przycho-
dzą wtedy, kiedy są potrzebni. W 100 - letnią 
rocznicę jej męczeńskiej śmierci młodzież szkół 
nr 1 i nr 2 w Kamionce Wielkiej przygotowała 
montaż słowno - muzyczny poświęcony jej  
drodze ku świętości.

Tyś patronką moich dobrych dni
Tyś patronką w smutku
Kiedy serce mego zamknę drzwi
Pukasz po cichutku
Kiedy nurt życia porywa mnie
Za rękę mnie prowadź
Żeby choć na serca dnie
Czystość swą zachować

Beata Filipowicz
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 Kto wie? Może właśnie dlatego tak 
chętnie opuszczamy nasze domy, a nawet 
świątynie, aby stąpając powoli różnymi ścież-
kami świata czytać wspaniałą księgę, napi-
saną przez samego Stwórcę….
 Przyroda! Jakże ona piękna! Nawet 
jeśli pogoda nas nie rozpieszcza. Zawsze uka-
zuje inne piękno i pozwala dostrzec, a nawet 
lepiej zrozumieć najważniejsze prawdy i pra-
widła życia.
 Spośród wierzących, nikt nie ma 
nawet cienia wątpliwości, że przepiękne 
ścieżki, wijące się wśród zarastających pól  
i lasów, kryją w sobie mądrość i miłość 
samego Boga. Kogóż Bóg miłuje? Wszystkie 
stworzenia, a zwłaszcza nas, ludzi stworzo-
nych na Jego obraz i podobieństwo; obda-
rzonych zdolnością rozpoznawania piękna  
i mądrości oraz podziwu dla nich i uwielbienia.
 Może dlatego tak chętnie idziemy 
do świątyni przyrody, aby w niej i razem z nią 
śpiewać najpiękniejsze psalmy i wypowiadać 
słowa pokornej modlitwy; w jej imieniu i razem 

z nią uwielbiać Stwórcę.
 Ileż to miejsc odwiedziliśmy w tym 
roku? Do ilu szliśmy pieszo? Ile razy świę-
towaliśmy na „łonie Natury”? Wspomnijmy 
te najważniejsze z Kamionki Wielkiej: Droga 
Krzyżowa, w piątek przed niedzielę palmową, 
procesja Bożego Ciała, liczne majówki przy 
kaplicach, pieszo na Jasną Górę, w dniach od 
17 do 25 sierpnia, na wzgórze Mszalnicy, 14 
września, do Limanowej 20 września, z różań-
cową modlitwą na Żakówce, 5 października.
 Bywało, że przychodziliśmy naj-
pierw do świątyni, by następnie z sercem 
pełnym wdzięczności wyruszyć na leśne ście-
żyny. A las chętnie obdarowywał, zwłaszcza 
grzybiarzy. Domowe spiżarnie uginają się pod 
ciężarem tegorocznych zbiorów.
 Tylko miodu nie było, mruknie 
czasem zdegustowany pszczelarz, ale… ileż 
się dzięki temu nauczył. I pokory przybyło, 
bo trzeba się ugiąć przed prawami natury  
i uszanować je! Ona jest najmocniejsza. 
Ona najmądrzejsza. Ona tyle „dziwów” kryje  

w sobie. Dlaczego? Bo zanurzona w mądrości 
i wszechmocy samego Boga!
 Uczmy się od niej. Zanurzmy się 
i my w tej Wszechmocy, Miłości i Mądrości. 
Jesteśmy do tego stworzeni i powołani. Jeśli 
każdy z nas zacznie działać w oparciu o Bożą 
Moc i Miłość, świat się zupełnie przemieni….

3 listopada, o godz. 7.00 zebrali się myśliwi  
w kościele w Kamionce Wielkiej, aby wzy-
wając orędownictwa św. Huberta, uwielbić 
Boga i prosić o dalsze błogosławieństwo. 
Nowosądeckie Koło Łowieckie „Żbik”, ma już 
długą tradycję – 65 lat. Podstawowym obo-
wiązkiem myśliwego, żyjącego wg  tej trady-
cji, jest uwielbienie Boga w dniu św. Huberta. 
Potem myśliwi idą pielęgnować inne łowieckie 
obyczaje. A Pan natury hojnie ich w tym roku 
„darzył”… 

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. Archiwum poarafialne

Wdzięczni za wszelkie dary
„Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach”  /Bernard z Clairvaux/
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"Niech każdy z nas ma na oku  
nie tylko własne sprawy, ale i drugich"

"Do księdza plebana dać znać, dodał 
pan Sędzia, żeby jutro z rana Mszę miał  
w kaplicy leśnej; króciuchna oferta 
za myśliwych, msza zwykła świętego 
Huberta" - tak rozpoczęło się wielkie polo-
wanie w mickiewiczowskiej epopei "Pan Tade-
usz". 
Msza święta inaugurująca łowy ma w historii 
polskich łowów tradycję bardzo długą i właśnie 
ta tradycja uczy, że Msza ta ma być krótsza niż 
niedzielna, żeby myśliwym czasu nie zabierać 
jak pisał Henryk Rzewuski ("Listopad"), tylko 
pobłogosławić i wysłać w bór, wysłać w las. 
Dzisiaj inaczej patrzymy na tę Msze Świętą 
w dzień patrona myśliwych i leśników. W 10 
punkcie  Zasad i Tradycji łowieckich czytamy: 
"Polowanie hubertowskie należy do polowań o 
szczególnym znaczeniu w tradycji łowieckiej. 
Zazwyczaj poprzedza je msza hubertowska, 
odprawiana w kościele, kaplicy lub w łowisku. 
Odznacza się ona uroczystym ceremoniałem, 
udziałem sztandaru koła, myśliwską oprawą 
muzyczną i wystrojem ołtarza. Hubertowskie 
łowy powinna kończyć biesiada myśliwską 
połączoną z degustacją kuchni myśliwskiej, 
na którą zwyczajowo zapraszani są przed-
stawiciele miejscowych władz i osoby współ-
pracujące z kołem łowieckim. W biesiadzie 
myśliwi uczestniczą wraz z rodzinami".

 Przez wieki zmieniał się charakter 
łowów i zmieniało się oblicze myślistwa. Kró-
lowie polscy, choćby tylko o nich wspomnieć, 
August II i August III uwielbiali długie polowa-
nia. Jednak oni tylko brali, tylko eksploatowali 
bogate zasoby zwierzyny leśnej. Od ich czasu 
bardzo wiele się zmieniło. Pasja łowiecka 

to nie sport ani hobby, którym strzelanie do 
zwierząt - to zafascynowanie przyrodą, życie 
z nią i praca dla niej, by chronić i zachować 
dla przyszłych pokoleń. To również i pomoc 
ludziom, rolnikom, troska o równowagę eko-
logiczną. Można do tych zadań odnieść słowa 
z dzisiejszego czytania z Listu do Filipian: 
"Niech każdy z nas ma na oku nie tylko własne 
sprawy, ale i drugich." 
 Wielka to więc sprawa istnienie  
i sprawne funkcjonowanie kół łowieckich, 
które działają w duchu etyki i tradycji myśli-
wych. A ta zawarta jest w krótkim ślubowaniu, 
które każdy myśliwy winien przed pierwszym 
swoim polowaniem z bronią w ręku uroczyście 
wypowiedzieć: " Przystępując do grona pol-
skich myśliwych ślubuję uroczyście przestrze-
gać sumiennie praw łowieckich, postępować 
zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zacho-
wywać tradycje polskiego łowiectwa,chronić 
przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiec-
twa i godność polskiego myśliwego."
 Na straży pięknego ducha i sza-
cownych tradycji łowieckich niech stoi ciągle 
legenda o św. Hubercie, w której jeleń z krzy-
żem w porożu przemówił ludzkim głosem. 
"Hubercie, czemu niepokoisz biedne zwie-
rzęta, a nie dbasz o zbawienie własnej 
duszy?" Co odpowiedział, jak zareagował na 
to doświadczenie Hubert doskonale wiemy, 
pamiętamy. Posłuchał, poszedł do Mastricht 
– miasta, którego później został biskupem. 
 Bóg nieustannie wkracza w nasze 
życie jak wkroczył w życie Huberta, nasze 
drogi ciągle krzyżują się z drogami Boga. To 
wy bracia myśliwi tak często obcując z przy-
rodą doświadczacie jej piękna A "... z wielko-

ści i piękna stworzeń poznaje się ich stwórcę". 
Świat widzialny, świat przyrody jest pierwszym 
śladem Boga w świecie. To wy bracia realizu-
jecie i potwierdzacie wezwanie św. Augustyna: 
"Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, 
które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj 
piękno nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. 
Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie 
to piękne. Piękno tego, co istnieje, jest jakby 
wyznanie. Kto uczynił całe to piękno poddane 
zmianom, jeśli nie Piękny, nie podlegający 
żadnej zmianie?"
  Bóg powołał człowieka jako 
stróża i organizatora stworzonego świata  
i nadal to zadanie w naszych rękach. Zadanie  
z którego mamy się wywiązywać, a wy jeste-
ście jednymi z pierwszych na froncie walki  
o przyrodę. I niech, ona was prowadzi do Boga 
niech urzeka was jej piękno. Z modlitwą do 
św. Huberta, na ustach i w sercu, wypełniajcie 
godnie swoje zadania drodzy bracia myśliwi.

