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 14 kwietnia br., w naszej Ojczyź-
nie, rozpoczęto wielkie świętowanie Jubile-
uszu 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu przez 
przodków narodu polskiego.
Obserwując te wydarzenia w relacjach telewi-
zyjnych, prasowych, a także w przeżywaniu 
ich przez poszczególnych ludzi można było 
odnieść wrażenie, że świętujemy zbyt słabo 
jak na znaczenie tego faktu dla naszej historii. 
Nikt nie ma wątpliwości, że ono zdecydowało 
o losie każdego z nas – o tym kim jesteśmy 
teraz, ale też o tym jak potoczyły się dzieje 
naszej ojczyzny - Polski. One były decydu-
jące dla wyboru wartości, zasad moralnych, 
prawa państwowego, kultury, sztuki… wła-
ściwie wszystkiego, co potrzebne do życia 
pojedynczego człowieka i narodu.
 Jest to powód, dla którego nie 
wolno nam zamknąć tej wielkiej rocznicy  
w wydarzeniach trzydniowego jubileuszu, 
który już jakby przeminął. Nam trzeba ciągle 
rozgrzewać umysł i serce, byśmy w pełni 
docenili skarby, do których w ów dzień 
otwarto nam wrota, a potem przez wieki 
myśmy czerpali z nich i je pomnażali! Na ich 
fundamencie powstawała nasza tożsamość, 
którą się obecnie chlubimy! Z nich wyrosło 
tylu wspaniałych synów i córek narodu – 

niektórych, zwłaszcza my, starsi po prostu 
znamy! Oto św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko i Prymas Tysiąclecia. Dzięki nim, 
jak gdyby, zahaczamy historię z teraźniejszo-
ścią, a zarazem wchodzimy w wieczność, 
która jest ostatecznym celem naszego życia. 
Oto wspaniałe dziedzictwo, któremu na imię 
Polska!
A skoro tak, to niech przemawia nieustan-
nie największy z Polaków wszech czasów, 
święty Jan Paweł II:
(…)O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspól-
nie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy 
przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że zostaliśmy 
zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie 
obraz Boga żywego - w wodzie, która jest 
falą wieczności: "źródłem wody wytryskają-
cej ku życiu wiecznemu" (J 4,14). Że zosta-
liśmy, my ludzie, my Polacy, z których każdy 
rodzi się jako człowiek "z ciała i krwi" (por. 
J 3,6) swoich rodziców, poczęci i narodzeni 
z Ducha (por. J 3,5). Z Ducha Świętego (…)
(…) I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę 
was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię "Polska", raz jeszcze przy-
jęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świę-

tym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali 
sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej 
swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy  
u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych 
i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, 
do której On "wyzwala" człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, 
która jest "największa", która się wyraziła 
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma 
ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne 
wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry  
i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi pol-
skiej, przez pamięć św. Wojciecha, który 
zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez 
pamięć św. Stanisława, który legł pod mie-
czem królewskim na Skałce.
Proszę was o to. Amen. (Jan Paweł II – 
Kraków 10 czerwca 1979).
 

dokończenie na str. 22
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ZŁOTE MYŚLI:

W związku z planowanym zadaniem budowy inwestycji celu publicz-
nego „obiektu radiokomunikacyjnego” sieci łączności bezprzewodowej 
GSM-R 42 metrowego masztu z zespołem anten – na działce ewiden-
cyjnej nr 27/12 (teren zamknięty własność PKP) położonej w Kamionce 
Wielkiej zgłaszamy sprzeciw odnośnie budowy masztu na tym terenie.
 Pragniemy przedstawić motywy oraz racje naszego działania 
i wyjaśnić szkodliwość budowy masztu w tym miejscu. 
 Budowa obiektu radiokomunikacyjnego planowana jest  
w samym centrum gęsto zabudowanego osiedla domów jednorodzin-
nych. Odległość od masztu do najbliższej posesji wynosi zaledwie 
35 metrów. W promieniu około 200 metrów od miejsca, w którym ma 
stanąć maszt, znajduje się kompleks boisk sportowych i plac zabaw, 
gdzie stale przebywają dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Podstawowo 
– Gimnazjalnych w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego.  
Z kompleksu boisk korzystają również liczne zrzeszone kluby sportowe 
oraz mieszkańcy w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego.  
W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek 
ośrodka zdrowia, apteka i wiele punktów usługowych.
 Uważamy, że projektowana inwestycja będzie oddziaływać 
w sposób znaczący na nieruchomości położone w pobliżu masztu,  
a wpływ ten będzie przejawiał się w emitowaniu pól elektroenerge-
tycznych niejonizujących przez zainstalowane na maszcie anteny. 
Obawiamy się, że promieniowanie fal z nadajnika będzie niekorzystnie 
wpływać na zdrowie mieszkańców okolicznych terenów, jak również 
na samo środowisko naturalne, co spowoduje obniżenie jakości życia 
mieszkańców.   Nie bez znaczenia jest też fakt zmniejszenia popytu na 
nieruchomości w rejonie planowanej inwestycji oraz spadek ich war-
tości, co w rezultacie przekłada się na wymierne straty mieszkańców, 
którzy mogą występować do PKP o odszkodowanie.
 Umiejscowienie tak wysokiej konstrukcji masztu w centrum 
Kamionki Wielkiej naruszy walory przyrodniczo-krajobrazowe i archi-
tektoniczne miejscowości, negatywnie wpłynie na ład przestrzenny 
oraz pogorszy atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną gminy, którą 
gmina uznaje za swój największy atut. Ucierpi na tym wizerunek miej-
scowości i gminy określany jako miejscowość o wysokich walorach 
przyrodniczo - krajobrazowych, obniży turystyczną atrakcyjność gminy.
 Jako samorząd i mieszkańcy nie zgadzamy się na niszcze-
nie zarówno panoramy naszej gminy i krajobrazu, który jest jednym  
z naszych najważniejszych zasobów. 
 Jednocześnie proponujemy inne miejsce na lokalizację tego 
obiektu. Gmina Kamionka Wielka jest właścicielem nieruchomości 
położonej w miejscowości Mystków oznaczonej jako działka ewiden-
cyjna nr 1078/2, na której zlokalizowana jest wieża telekomunikacyjna 
(obiekt dzierżawiony przez przedsiębiorstwo Emitel Sp. z o.o. od Gminy 
Kamionka Wielka). Proponujemy wykorzystać wyżej wymieniony obiekt 
celem lokalizacji inwestycji PKP. W przypadku zajęcia negatywnego 
stanowiska dotyczącego działki położonej w obrębie Mystków prosimy 
o lokalizację inwestycji w innym miejscu na terenie stanowiącym wła-
sność Polskich Kolei Państwowych z dala od zabudowy mieszkanio-
wej.
 Liczymy, że jasno przedstawione argumenty wpłyną na 
zmianę decyzji o budowie masztu.
Stanowisko zostało przesłane do: Wojewody Małopolskiego, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, Dyrektora Projektu GSM-R  
w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krako-
wie.

                Przewodniczący Rady Gminy
          Zenon Kruczek
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E – administracja
 Powiat Nowosądecki, wspólnie z partnerami, (Gminą 
Kamionka Wielka oraz sąsiednimi gminami), planuje realizację 
projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie 
Nowosądeckim”, w ramach Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, 
Działanie E- administracja, Poddziałanie - elektroniczna admi-
nistracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Planowane koszty projektu 
wynosić będą 5 765 693,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej  w wysokości 4 324 269,61 zł.
 Celem projektu jest rozwój i udostępnianie elektronicz-
nych środków komunikacji i usług. Zaplanowano również zakup 
i instalację narzędzi informatycznych umożliwiających cyfrową 
rejestrację obrad Rady Gminy, elektronicznego głosowania, zakup 
nowego wyposażenia nagłośnieniowego, a także uruchomienie  
portalu interesanta, dzięki któremu będzie  możliwa wymiana infor-
macji drogą elektroniczną między Urzędem Gminy a mieszkań-
cami, w tym możliwość umówienia spotkania z Wójtem Gminy.
 Urząd Marszałkowski, który jest organizatorem konkursu 
przeznaczył na to działanie kwotę 34 104 800,00 zł. W ramach 
ogłoszonego naboru wpłynęło 39 wniosków na łączną kwotę dofi-
nansowania 47 721 473,98 zł.
 Wartość projektu realizowanego w naszej gminie szaco-
wania jest na 436 308,67  w tym dofinansowanie 327 231,50 zł. 