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśni-
ków, polecam się w szczególny sposób Twojej 
opiece i proszę, abyś swoim wstawiennic-
twem przed Bogiem wspierał mnie we wszyst-
kich potrzebach. 
Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. 
Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy  
i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie 
z prawem Stwórcy. 
Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do 
zbawienia wiecznego. Amen.

Ks. Krzysztof Kamieński

Homilia na dzień św. Huberta
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Leśniczy odznaczony

Międzygminny Konkurs Szopek

Przyznano odznakę honorową „Zasłużony dla 
Gminy Kamionka Wielka”.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamionka 
Wielka, która odbyła się 30 października br., 
przyznano odznakę honorową „Zasłużony dla 
Gminy Kamionka Wielka”. Odznaką  nagro-

dzono Pana Władysława Samka, starszego 
specjalistę służby leśnej do spraw lasów nie-
państwowych Nadleśnictwa Nawojowa, który 
nieprzerwanie od 40 lat pełni funkcję leśni-
czego lasów prywatnych na terenie naszej 
gminy. W ciągu tych lat zasłużył się szczególnie 
w programowaniu ochrony drzewostanu oraz 
zalesianiu gruntów w ramach programu zwięk-
szania lesistości kraju i jego znaczenia w eko-
systemie. Dzięki Niemu Gmina Kamionka pozy-
skała w 1985r. jako pierwsza w Polsce pełną 
dokumentację pomników przyrody. Pan Leśniczy 
czynnie wspierał wszelkie inicjatywy związane z 
edukacją przyrodniczo – leśną,  organizowane 
przez Nadleśnictwo Nawojowa, Kuratorium 
Oświaty oraz Ligę Ochrony Przyrody. 
Honorowa odznaka to przede wszystkim 
wynik działalności społecznej na rzecz roz-
woju gminy, jej infrastruktury i popularyzacji 
walorów przyrody. Jako specjalista służby 
leśnej, bezpłatnie udzielał pomocy przy 
zagospodarowaniu lasów gminnych oraz 
lasu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Kamionce Wielkiej w 1992r., włożył też wkład 

w utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrod-
niczej Góry Rachelowskie, zaprojektował i 
wyznaczył przebieg trasy I Małopolskiego 
Rajdu Konnego w 2014 roku. 
Pan Władysław Samek jako człowiek uczciwy, 
chętnie służący fachową radą i pomocą 
w zakresie gospodarki leśnej i doradztwa 
leśnego, oddany pracy społecznej na rzecz 
mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, w 
pełni zasłużył na przyznanie zaszczytnej 
odznaki.
Dziękując za przyznaną odznakę leśniczy 
Samek z prawdziwym wzruszeniem wspomi-
nał swoją kilkudziesięcioletnią pracę na tere-
nie Gminy Kamionka Wielka. Wyraził troskę, 
aby zadbać o to, by zarówno ziemię jak i lasy 
oddać następnym pokoleniom w dobrym 
stanie, tak jak otrzymaliśmy je od naszych 
przodków. Trzeba przy tym dużej roztropności, 
by myśleć globalnie a działać lokalnie.

(K.Z.)
Fot. K. Ogorzałek

Od 27 litopada 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy czynna była 
wystawa szopek jako plon Międzygminnego Konkursu Szopek Bożona-
rodzeniowych. 
Na konkurs napłynęło 43 szopki z gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka 
Wielka.
8 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród. Protokół z oceny szopek odczytał przewodni-
czący Jury Benedykt Kafel - etnograf z Nowego Sącza.
Trzy równorzędne pierwsze miejsca i nagrody w postaci tabletów 
otrzymali: Rodzina Pawlików z Cieniawy, gm. Grybów,  Konrad Poręba  
z Zespołu Szkół w Mystkowie, gm. Kamionka Wielka oraz  Stanisław 
Kunicki z Zespołu „Mszalniczanie” w Mszalnicy, gm. Kamionka Wielka.
    
   dokończenie na stronie 24
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Za oknem szaro i ponuro. Wraz z nastaniem 
jesiennych miesięcy nasze miejscowości 
spowija szary dym z kominów. I nie byłoby  
w tym nic szczególnego, gdyby paliwem 
opałowym jakie stosujemy w naszych pie-
cach było drewno czy węgiel a nie śmieci. 
Według danych przekazywanych przez 
firmy wywozowe niektórzy mieszkańcy 
naszej gminy nie oddali w ciągu bieżą-
cego roku ani jednego worka z odpa-
dami. Często słyszy się tłumaczenia 
właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych, że nie produkują żadnych śmieci, 
co jest nie do przyjęcia, gdyż każdy  
z nas jest konsumentem, kupujemy niezli-
czone ilości produktów w opakowaniach 
 i w ten sposób produkujemy tony śmieci. 
Do Urzędu Gminy dochodzą liczne sygnały 

od mieszkańców, że „mój sąsiad to nigdy 
odpadów nie oddaje, bo wszystko pali  
w piecu”. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że gdzieś się podział zdrowy rozsądek 
społeczeństwa albo to tylko ludzkie przy-
zwyczajenie z dziada pradziada, że to  co 
niepotrzebne w gospodarstwie to się pali. 
Zgodnie z obowiązującym prawem za 
odbiór śmieci i tak trzeba należność 
uiścić, niezależnie od tego ile śmieci 
się oddaje, więc czy palenie śmieci jest 
ekonomiczne? Na pewno ta ekono-
mia nie wyjdzie na zdrowie obywatelom  
i na dobre środowisku przyrodniczemu. 
Błędnym jest też przekonanie o dużej war-
tości energetycznej odpadów. 
Palenie śmieci w piecach do tego nieprzy-
stosowanych jest ogromnym problemem. 

Opakowania, których pozbywamy się 
przez spalanie w domowych paleniskach, 
trafiają do nas w postaci trucizn z naszych 
kominów. Spalając śmieci w niskich tem-
peraturach jesteśmy sprawcami emisji 
ogromnej ilości niebezpiecznych substan-
cji do atmosfery tj. pyłów zawierających 
metale ciężkie, tlenków węgla, tlenków 
azotu, związków siarki, chloru a także 
szczególnie groźnych dla naszego zdrowia 
rakotwórczych dioksyn. Związki toksyczne 
opadają na nasze ogrody, a tak bardzo 
chcemy jeść ekologiczne warzywa czy 
owoce wyhodowane na własnej działce.
Sytuację pogarsza fakt, że w naszych 
domach są niskie kominy, niemożliwe jest 
więc wyniesienie zanieczyszczeń na duże 
odległości i ich rozproszenie przez wiatr.  
Stagnacji zanieczyszczeń nad ziemią 
sprzyja niska temperatura i duża wilgot-
ność powietrza a także położenie niektó-
rych miejscowości naszej gminy w doli-
nach.  Zanieczyszczenia osiadają więc w 
okresie jesienno-zimowym blisko naszych 
domów przenikając do gleby i wody i dalej 
do łańcucha pokarmowego. 
Drodzy mieszkańcy, mając na uwadze dobro 
nas wszystkich oraz w trosce o nasze dzieci 
i ich przyszłość, wzywamy do zaniechania 
niekontrolowanego spalania odpadów  
w paleniskach domowych by nie truć 
siebie, swoich sąsiadów, środowiska  
w którym żyjemy.
Zachęcamy jednocześnie do selektywnej 
zbiórki odpadów, która ograniczy nie-
właściwe wykorzystanie śmieci, głównie  
z uwagi na tańszy ich odbiór niż odpadów 
zmieszanych.
Pouczamy, że kto spala śmieci poza spa-
larnią podlega karze aresztu lub grzywny.

(J.R.M.)

STOP paleniu śmieci w gminie Kamionka Wielka!

Jeśli dmuchać będziesz na iskrę  – zapłonie, 
a jeśli spluniesz na nią – zgaśnie,

a jedno i drugie pochodzi z ust twoich 
(Księga  Syracha 28,12)
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 Zniszczono wiaty przystankowe
Gmina Kamionka Wielka wymieniła w tym 
roku kilka wiat przystankowych w centrum 
wsi, montując w miejsce zużytych drewnia-
nych, nowe estetyczne i przejrzyste. Niestety 
nie spodobało się to wandalom, ponieważ już 
w sierpniu dokonano ich dewastacji.
W nocy 14/15 listopada, znów doszło do 
aktów wandalizmu. W sposób bezmyślny 
i egoistyczny, rozbite zostały szyby w wia-
tach przystankowych, zlokalizowanych przy 
ośrodku zdrowia i kościele w Kamionce Wiel-
kiej. Kolejny raz środki finansowe, zamiast 
być wydatkowane na rozwój naszej gminy, na 
poprawę infrastruktury, muszą być wydane na 
naprawę szkód wyrządzonych przez osobę 
lub osoby o typowo aspołecznym zachowa-
niu.
Dlatego zwracamy się do wszystkich, nie 
tylko mieszkańców gminy Kamionka Wielka  
z apelem, o zdecydowane reagowanie na 
takie sytuacje. Niszczenie bowiem przystan-

ków autobusowych, tablic informacyjnych, 
ulicznych koszy na śmieci i innej infrastruktury, 
potocznie nazywanej „komunalną”, jest rów-
noznaczne z dewastacją wspólnej własności 
każdego z nas. Wszystkie te „obiekty komu-
nalne”, które sfinansowane zostały z naszych 
podatków służyć mają całemu społeczeń-
stwu, a nie tylko zamkniętej grupie kilku osob-
ników, którzy nie potrafią w sposób racjonalny 
spożytkować nadmiaru energii. Pamiętajmy, 
że naprawa tych szkód, pochodzi z kieszeni 
każdego podatnika, czyli z kieszeni każdego 
z nas. Reagujmy na patologiczne zachowania, 
informując o tym, nawet anonimowo Policję – 
nr tel. 997. 

NIE REAGUJĄC NA PRZESTĘPSTWO - 
POZWALASZ BY CIĘ OKRADANO!!!

(K.H.)
Fot. Archiwum UG

W dniu 25 listopada br. w Klubie Seniora 
odbyło się uroczyste spotkanie jak zwykle 
w bibliotece, poświęcone Dniu Seniora oraz 
twórczości Jana Świerczka.
 Z części dorobku twórcy ludowego 
przygotowano sporą wystawę, wszystkie 
postacie świętych lub górali w wykonaniu 
rzeźbiarza z drewna lipowego są misternie 
dopracowane. Wystawę przygotowały córka 
Jana Świerczka Maria Basiaga oraz panie  
z biblioteki. Wielkim zaskoczeniem dla człon-
ków było odtworzenie nagrania, w którym 
nieżyjący już Jan Świerczek przedstawił swój 

życiorys. Bardzo ciekawie opowiadał o przy-
byciu do Kamionki Wielkiej z Czchowa, ponie-
waż wybranką jego serca była dziewczyna  
z Kamionki Wielkiej.  Szerzej o Janie Świerczku 
informowały „Gminne Wieści” w numerach  
4 i 30. Sam twórca był bardzo pracowitym 
człowiekiem, każdą wolna chwilę wykorzysty-
wał na rzeźbienie, posiadał niezwykły talent, 
wsławił się przede wszystkim wykonywaniem 
szopek bożonarodzeniowych. Szopki budo-
wał z drewna o bogatej kompozycji wieżyczek, 
zaś w środkowej części postacie są figurkami 
wyrzeźbionymi z drewna lipowego, przysto-

sowane do wprowadzenia je w ruch. Właśnie 
taka piękna ruchoma szopka była w kościele 
w Kamionce Wielkiej. Ile ona sprawiała rado-
ści dzieciom, a nawet i starszym, można było 
stać bez końca patrzeć i podziwiać jej dosko-
nałość, zachwycać się dokładnością oraz 
wyobraźnią twórcy. Szopki brały też udział  
w wystawach i konkursach w Warszawie, Kra-
kowie i zdobywały tam nagrody.
Twórczość artysty z Kamionki Wielkiej pre-
zentowana była wielokrotnie na konkursach 
i wystawach organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
 Równocześnie dowiedziałyśmy 
się, iż twórca ludowy nie tylko tworzył piękne 
dzieło popularne w kraju i za granicą, ale też 
był aktywnym działaczem kultury. Za swoją 
działalność z inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Kultury Jan Świerczek został wyróżniony 
Odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz 
nagrodami Starosty Nowosądeckiego i Wójta 
Gminy Kamionka Wielka.
Mamy nadzieję, że pamięć o nieżyjącym już 
artyście będzie wiecznie żywa. Wystawę prac 
artysty można oglądać w Gminnej Bibliotece 
Publicznej  Kamionce Wielkiej do 20 grudnia 
br. 

Zofia Pawłowska
Fot. Archiwum GBP

Wspomnienie o twórcy ludowym Janie Świerczku
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        To już dziesiąty raz spotkaliśmy się,  by 
świętować  odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI 
-  poprzez recytację poezji i śpiew. Organizacją 
Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej zajmuje się 
Nauczycielska Solidarność przy udziale Gmin-
nego Ośrodka Kultury. W tym roku towarzyszył 
nam główny bohater tej rocznicy Józef Piłsud-
ski, który spoglądał na uczestników z portretów 
namalowanych przez dzieci i młodzież z powiatu 
sądeckiego.  Uczestnicy tegorocznego konkursu 
mogli się przekonać, iż historia dotyka ich.  Dzieje 
obecne splatają się z przeszłością i mają nas 
uczyć, jak czerpać ze skarbca naszej bolesnej,  
a zarazem pięknej historii, bogatej spuścizny lite-
rackiej,  by  stawać się prawym, dumnym Polakiem.                                                                                                             
Młodzież gimnazjalna wybiera różne teksty 
poetyckie, w których odbija się jak w lustrze 
męstwo, heroizm, a przede wszystkim umiło-
wanie ojczyzny przez naszych przodków. To oni 
uczą obecne młode pokolenie, jak wrastać w tę 
polską ziemię, kulturę, religię i obyczajowość, by 
nie ulec obecnym trendom niebezpiecznym dla 

całej ludzkości -  ideologii gender. My nie spo-
czniemy, będziemy  wciąż pokazywać chlubną 
przeszłość Polski, by budzić tych, którzy tego nie 
dostrzegają.                                                                              
W tegorocznym Konkursie w dniu 6 listopada 
2014 r. wzięło udział osiem szkół z terenu naszej 
gminy, cieszy nas coraz szersze zainteresowanie 
tą tematyką. Tradycyjnie rozpoczęli gimnazjaliści,  
których oceniało jury pod przewodnictwem Pani 
Zofii Pawłowskiej.  Pierwsze miejsce w tej konku-
rencji wywalczyła uczennica Gimnazjum Publicz-
nego w Królowej Górnej Daria Ptaszkowska 
recytacją wiersza ,,Pieśń IV Szwadronu”, drugą 
pozycję zajęła Karolina Cempa uczennica ZSzP-
G   w Mystkowie, dwa trzecie miejsca zdobyli 
Karolina Sekuła z Królowej Górnej  i Piotr Kmak 
z Kamionki Wielkiej nr 1. Po ogłoszeniu wyników 
kontynuowana była druga część. Przewodnicze-
nie  Komisji przejął Wacław Wacławiak. solista 
Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej w Nowym 
Sączu, Wysłuchaliśmy występu trzech solistek,   
z których najlepsza okazała się Wiktoria Michalik  