Wsparcie służb ratunkowych
 Drugim, planowanym do realizacji, wspólnie z Powia-
tem Nowosądeckim i innymi gminami, jest projekt pn. „Wsparcie 
potencjału OSP z Powiatu Nowosądeckiego oraz budowa systemu 
monitoringu powodziowego”.  Projekt wpisuje się w Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Małopolskiego 5 Oś priorytetową 
Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 
 W ramach tego projektu planowane jest doposażenie jed-
nostek OSP z terenu powiatu nowosądeckiego, w niezbędny sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy. Dzięki temu jednostki te będą mogły spraw-
niej i szybciej reagować w razie powodzi, czy też uaktywniających 
się osuwisk, pożarów i innych przypadków, w których niezbędne jest 
podejmowanie działań strażackich.
 Szacowana wartość tego projektu, to 6 498 108,19 zł,  
w tym wnioskowane dofinansowanie 5 198 486,52 zł. Dla jednostek 
OSP z terenu gminy Kamionka Wielka zaplanowano kwotę ponad 
700 tys. zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - 
14 514 692,84 zł.
 W ramach konkursu złożono 39 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania 46 882 294,92 zł.  
 W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 
31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 844 
834,91 zł.  w tym projekt złożony przez Powiat Nowosądecki. 

Rozwój infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej 

 Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”, tworzona 
przez gminy Kamionka Wielka, Grybów, Chełmiec i Miasto Grybów, 
planuje realizację inwestycji polegającej na rozwoju infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej, podnoszącej tym samym atrakcyjność 
turystyczną naszego obszaru. W tym celu złożono kartę projektu  
w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych,  
w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 
6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.1 
Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 Całkowita wartość projektu pn.: „Utworzenie centrów  
turystyczno – rekreacyjnych „ Korony Sądeckiej” na terenie gmin 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów”  wynosi 
– 5 945 122,00 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 
 – 4 851 220,00 zł.
 W konkursie zostało złożonych 66 wniosków  z Subre-
gionu Sądeckiego na łączną kwotę dofinansowania -  135 006 115, 
53 zł. 

Bezpieczny Strażak – 2016 

 Gmina Kamionka Wielka co roku stara się o pozyskanie 
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu zapo-
biegania poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowi-
ska – „Bezpieczny Strażak.”
 Celem konkursu jest wyposażenie strażaków Ochotni-
czych Straży Pożarnych, z terenu województwa małopolskiego,  
w sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz zestawy odzież ochronnej do 
działań bojowych, składające się z:
- ubrania ochronnego,
- butów bojowych,
- hełmu,
- kominiarki,
- rękawic.
 W  tym  roku  wnioskujemy o dotację na  zakup 4  zesta-
wów odzieży ochronnej. Wnioskowana dotacja pokrywać będzie 
do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej, niż 1 500 
zł/zestaw). 
Pula środków przeznaczonych w roku 2016 wynosi 600 000,00 zł.
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Promesy z Budżetu Państwa
 Wójt Gminy Kamionka Wielka odebrał promesę na dofi-
nansowanie z budżetu państwa remontów dróg  w ramach  usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, jakie wystąpiły na obszarze naszej gminy 
w ostatnich latach. Dzięki otrzymanym środkom, możliwa będzie reali-
zacja  trzech zadań:
1.  Remont drogi gminnej „Zakościół – Półzagrodzie”, nr drogi 290972K, 
w miejscowości Mystków w km 0+000 – 0+500.
2.  Remont drogi gminnej nr 290932K „Kocembówka”, nr dz. ewid. 
1392, w miejscowości Kamionka Wielka w km 0+190 – 0+290.
3.  Remont przepustu w ciągu drogi gminnej „Plebańskie - Dziołek”, nr 
drogi 290925K, w miejscowości Kamionka Wielka w km 0+600.
Łączna wartość otrzymanej promesy to kwota 200 tys. zł, co stanowi 
nie więcej, niż 80% kosztów, a planowane zakończenie realizacji to 30 
lipca 2016r.