ze Szkoły Podstawowej nr1 w Kamionce Wielkiej 
w pieśni ,,Orlątko”, drugie miejsce zajęły exeqvo  
Zofia Jaworska  z Królowej Polskiej  i Julia Żyt-
kowicz z Jamnicy.  W konkurencji „zespoły” 
pierwsze miejsce wyśpiewała  grupa wokalno 
– instrumentalna  z Kamionki W nr1 pieśniami 
,,Dziewczyna z granatem”  i  ,,Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna” . Na drugim miejscu znalazł się 
zespół wokalno-muzyczny  z Mszalnicy  . Trzecie 
miejsce zajęła grupa z Jamnicy.
Po ogłoszeniu wyników  i  przekazaniu  uwag 
dla uczestników miłym zakończeniem Konkursu 
stał się spontaniczny występ Przewodniczącego 
jury Wacława Wacławiaka, którego publicz-
ność gromkimi oklaskami wywołała na scenę,  
a później podziękowała za śpiew. Organizatorzy 
wyrazili wdzięczność za udział i zaangażowanie 
wszystkim uczestnikom i zaprosili na następny 
rok.

Maria Kiełbasa
Fot. K. Ogorzałek, G. Michalik

Nie spoczniemy
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Odblaskowa szkoła w Mystkowie c.d.

    XXXI Gminny Przegląd  Grup Kolędniczych 
22.01.2015 r.

XI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
       24-25.01.2015 r.

SĄDECKIE  KOLĘDOWANIE
  

Wiejski Dom Kultury w Mystkowie

         ZAPRASZAMY

Bardzo dziękujemy Panu Policjantowi za cie-
kawe, pełne życzliwości oraz troski o nasze 
bezpieczeństwo spotkanie.
17 października odbył się konkurs multi-
medialny „Jestem widoczny  i bezpieczny 
na drodze”. Uczniowie klas IV – VI wykonali 
prezentacje multimedialne, których myślą 
przewodnią było zachęcenie rówieśników do 
noszenia odblasków.
20 października odbył się konkurs pla-
styczny pod hasłem „Ani kroku bez odblasku  
o zmroku” w dwóch kategoriach, kl. „0” – III 
i kl. IV – VI. Uczniowie w swoich pracach 
zwrócili uwagę na to , jak być widocznym na 
drodze do i ze szkoły. 
 28 października  młodzież  
z Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym  
Sączu wraz opiekunem mgr Tomaszem 
Kądziołką pod patronatem MORD –u 
w ramach „Odblaskowa szkoła”  przeprowa-
dziła prelekcję dla uczniów klas „0” – III 
w naszej szkole.
Uczniowie Natalia Cisowska, Angelika Haj-
duga i Kamil Gródek przedstawili prezentację 
pt. „ Młodzież w ruchu drogowym”. Celem pre-
zentacji było omówienie przepisów, znaków  
i sygnałów drogowych dotyczących pieszych. 
Zachęcano również do noszenia elementów 
odblaskowych. 

30 października odbył się konkurs wiedzy 
o przepisach ruchu drogowego „Bądź bez-
pieczny na drodze” w klasach I – III oraz 
klasach IV – VI. Celem konkursu było utrwa-
lenie wiedzy dotyczącej znajomości zasad 
ruchu drogowego, znajomości podstawowych 

znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, 
utrwalenie numerów alarmowych danych 
jednostek uprzywilejowanych, kształtowanie 
pozytywnych cech wzorowego uczestnika 
ruchu drogowego, uświadomienie i przygoto-
wanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym jako pieszy, rowerzysta, pasażer.

WYNIKI KONKURSÓW
KONKURS PLASTYCZNY
KLASY I –III
I miejsce Kacper Pogwizd klasa 3
II miejsce Szymon Górski klasa 1
III miejsce Izabela Szczepanik klasa „0”
Wyróżnienia:
Oliwia Leśniak klasa 3
Wiktoria Basiaga klasa 2

KLASY IV – VI
I miejsce Olaf Góra klasa 5
II miejsce Jolanta Kalisz klasa 4
KONKURS WIEDZY O PRZEPISACH RUCHU 
DROGOWEGO 
„BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”
KLASY I – III
I miejsce Grzegorz Bochenek klasa 3
II miejsce Wiktoria Jasińska klasa 1
III miejsce Kinga Geniec klasa 2
KLASY IV – VI
I miejsce Michał Bisaga klasa 4
II miejsce Szymon Poręba klasa 5
III miejsce Bartłomiej Janus klasa 6
GAZETKA KLASOWA
I miejsce klasa 5
II miejsce klasa 3

III miejsce klasa 2

ODBLASKOWE ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE 
KLASY IV – VI
I miejsce Natalia Bochenek kl. 6
II miejsce Ewelina Siedlarz kl.6
III miejsce Dominika Stępień kl.6

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe za udział  
w konkursach.
 Na zakończenie uczniowie klasy III zaprezen-
towali teatrzyk  pt. „Bądź widoczny na drodze”. 

Akcja miała na celu troskę o edukację i bezpie-
czeństwo dzieci w ruchu drogowym. Ponadto 
do akcji włączeni zostali nauczyciele i spon-
sorzy w tym miejscu pragniemy im podzię-
kować. Są to:  Auto złom Mystków, Trans 
Momak Limanowa, Firma „Pixel” Czchów, 
Autozłom Kunów, Firma Taran Obidza, Zakład 
Masarski Furtak Rożnów, Państwo Małgo-
rzata i Janusz Olszewscy Tęgoborze, Firma 
Epitafium Tęgoborze, Proboszcz w Mystko-
wie ks. Józef Głowa, oraz  Pan Dawid Sie-
dlarz, który pomógł nam w pozyskiwaniu 
sponsorów. Sponsorzy pomogli wyposażyć 
wszystkich uczniów szkoły podstawowej 
w kamizelki odblaskowe oraz zakup nagród 
rzeczowych w konkursach. 
Na koniec zostały wykonane zdjęcia pamiąt-
kowe. Można je zobaczyć na stronie  interne-
towej naszej szkoły  http://www.szkola.myst-
kow.net.

Beata Potoczek
Fot. Archiwum szkolne
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Mystków: 20 lat minęło - święto w szkole i parafii

        Rok 1994 był dla szkolnej społeczności 
w Mystkowie ważny ze względu na niezwy-
kłą uroczystość nadania szkole imienia ks. 
prof. Piotra Poręby.
Nic nie skłania do zadumy i wspomnień jak 
rocznicowe obchody, czy tak ważna chwila 
jak nadanie imienia. To odpowiedni moment 
do przemyśleń i refleksji. Są daty i wyda-
rzenia, o których trzeba pamiętać.  ZSPG w 
Mystkowie   jest miejscem, w którym szcze-
gólnie pielęgnuje się pamięć o Patronie. Co 
roku uroczystość poświęcona Patronowi 
zajmuje ważne miejsce w kalendarzu imprez 
naszej szkoły. Ten rok był pod tym wzglę-
dem wyjątkowy. Dzień12 listopada 2014 r. 
miał wyjątkowo bogatą oprawę – w tym dniu 
obchodzono 20. rocznicę Nadania Szkole 
imienia ks. prof. Piotra Poręby. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele para-
fialnym  w Mystkowie, którą odprawił Ksiądz 
prałat Józef Głowa. Potem uczniowie, 
nauczyciele i zaproszeni goście udali się na 
parafialny cmentarz, gdzie nastąpiła chwila 
zadumy i modlitwy oraz złożenie wiązanki na 
grobie Patrona Szkoły. Druga część uroczy-
stości odbyła się już w szkole. Rozpoczęła 
się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewa-