Środowisko bez  Barszczu 
Sosnowskiego

 Od 2014 roku Gmina Kamionka Wielka uczestniczy w Projek-
cie „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi 
Manden)” w ramach umowy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 
Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemów”, realizowanego  w ramach 
Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
2009-2014. Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszcze-
nie i  wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (HSM)  na obsza-
rze 31 gmin woj. małopolskiego oraz wybranych obszarach należących  
do Uniwersytetu Rolniczego i  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
w  Województwie Małopolskim.  
 W latach 2014 – 2015 w gminie Kamionka Wielka elimino-
wano wieloetapowo barszcz Sosnowskiego na powierzchni ok. 3 ha, 
na której wcześniej zidentyfikowano stanowiska barszczu. Zabiegi  
mechaniczne i chemiczne obejmowały działki, na których barszcz był 
uprawiany, a także nieużytki i łąki zlokalizowane głównie wzdłuż potoku 

Zarywa w miejscowościach Mszalnica i  Mystków. Realizacja projektu 
zakończy się wiosną 2016 roku, kiedy to zostanie wykonany ostatni 
zabieg chemiczny.
Gmina Kamionka Wielka zobowiązała się pokryć 15 % kosztów pro-
jektu tj. ok. 8000 zł.
 W celu zachowania ciągłości projektu i całkowitej eliminacji 
inwazyjnej rośliny ze środowiska przyrodniczego, zaplanowano konty-
nuację zabiegów na obszarze ok. 2 ha. W tym celu  Gmina Kamionka 
Wielka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  o przyznanie dotacji na zada-
nie „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kamionka 
Wielka” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu 
Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W tegorocz-
nym naborze wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną 
dotacji 1 240 033,28 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
z dnia 18.12.2015 r. na realizację zadań określonych Programem 
w 2016 roku  przeznaczono kwotę 600 000,00 zł. Gmina Kamionka 
Wielka otrzymała dotację w wysokości 6.250,- złotych.

Małopolskie Remizy
 W lutym br. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 
konkurs „Małopolskie Remizy 2016” na dofinansowanie prac budow-
lano – remontowych w remizach strażackich z terenu województwa 
małopolskiego. Gmina Kamionka Wielka złożyła wniosek o pozyskanie 
dofinansowania na realizację robót wykończeniowych w  Remizie Stra-
żackiej  w miejscowości Mszalnica  tj. docieplenie budynku i zagospo-
darowanie terenu wokół remizy. 
Do konkursu wpłynęły 142 wnioski. Komisja Konkursowa w dniu 11 
kwietnia 2016r. dokonała oceny merytorycznej wniosków zgodnie  
z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu, dokonując jednocze-
śnie zakwalifikowania wniosków do dofinansowania.  Gmina Kamionka 
Wielka znalazła się na liście rankingowej rekomendującej do udzielenia 
dotacji w wysokości 22 594,00 zł.

D.J.

9,5 mln zł dla LGD 
Korony Sądeckiej!