niem hymnu Szkoły „Chcesz uczyć się, to 
książkę bierz”. Następnie Pan Dyrektor mgr 
Marek Kiełbasa powitał Gości, wśród któ-
rych byli: Wójt Gminy Kamionka Wielka mgr 
Kazimierz Siedlarz, radny powiatu nowo-
sądeckiego mgr Józef Świgut, radni Gminy 
Kamionka Wielka, przedstawiciele Sołectwa 
Mystków. A także dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół, przedstawiciele ochotniczej 
straży pożarnej, emerytowani nauczyciele, 
rodzice. Uroczystość miała wyjątkowy cha-
rakter. Zebranych zachwycił montaż słowno- 
muzyczny uczniów naszej szkoły. Podczas 
tej części uroczystości można było podzi-
wiać talenty poetyckie, recytatorskie i aktor-
skie naszych uczniów. Zaproszeni goście 
mogli obejrzeć również fragment filmu z 
nadania imienia.  W niejednym oku pojawiła 
się łezka. Na zakończenie wystąpił zespół 
regionalny „Mali Mystkowianie”. Młodzi tan-
cerze zaprezentowali barwny i ciekawy pro-
gram artystyczny z regionalnymi przyśpiew-
kami.  Rada Rodziców ufundowała nagrody 
dla zwycięzców konkursów rozgrywanych z 
okazji Święta Patrona, a jej przewodniczący 
Pan Kazimierz Leśniak dokonał uroczystego 
wręczenia wszystkich nagród.  Laureatami 

Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie 
zostali:
I miejsce  Monika Górka kl. VI
II miejsce Bartek Bochenek kl. III g.
III miejsce Natalia Głowacka kl. III g.
Przyznano także wyróżnienie dla Dominiki 
Szczepaniak kl. II g.
Laureatami Konkursu Plastycznego o Patro-
nie Szkoły zostali:
I miejsce Kamil Siedlarz
II miejsce Rafał Kiełbasa
III miejsce Kacper Szczepanik
Wyróżnienie: Katarzyna Szczepanik
                       Święto Szkoły na długo zostanie 
w pamięci społeczności szkolnej
 Jesteśmy dumni, że od 20 lat nasza szkoła 
nosi imię tak ( Nie) zwykłego człowieka, ks. 
prof. Piotra Poręby – mystkowianina –teo-
loga - wychowawcy-profesora KUL -u –przy-
jaciela dzieci i młodzieży, dla którego Ewan-
gelia i Wiedza stanowiły dwa najważniejsze 
drogowskazy w życiu.

(J.O.)
Fot. Archiwum szkolne
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Rok KGW w Mystkowie 

Upłynął rok od wznowienia działalności Koła. 
W tym czasie było wiele okazji by zaprezen-
tować umiejętności kulinarne, artystyczne  
i organizacyjne pań z KGW,  na terenie naszej 
wsi, gminy i nie tylko. Dla naszych mieszkań-
ców zorganizowaliśmy wycieczkę 
w Pieniny, Biesiadę Mystkowską, Kiermasz 
przy okazji odpustu parafialnego oraz zabawę 
Walentynkową. Razem z Klubem Seniora, 
zespołem „Mystkowianie” i panią L. Słaby- 
opiekunem świetlicy, przygotowaliśmy Dzień 

Babci i Dziadka, połączony z kolędowaniem 
oraz Dzień Rodziny. Właśnie świetlica Domu 
Ludowego służy nam nie tylko za miejsce 
zebrań, ale też jako warsztat pracy, magazyn 
oraz bazę wypadową. 
KGW przygotowało palmę Wielkanocną 
poświęconą  w naszym kościele, oraz wie-
niec dożynkowy, a także współorganizowało 
„Mystkowskie Dożynki”.
Przy wszystkich tych przedsięwzięciach nie-
zawodnie pomocą służyli nam Strażacy Myst-

kowscy. Serdecznie im dziękujemy! 
 Koło wzięło udział w przeglądzie 
palm wielkanocnych, organizowanym przez 
LGD „Korona Sądecka” i zajęło I miejsce.  
W konkursie potraw na Festiwalu Wyszeh-
radzkim „Mystkowska Święconka Wielka-
nocna” zdobyła II miejsce. Były też liczne 
degustacje 
i stoiska, m.in. na „Agropromocji” w Nawojo-
wej oraz Turnieju Gmin Beskidzkich w Nowym 
Sączu. Był również czas na odwiedziny  
w ogrodzie państwa Kolnes i ognisko u „wujka 
Andrzeja”.
Mamy nadzieję, że naszą pracą przyczyniamy 
się do rozsławienia Mystkowa, pielęgnowania 
tradycji, a lokalna społeczność od czasu do 
czasu ma okazję spotkać się i zintegrować.
 Wszystko to dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu wszystkich Pań  Koła Gospodyń. 
Chcemy podziękować naszym rodzinom za 
zrozumienie dla naszej pracy oraz wsparcie. 
Dziękujemy za udaną współpracę i okazaną 
pomoc wszystkim, którzy wspólnie z nami 
pracują dla naszej wsi.

 Zapraszamy Panie do przyłączenia 
się do KGW. Można miło i pożytecznie spę-
dzić czas. Gwarantujemy dużo pracy i jeszcze 
więcej satysfakcji.
Fotoreportaż z działalności KGW Mystków, do 
obejrzenia w Domu Ludowym w Mystkowie.

Agnieszka Janus
Fot. Leonarda Słaby

 Rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Szkolenia z zakresu udzielania i pomocy oraz zakup defibrylatorów AED dla mieszkańców 
obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
objętego PROW 2007 – 2013. Szkolenia adresowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Korona Sądecka, tj. Gminy Kamionka 
Wielka, Gminy Grybów i Gminy Chełmiec.
 W ramach projektu, w gimnazjach gminy Kamionka Wielka, jak również w gimnazjum w Świniarsku,  prowadzone są szkolenia  
z zakresu udzielania I pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Utworzone zostały także grupy dla dorosłych, którzy chcą nauczyć się, jak 
udzielać I pomocy. Szkolenia prowadzone są przez zawodowych ratowników medycznych, na co dzień pracujących w pogotowiu ratunkowym, 
a osoby, które ukończą cały cykl szkolenia, otrzymają stosowne certyfikaty.
 Zakupione zostały również defibrylatory AED, które znajdować się będą przy remizach OSP i przy Urzędzie Gminy w Kamionce 
Wielkiej. Wartość projektu wynosi 60 tys., z czego dotacja UE to prawie 40 tys. zł.

Gmina zakupiła defibrylatory
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Klub Dziecięcy „Bobasek” w Kamionce Wielkiej 

28 sierpnia 2014r. w budynku Niepublicz-
nego Przedszkola „AKADEMIA UŚMIECHU”  
w Kamionce Wielkiej nastąpiło uroczyste 
otwarcie Klubu Dziecięcego „Bobasek”. Jest 
to pierwsza taka placówka uruchomiona na 
terenie gminy Kamionka Wielka. Tym samym 
stała się uzupełnieniem kompleksu insty-
tucji działających obok Zespołu Szkół Nr 2 
w Kamionce Wielkiej, ponieważ sąsiaduje  
z mieszczącymi się tu oddziałem przedszkol-
nym, przedszkolem integracyjnym, niepublicz-
nym przedszkolem i świetlicą środowiskową. 
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem 
Dyrektora Przedszkola AKADEMIA UŚMIE-
CHU – Stanisława Kaima, który po krótce 
przybliżył okoliczności i początki powstania 
całego przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności 

skierowane zostały w stronę Wójta Gminy 
Kamionka Wielka – Kazimierza Siedlarza, 
Księdza Proboszcza - Stanisława Ruchały, 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Św. Kingi 
– Marii Ruśniak, Radnych Gminy Kamionka 
Wielka, licznych sponsorów m. in. – Dyrek-
tora firmy Konspol – Kazimierza Pazgana oraz 
Rodziców dzieci zapisanych do Klubu - za 
wsparcie, pomoc i zaangażowanie w powsta-
jący projekt. 
Głównym zadaniem Klubu jest zapewnienie 
opieki i bezpieczeństwa dla dzieci
w wieku od 1-go do  3-go roku życia. Wykwa-
lifikowany personel składający się z dwóch 
nauczycielek wychowania przedszkolnego 
oraz dwóch pielęgniarek/położnych ma za 
zadanie zadbać o wszechstronny i stabilny 

rozwój maluchów, który w tym okresie staje 
się fundamentem na przyszłe lata życia.
Sala Klubu wyposażona jest w różnego 
rodzaju zabawki dostosowane do wieku 
wychowanków.  Do dyspozycji jest również 
plac zabaw.
Czesne w Klubie Dziecięcym wynosi 300 zł,  
a w Niepublicznym Przedszkolu 140 zł.
Placówka dysponuje jeszcze wolnymi miej-
scami. Kontakt 18 540-93-83, 784-264-577.
Strona internetowa: www.akademia-usmie-
chu.edu.pl

Katarzyna Kruczek

Zdjęcia – archiwum Klubu Dziecięcego „Bobasek”

Gmina Kamionka Wielka otrzymała cztery  zestawy ubrań 
strażackich w ramach programu „Bezpieczny Strażak”, współ-
finansowanego w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  oraz 
w 50% ze środków gminnych. Wniosek w tej sprawie został 
złożony w partnerstwie  z Powiatowym Centrum Funduszy 
Europejskich w Nowym Sączu. Kompletne zestawy składające  
się z: ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, rękawic 
i kominiarki otrzymały następujące  jednostki OSP: Bogusza, 
Królowa Górna, Mszalnica i Mystków.  
 Zestawy zgodnie z regulaminem konkursu posiadają świadec-
two dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badaw-
cze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz certyfikat 
oceny UE. Nowe zestawy bojowe zostały przekazane  preze-
som  poszczególnych jednostek OSP podczas posiedzenia 
Rady Gminy w dniu 30.10.2014 r. 

(H.M.)
Fot. K. Ogorzałek

Bezpieczny strażak
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Sport und Deutsch - Nauka poprzez zabawę

Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół nr 2  
w Kamionce Wielkiej w dniach 1.07-4.07 oraz 
7.07- 11.07. 2014 r. W zajęciach uczestniczyło  39 
dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wychowawcami byli 
mgr Mariusz Popiela (zajęcia sportowe) oraz mgr 
Krzysztof Zieliński ( zajęcia językowe). Zajęcia w 
każdym dniu rozpoczynały się o godzinie 10.00 
przedstawieniem planu na dany dzień oraz gimna-
styką poranną, a kończyły o godzinie 16.00 podsu-
mowaniem dnia i pożegnaniem. 
( ISKIERKĄ z okrzykiem Alle zusammen!!! )
Dzień I W pierwszym dniu wychowankowie zostali 
najpierw zapoznani z regulaminem warsztatów 
oraz przepisami BHP. Po śniadaniu wychowawcy 
podzielili uczestników według wieku na dwie grupy. 
Jedna grupa miała zajęcia integracyjne z języka 
niemieckiego, na których dzieci w kilku zdaniach 
nauczyły się przedstawiać w języku niemieckim. 
Druga grupa miała w tym czasie zajęcia sportowe. 
Po obiedzie nastąpiła zamiana.
Dzień II Po gimnastyce porannej i śniadaniu jedna 
grupa miała zajęcia warsztatowe z języka nie-
mieckiego, a druga zajęcia sportowe, na których 
miała możliwość sprawdzenia swojej formy. Na 
języku niemieckim uczestnicy warsztatów w formie 
zabawy poznawali liczby oraz śpiewali niemieckie 
piosenki dla dzieci. Po obiedzie nastąpiła zamiana 
grup.
Dzień III Dzień trzeci to dzień sportu na warsz-
tatach. Uczestnicy zostali podzieleni na  
4 grupy: älter Mädchen - starsze dziewczyny, älter 
Jungs - starsi chłopcy, jungen Mädchen - młodsze 
dziewczyny, jungen Jungs - młodsi chłopcy. Każdy 
uczestnik w swojej grupie wiekowej rywalizował w 
następujących konkurencjach: bieg po kopercie, 
skok w dal z miejsca, przeciąganie liny, rzut piłką 
lekarską (1 i 3 kg, w zależności od wieku) i wyścigu 
w workach. Uczniowie na zawodach poznawali 
słownictwo z zakresu sportu ( dyscypliny, komendy 

itp..) i co ciekawe - Wszyscy zostali  Zwycięzcami.
Dzień IV Główną atrakcją tego dnia był wyjazd 
do kręgielni „ATOM” do Nowego Sącza. Zaraz 
po śniadaniu starsza grupa wyjechała na 
kręgle. Młodsza natomiast miała w tym czasie 
krótkie zajęcia językowe. Po obiedzie młodsi 
wyruszyli na kręgle, a starsi wrócili na obiad  
i zajęcia językowe.
Dzień V W dniu piątym na warsztatach odbywały 
się zajęcia artystyczne. Po śniadaniu grupa młod-
sza udała się do pracowni garncarskiej, a starsi 
rysowali plakaty tematycznie związane z warsz-
tatami. Poznawali przy tym symbole krajów nie-
mieckojęzycznych i nowe słownictwo. Po przerwie 
na obiad grupa starsza tworzyła dzieła z gliny, a 
młodsza malowała plakaty.
Dzień VI W tym dniu wszyscy uczestnicy wraz 
z wychowawcami udali się na pływalnię do 
Nowego Sącza. Wyjazd był po obiedzie i trwał 
ponad 2 godziny. Na językowych zajęciach 
po śniadaniu uczniowie poznawali słownic-
two związane z pływaniem oraz uczestniczyli  
w różnych grach sportowych.
Dzień VII W siódmym dniu zaraz po śniadaniu 
wszyscy wyruszyli w pieszą wycieczkę w pobli-
skie góry. Wychowankowie podczas wędrówki 
poznawali zasady zachowania się w górach  
i lesie. Po dotarciu na szczyt, w wyznaczonym do 
tego miejscu zostało zapalone ognisku, na którym 
uczestnicy smażyli kiełbaski. Ponadto dzieci grały 
w badmintona, siatkówkę i piłkę nożną, a niektórzy 
śpiewali piosenki.
Dzień VIII W tym dniu dzieci  brały udział  
w tzw. „Grze Francuskiej”. Polegała ona na odnaj-
dywaniu ukrytych numerków, które kapitan dru-
żyny wylosował. W momencie odnalezienia przez 
drużynę bliźniaczej kartki z numerem należało 
wykonać zaszyfrowane polecenie, np. narysować 
karykaturę, przeturlać się po materacach, przeczy-

tać łamaniec językowy itp...
Po obiedzie wychowawcy zorganizowali turniej 
sportowy. Najmłodsi grali w ringo, natomiast starsi 
w badmintona lub mini siatkówkę (2x2). Zespoły 
siatkarskie przyjęły nazwy rożnych krajów w 
języku niemieckim. Tak też powstała namiastka 
Mistrzostw Świata w siatkówkę... Najlepszą dru-
żyną okazała się drużyna- POLEN, czyli POLSKA.
Dzień IX W ostatnim dniu warsztatów star-
sza grupa rywalizowała w turnieju piłki nożnej. 
Podobnie jak w przypadku turnieju siat-
karskiego drużyny przyjęły nazwy państw  
w języku niemieckim. Turniej wygrała Argentyna. 
Młodsza grupa miała w tym czasie zajęcie świetli-
cowe w pobliskiej bibliotece. Po obiedzie przyszedł 
czas na podsumowanie. Na początek wszyscy 
uczestnicy obejrzeli pokaz slajdów i krótkich fil-
mików z warsztatów, a następnie każdy uczestnik 
otrzymał symboliczne nagrody nie tylko za wyniki  
w różnych zawodach sportowych, ale również za 
aktywny udział w zajęciach. Uczestnicy wypełnili 
również ankiety na temat przebiegu warsztatów. 
  Miło było czytać ankiety uczestników, 
które w większości były bardzo pochlebne, co 
dowodziło, że wysiłki wielu ludzi nie poszły na 
marne. W tym miejscu należałoby podziękować 
nade wszystko Pani dyrektor Marii Ruśniak za zie-
lone światło do działania oraz za bezinteresowne 
wsparcie projektu, Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Kamionce Wiel-
kiej za wsparcie finansowe, szanownym paniom 
Kucharkom ze szkolnej stołówki za dostarczanie 
krzepiących i pysznych posiłków, wychowawcom 
i WAM DRODZY UCZESTNICY :)...Dziękujemy za 
dobrą atmosferę podczas warsztatów...
      