LGD „KORONA SĄDECKA” została wybrana do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Tym samym na projekty z zakresu przedsiębior-
czości, turystyki, kultury i rekreacji oraz kształtowania wysokiej jakości 
przestrzeni do życia, w latach 2016-2020 stowarzyszenie przeznaczy 
9,5 mln zł. Beneficjentami tychże projektów mogą być zarówno osoby 
fizyczne, jak i prawne z terenu gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka 
Wielka oraz Miasta Grybów.
Warto wiedzieć, że w ostatecznym rankingu na 32 małopolskie grupy 
działania „KORONA SĄDECKA” zajęła 7 miejsce. Po podpisaniu 
umowy z Samorządem Województwa, a także po opracowaniu nie-
zbędnej dokumentacji, LGD przystąpi do planowania naborów wnio-
sków, o czym będzie się dowiedzieć ze strony internetowej: www.lgd-
koronasadecka.pl

M.T.
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Nowe władze w ZOG OSP

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
odbył się w siedzibie OSP w Mystkowie, na 
który oprócz delegatów, przybyli zaproszeni 
goście: senator RP Stanisław Kogut, zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP – Paweł 

Motyka, prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego - Antoni Bienias, Wójt Gminy – Kazi-
mierz Siedlarz, przewodniczący Rady Gminy 
– Zenon Kruczek, radni Marcin Kiełbasa, 
Antoni Potoniec, Andrzej Stanek oraz sołtys 

wsi Jamnica. 
Delegaci z poszczególnych jednostek zebrali 
się, aby podsumować minioną kadencję, 
udzielić zarządowi absolutorium, wybrać 
władze na kolejną kadencję oraz uchwalić 
program działania na lata 2016 - 2020. 
Słowa uznania dla władz samorządowych 
za zaangażowanie i wparcie finansowe dla 
poszczególnych jednostek OSP, przekazali 
senator RP, zastępca komendanta PSP oraz 
prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP.
Prezes Marian Gawlik w imieniu własnym  
i wszystkich druhów podziękował władzom  
samorządowym gminy Kamionka Wielka za 
wsparcie finansowe, które corocznie otrzy-
mują. 
Zaproszeni goście kolejno dziękowali ustę-
pującemu komendantowi Józefowi  Janusowi 
oraz strażakom za trud i gotowość do niesienia 
pomocy,  zaangażowanie i ofiarną służbę dla 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Ustępujący Komendant Gminny Józef Janus 
podziękował wszystkim za wieloletnią współ-
pracę, a nowemu Zarządowi życzył realizacji 
planów i zamierzeń w nowej kadencji.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Władysław Główczyk – (OSP Mszalnica)
Zbigniew Hebda – (OSP Mystków)

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu 
Oddziału Powiatowego:
Władysław Główczyk – (OSP Mszalnica)

 
 
 

 
Lp. 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Funkcja 

 

1.   Gawlik Marian Prezes 
2.   Główczyk Władysław Zastępca 
3.   Sadowski Wojciech Zastępca 
4.   Jawor Piotr (N) Sekretarz 
5.   Witek Edward Skarbnik 
6.   Górski Mateusz Komendant Gminny 
7.   Ślipek Tadeusz Członek Prezydium 
8.   Kruczek Jacek (N) Członek 
9.   Hebda Zbigniew Członek 
10.   Rola Marian (N) Członek 
11.   Baran Damian Członek 
12.   Klimczak Karol (N) Członek 

Komisja Rewizyjna 
 1.   Bochenek Antoni Przewodniczący  

2.   Witkowski Edward Zastępca 
3.   Poręba Mariusz Sekretarz 
4.   Marszałek Mirosław Członek 

 

Halina Malczak
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W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół 
Podstawowo-gimnazjalnych nr 1 w Kamionce 
Wielkiej przystąpił do realizacji projektu Zinte-
growanej Polityki Bezpieczeństwa  - "Szkoła 
promująca bezpieczeństwo". Głównym 
celem projektu jest promocja, kształtowanie 
oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  
w małopolskich szkołach i ich otoczeniu. 
Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeń-
stwa, realizowany na terenie województwa 
małopolskiego jako "Szkoła promująca bez-
pieczeństwo", został wdrożony do realizacji  
i jest pilotowany przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Krakowie. Bezpośrednio patronuje 
mu Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. 
Poprzez udział w projekcie nasza szkoła dąży 
do otrzymania Certyfikatu "Szkoły promują-
cej bezpieczeństwo". Certyfikat przyznawany 
jest przez Małopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji na okres 2 lat od daty jego 
wręczenia. Ma on charakter honorowy. Posia-
dacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania  
o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim 
obiekcie,  a także w jego najbliższym otocze-
niu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podno-
szenia poczucia bezpieczeństwa osób tam 
przebywających, a także do stałego monito-
rowania procesów związanych z realizacją 
projektu, na każdym jego etapie. Podstawą 
przyznania Certyfikatu jest przeprowadzenie 
audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego 
przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie.
 Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeń-