Dziękujemy!!!
Alle zusammen!!! Wszyscy Razem!!!

Wychowawcy 

Konkurs Szopek (c.d.)

Trzy równorzędne drugie miejsca i nagrody  
w postaci aparatów cyfrowych otrzymali: 
Martyna i Patrycja Wróbel z Rdziostowa, gm. 
Chełmiec,  Robert Janus z WDK w Mystkowie, 
gm. Kamionka Wielka,  Kółko Plastyczne WDK  
w Mystkowie, gm. Kamionka Wielka. Trzy 
trzecie miejsca i nagrody w postaci aparatów 
cyfrowych przyznano dla:  Emanuela Kroka z 
Gródka, gm. Grybów, Oliwii Rolka ze Świniar-
ska, gm. Chełmiec, Kamili i Łucji Jabłońskich 
z Krasnego Potockiego,  gm. Chełmiec.
Przyznano także trzy wyróżnienia w postaci 

albumów książkowych dla: Kółka Plastycz-
nego ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, gm. 
Kamionka Wielka, Piotra Gocka z Kamionki 
Wielkiej, gm. Kamionka Wielka i Barbary 
Jaworeckiej z WDK w Starej Wsi, gm. Grybów.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mają kolorowy album prezentujący nadesłane 
na konkurs szopki.
Konkurs został organizowany przez Gminne 
Ośrodki Kultury w Chełmcu, Grybowie  
i Kamionce Wielkiej w ramach projektu:. 
"Ocalić od zapomnienia" - organizacja kon-
certu zespołów regionalnych, Międzyg-
minnego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych, nagranie scenek obyczajowych 

prezentujących tradycje i zwyczaje obszaru 
LGD "KORONA SĄDECKA" oraz organizacja 
warsztatów rękodzieła ludowego i wydanie 
publikacji”. Projekt współfinansowany  ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV 
"Leader", Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.
Dopełnieniem podsumowania konkursu 
był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego "Skalnik" z Kamionki 
Wielkiej oraz degustacja potraw regionalnych 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Mszalnicy.

Kogo
Fot. Marek Bieszczad
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  Dzięki kwalifikacji młodych lekkoatletów ze szkół naszej 
gminy uzyskanych podczas Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego  
w dn. 30.09.2014 r., Kamionka Wielka miała swoich reprezentantów 
na Wojewódzkich Jesiennych Biegach Przełajowych w Nowym Targu.
Zespół Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej reprezentowali: Natalia Ferenc, 
Artur Kogut, Marta Kocemba oraz Kamil Pazgan. Piotr Homoncik, Kamil 
Tuczyński, Karolina Rumin z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nego w Kamionce Wielkiej, Konrad Jelito z Królowej Polskiej, Damian 
Ząber, Julia Jeleńska z Królowej Górnej oraz Filip Jelito z Mszalnicy.
  Wszyscy godnie reprezentowali nie tylko siebie, swoje 
szkoły, ale przede wszystkim Gminę Kamionkę Wielka i w tym miejscu 
pragniemy podziękować włodarzom za sfinansowanie transportu na tę 
Imprezę.
  Nasza największa nadzieja nie zawiodła - mistrzyni powiatu 
nowosądeckiego, która regularnie już od sześciu lat startuje w tej 
imprezie zdobyła V miejsce w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM... 
GRATULACJE MARTA KOCEMBA!!!
  Wyniki są ważne dla młodych ludzi, jednakże to doświad-
czenie i rywalizacja z rówieśnikami kształtuje samoocenę i charakter. 
Dlatego każdy kto potrafi szanować przeciwnika w sporcie, będzie sza-
nował również innych w życiu.

Ze sportowym okrzykiem
Wszyscy? Razem!

 

MP
Fot. autora

Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wiel-
kiej tworzą osoby, których wspólną pasją jest 
taniec, muzyka i śpiew Lachów Sądeckich. 
Rok 2014 był bardzo owocny w występy dla 
tancerzy z Kamionki Wielkiej.  
Rozpoczął się on wyjazdem zespołu do woje-

wództwa mazowieckiego, gdzie wystąpili  
z koncertem kolęd w Tarczynie i Rembertowie.
Następnie w czerwcu zespół zaprezentował 
się podczas imprezy Wyszehradzki Festiwal 
Kultur a w lipcu na „XXIII Biesiadzie u Bart-
nika” w Stróżach. Również w tym miesiącu  

„Skalnik” tańczył  na VI Sądeckim Jarmarku 
Regionalnym w Nawojowej. W sierpniu zespół 
wziął udział w programie na żywo  dla  stacji 
TVN "Dzień Dobry Wakacje". Program był 
realizowany w okolicy "Czarnej Kępicy", skąd 
przekazywane były wejścia pogodowe na 
całą Polskę, które zaczęły się od przybycia  
z muzyką i śpiewem "Skalnika”. Na zakończe-
nie wakacji zespół pojechał do Domaradza  
w województwie podkarpackim, gdzie zapre-
zentował rodzimy folklor. W październiku  
reprezentanci zespołu wzięli udział w Konkur-
sie Tradycyjnego Tańca, Muzyki i Stroju Ludo-
wego Sądecczyzny. W wrócili z tego konkursu 
z nagrodami: w kategorii par tanecznych mło-
dzieżowych para zdobyła II miejsce,  w kate-
gorii par tanecznych starostów wyróżnienie  
a w kategorii muzyk ludowych kapela 
„Skalnka” zdobyła III miejsce. Wspomnieć 
należy, że zespół w roku bieżącym wziął 
udział w nagraniu dwóch płyt kolęd i pasto-
rałek z udziałem zespołów z obszaru LGD 
KORONA SąDECKA – pierwsze nagranie  
w marcu, drugie nagranie w listopadzie.

G.M.
Fot. Archiwum zespołu

Pracowity rok "Skalnika"
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Bajki były opowiadane od dawna, nasi dziad-
kowie i babcie opowiadali je dzieciom. Dlatego 
też Konkurs Opowiadania Bajek organizowany 
od wielu lat przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej cieszy się wśród dzieci  
i młodzieży dużą popularnością. Chętnie biorą 
w nim udział i poprzez swoje opowiadanie w 
fascynujący sposób pobudzają u słuchaczy 
wyobraźnię, wprowadzając w magiczny świat 
bajki. Uczestników tegorocznego konkursu 
przesłuchała komisja pod przewodnictwem 
Bożeny Patli i przyznała następujące miejsca:                                                                                                                                         
w kategorii I :    
- dwa I miejsca otrzymały: Malczak Oliwia ze 
SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej i Migacz Anna ze 

SP w Jamnicy, 
- trzy II miejsca zdobyły:  Jawor Martyna  
i Zofia  Jaworska ze SP w Królowej Polskiej 
oraz Kowalska Kamila ze SP w Jamnicy,
- III miejsca otrzymał: Patryk Siedlarz ze SP  
w Królowej Polskiej.
W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla: 
Zuzanny Homoncik ze SP Nr 1 w Kamionce 
Wielkiej 
w kategorii II
- I miejsce otrzymała Natalia Kos ze SP  
w Jamnicy, 
- dwa II miejsca przyznano: Sandrze Woźniak 
ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej i Julii Górka 
ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,  

- trzy III miejsca przyznano: Oliwii Ślipek ze 
SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej, Gabrieli Biskup-
skiej ze SP w Mszalnicy  i Faustynie Kruczek 
ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy  
w kategorii III
I miejsca  nie przyznano 
II miejsca  otrzymał Piotr Kmak z GP Nr 1  
w Kamionce Wielkiej   
III miejsca zdobyła Kinga Homoncik  z GP Nr 1 
w Kamionce  Wielkiej.