stwa to kompleksowy system, oparty na 
wzajemnej współpracy szkoły, samorządu 
lokalnego, Policji, oraz innych instytucji współ-
pracujących ze szkołą.  Wspólnym celem jest 
zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzyst-
nych zjawisk występujących w szkole zdia-
gnozowanych na podstawie badań ankieter-
skich. Dyrekcja i grono pedagogiczne przy 
współpracy z wyżej wymienionymi podmio-
tami, podejmuje szereg przedsięwzięć profi-
laktycznych i organizacyjnych, skutkujących 
nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo”.
Na terenie szkoły zostały  przeprowadzone 
badania ankietowe wśród uczniów, rodziców 
i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na 
terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie pod-
dane zostały dwa obszary realizacji: przemoc 
szkolna  oraz miejsca niebezpieczne, które 
znajdują się w szkole lub w jej najbliższym 
otoczeniu .
W dniu 31 marca 2016 r. odbyło się spotka-
nie przedstawicieli szkolnego zespołu do 
spraw Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 
a także „partnerów zewnętrznych”, którzy 
wspierają działania szkoły w celu podnosze-
nia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej 
otoczeniu. Na spotkaniu byli obecni przed-
stawiciele wielu instytucji: Rady Gminy (Ire-
neusza Myjaka), Rady Rodziców (Anna Matu-
sik), Posterunku Policji w Nawojowej (Robert 
Wiliński) oraz Wydziału Prewencji Policji  
w Nowym Sączu (st.asp. Barbara Leśniak).  
Podczas spotkania dokonano analizy ankiety 

przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców  
i nauczycieli. Jej wyniki wskazują, że w szkole 
jest bezpiecznie, choć istnieją obszary, które 
wymagają systematycznej  pracy.
Odbyło się również szkolenie Rady Peda-
gogicznej, na której przypomniano szkolne 
procedury postępowania nauczycieli (pracow-
ników szkoły) i metody współpracy szkoły z 
policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz 
młodzieży przestępczością i demoralizacją. 
St.asp. Barbara Leśniak przybliżyła również 
podstawę prawną stosowanych procedur  
    w szkole. 
   Mamy nadzieję, że mimo ogromu pracy przy 
realizacji projektu, uda się nam uzyskać Cer-
tyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. 
Nasza wspólna praca zaowocuje wzmoc-
nieniem poczucia bezpieczeństwa wśród 
uczniów, zadowoleniem rodziców i  uznaniem 
środowiska lokalnego. Chcemy udowodnić, że 
nie zawiedliśmy starań i oczekiwań naszych 
partnerów, jako że powyższe działania to bez 
wątpienia nasz wspólny interes.
  
Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują 
się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl

M. Wójs
Pedagog szkolny
Fot. Archiwum szkolne

GMINNE WIEŚCI    Nr 62

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
W ZSPG nr 1 w Kamionce Wielkiej