G.M.
Fot. K. Ogorzałek

Po raz dwunasty w Gminnym Ośrodku 
Kultury  został rozstrzygnięty Gminny 
Konkurs „Lachoskie godanie”.Celem 
konkursu jest prezentacja i zazna-
jomienie mieszkańców z pięknem 
gwary lachowskiej, zachęcenie do jej 
kultywowania i doskonalenie umiejęt-
ności recytatorskich.W jury co roku 
zasiadają znawcy gwary lachow-
skiej. Tegoroczny konkurs członko-
wie komisji pod przewodnictwem, 
Benedykta Kafla – etnografa,  ocenili 
gawędziarzy biorąc pod uwagę wyko-
rzystanie słownictwa gwarowego, grę 
aktorską, strój oraz ogólne wrażenie 
i postanowiło przyznać następujące 
miejsca:
 W kategorii dziecięcej:
I miejsca  przyznano; Julii Górka SP 
w Mszalnicy,
II  miejsca zdobyła: Faustyna Kruczek 

ze SP w Mszalnicy
Dwa III miejsca przyznano Kamilowi 
Kiełbasa i Filipowi Mółka ze Świetlicy 
Wiejskiej  w Mszalnicy  
  W kategorii młodzieżowej:
 I miejsce zdobył Dawid Rola  ze 
Świetlicy Wiejskiej w Boguszy 
II miejsca  otrzymał   Adrian Kiełbasa  
ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
  W kategorii dorosłych:
I miejsce przyznano Zofii Mółka  ze 
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
II miejsce zdobył Damian Michalik ze 
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
Do Powiatowego Konkursu Lachow-
skie Godanie w Podegrodziu komisja 
zakwalifikowała: wszystkich laure-
atów I, II,  miejsc Gminnego Prze-
glądu.

G.M.
Fot. K. Ogorzałek

Świat bajki 

„Lachoskie godanie”
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 Zespół Regionalny Mystkowianie  
z gminy Kamionka Wielka, przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Hejnał Trąbki z Trąbek oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie 
brał udział w prezentacji dorobku kulturalnego 
Małopolski w ramach III Jesiennych Spotkań 
z Małopolską. Spotkania od trzech lat odby-
wają się w miasteczku Chatte w departamen-
cie ISERE (Francja) i przyciągają polonusów  
z całego regionu Rhone- Alpes. 
 W trakcie dwudniowej wizyty, 
uczestnicy imprezy zaprezentowali dziedzic-
two kulturowe województwa małopolskiego. 
Mystkowianie pokazali autentyczny folk-
lor Lachów Sądeckich. Zespół pojawił się 
w trzech odsłonach: Kolęda na Mystkowie 
„Kolęda z Turoniem”- opowieść o tradycyjnym 
kolędowaniu na wsi lachowskiej, Andrzejki  
u Porębów - tradycyjny obrzęd andrzejkowy 
Lachów Sądeckich i Tańce Lachów Sądeckich 

- polki, walce, polka z nogi, cięta polka, kra-
kowioki sądeckie, cięta polka, mietlorz, i inne.
 Zgromadzoną licznie, przez dwa 
dni publiczność zespół uczył tańca ludo-
wego oraz lachowskiego śpiewu.  Po każdym  
z występów Mystkowianie długo nie schodzili 
ze sceny i kilkukrotnie bisowali. Największą 
furorę zrobiła jednak grupa kolędnicza, która, 
z impetem wparowała na salę, traktując gości 
sadzą, słomą oraz niekończącymi się psiku-
sami.
 Dodatkowo Mystkowianie zaprezen-
towali małopolskie stroje, obyczaje oraz tra-
dycyjne rękodzieło (haft, Władysława Janus, 
bibułkarstwo, Leonarda Słaby, Agnieszka 
Janus, koronkę klockową, itp.), regionalne 
potrawy, nalewki oraz produkty (miód, jabłka, 
chleb ze smalcem, ogórki kiszone, itp. ). Za 
stronę kulinarną wyjazdu odpowiedzialni 
byli partnerzy z Trąbek i Szczygłowa, którzy 

swoimi potrawami i zakąskami zaspokoili naj-
bardziej wymagające podniebienia. 
 Całe przedsięwzięcie zakończyło 
się dużym sukcesem, o czym świadczą 
pochlebne opinie partnerów z Francji i liczne 
zaproszenia na kolejne wyjazdy. Przy okazji 
Mystkowianie odwiedzili Paryż, a do historii 
zespołu bez wątpienia przejdzie spontaniczny 
występ pod Łukiem Triumfalnym, który zgro-
madził tłumy Paryżan i turystów z całego 
świata.
 Partnerami projektu byli: wojewódz-
two małopolskie, powiat wielicki, powiat nowo-
sądecki, gmina Biskupice i gmina Kamionka 
Wielka.

Tekst i fot. Kamil Wiatr

Mystkowianie tańczyli i śpiewali we Francji
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Mszalniczanie w Serbii

 Zespół Regionalny „Mszalnicza-
nie” przebywał z kilkudniową wizytą w Serbii. 
Podejmowany był w miejscowości Lazarevac, 
zaprzyjaźnionej z Powiatem Nowosądec-
kim. Przyjazd tancerzy z Mszalnicy zbiegł się  
z uroczystymi obchodami 100 lecia zwycięskiej 
bitwy Serbów z potęgą austro-węgierską.
Wyjazd zespołu z Mszalnicy do Serbii był rewi-
zytą za lipcowy pobyt zespołu z Lazarevac  
w Mszalnicy. 
 Program pobytu rozpoczął się od 
zwiedzania stolicy kraju Belgradu, położonej  60 
km na północ od Lazarevac. Poza wiekowymi 
zabytkami piękny widok tworzą Dunaj i Sawa, 
które w tym mieście łączą się w jedną rzekę.
W samym Lazarevac można było zobaczyć 
odkrywkową kopalnię węgla brunatnego   
(w której pracują maszyny z Polski), będącą 
fundamentem serbskiego sektora energetycz-
nego. Zarówno ta kopalnia, jak też miasto,  
a zwłaszcza niedaleki Obranovac – gdzie zlo-
kalizowana jest elektrownia - bardzo ucierpiały  
z powodu powodzi z maja br. 

 W tym roku przypadła 100 rocznica 
zakończenia Kolubarskiej Bitwy (Kolubarska 
bitka), podczas której nieporównywalnie  mniej-
sza armia serbska pokonała regularne oddziały 
armii austro-węgierskiej. 
Zespół z Mszalnicy mógł zwiedzić leśną kwa-
terę głównodowodzącego  serbskimi oddzia-
łami generała  Živojina Mišića, ze starannie 
zachowanymi budynkami, wyposażeniem  
i  100-letnimi pamiątkami. 
Mocne wrażenie wywarła na zwiedzających  
piękna cerkiew pod wezwaniem św. Dymi-
tra. W  jej podziemiach pochowano szczątki 
żołnierzy serbskich, jak też austriackich, 
węgierskich i czeskich – wszystkich poległych  
w Kolubarskiej  bitwie (16.11.-15.12.1914 roku).  
Pochowano  w jednym miejscu żołnierzy swoich 
i wroga, bowiem w myśl ich tutejszej  religii, 
wszyscy ludzie po śmierci są równi. Toteż cer-
kiew ta jest zarazem największym wojskowym 
cmentarzem świata.
 Te historyczne i zarazem patriotyczne 
akcenty, były z prawdziwą dumą przez Serbów 

podkreślane na każdym kroku. 
 Kulminacyjnym punktem obcho-
dów było bicie rekordu Koła Pokoju. Wspólnie  
z „Mszalniczanami” koło stworzyli tancerze  
z 50 zespołów, trzymając  się za ręce po ulicach 
miasta i wykonując równocześnie tradycyjny 
bałkański taniec. To była niesamowita mani-
festacja pokoju, skierowana do całego świata. 
Uroczystość  relacjonowała na żywo serbska 
telewizja i radio. Stroje, tańce i muzyka ”Mszal-
niczan” bardzo podobały się Serbom i były 
przez nich mocno oklaskiwane.
Tancerze z Mszalnicy – poprzez zamieszkiwanie 
w domach serbskich gospodarzy – mogli szerzej 
poznać ich kulturę, tradycję i gościnność.
 Wyjazd był możliwy dzięki finan-
sowemu wsparciu Powiatu Nowosądeckiego  
i Wójta Gminy Kamionka Wielka, którym „Mszal-
niczanie”  serdecznie dziękują.

Tekst i fot: Kogo
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