strona 7



    Marta Kocemba jest 
uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Zakopanym.  Pod okiem specja-
listów rozwija swoją pasję  do biegów nar-
ciarskich, 
Od najmłodszych lat wykazywała ponad-
przeciętne możliwości wytrzymałościowe, 
wygrywając rywalizacje biegowe ze star-
szymi od siebie dziećmi. Wyróżniały ją: zdy-
scyplinowanie, ambicja i chęć do działania. 
Będąc uczennicą w ZSPG nr 2 w Kamionce 
Wielkiej, nigdy nie odmawiała udziału  
w zawodach sportowych. Zawsze walczyła 
i dawała z siebie wszystko, co owocowało 
wysokimi wynikami sportowymi. 
   W latach 2012-2014 
osiągała trzykrotnie tytuł Mistrzyni 
Powiatu Nowosądeckiego w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych. 
Reprezentowała powiat na zawodach 
wojewódzkich, na których zajmo-
wała bardzo wysokie lokaty, uzyskując  
w roku 2013 tytuł Wicemistrzyni Woje-
wództwa Małopolskiego. 
  Od 2013 r. jest zawodniczką 
Klubu Narciarskiego LKS Jaworze, sekcji 
narciarstwa biegowego. Jak sama twierdzi, 
zakochała się w narciarstwie klasycznym. 
W pierwszym sezonie  zajęła VII miejsce  
w ogólnopolskiej edycji „Bieg na Igrzy-

ska”, co stało się początkiem poważ-
niejszej kariery sportowej. Regularny 
trening, konsekwencja i samodyscyplina, 
pozwalają jej osiągać coraz lepsze rezul-
taty w tej dyscyplinie (m.in. indywidualnie 
IV miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazja-
dzie Młodzieży w Biegach Narciarskich  
w kat. K01Dziewcząt oraz drużynowo II 
miejsce). 
  Mając na uwadze, jak wiele 
wyrzeczeń kosztuje Martę oddanie 
się treningom, mocno jej kibicujemy, 
życząc zdrowia, realizacji zamierzo-
nych celów i osiągania sukcesów  spor-
towych. Życzymy również wytrwałości  
w myśl zasady, która kiedyś stała się jej 
mottem: 
„Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu 
tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymaga 
czasu. Czas i tak upłynie…” 
/Earl Nightingale/
     
     

M.P.
Fot. Archiwum szkolne

10 lipca 2016 r.
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 1 marca 2016 roku w Remizie 
Ochotniczej Straży  Pożarnej w Mystkowie, 
odbyło się uroczyste spotkanie, na którym 
obchodzono osiemdziesiątą rocznicę urodzin 
Benedykta Poręby, jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych i zasłużonych mieszkań-
ców Mystkowa. W spotkaniu uczestniczyła 
rodzina, koleżanka z rocznika, członkowie 
rady sołeckiej z sołtysem na czele oraz człon-
kowie OSP.
 Solenizant jest osobą znaną  
i lubianą. Społecznik oddany wielkiej spranie 
rozwoju gospodarczego oraz jednocześnie 
zwolennik kultywowania tradycji ludowych. 
Ostatni rok dla szanownego jubilata był nie-

zwykle owocny. Na ukończeniu jest budynek 
Gimnazjum we wsi Mystków; inwestycja, którą 
jako radny bardzo wspiera. Na gruncie osobi-
stym, został jako pierwszy mieszkaniec Myst-
kowa odznaczony tytułem Sądeczanina roku 
2015. To prestiżowe wyróżnienie jest przyzna-
wane przez Fundację Sądecka a patronem 
medialnym tego plebiscytu było pismo Sąde-
czanin.
 Benedykt Poręba jest obecnie 
radnym Gminy Kamionka Wielka, którą to 
funkcję piastuje po raz dziesiąty. Na forum 
gminnym pełnił różne funkcje włącznie z Prze-
wodniczącym Rady Gminy w latach 2006-
2010. 

Założył i prowadzi Zespół Regionalny „Myst-
kowianie”, z którym to zespołem koncertuje 
w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Jest 
honorowym Członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mystkowie. Czasami można spo-
tkać Benedykta w ubiorze myśliwego spaceru-
jącego po polach i lasach za zwierzyną. 
 Z tej okazji życzę Benedykowi 
długich lat życia w zdrowiu i radości, równie 
owocnych w sprawach dotyczących naszej 
społeczności. 

Tadeusz Bodziony

80. urodziny Benedykta Poręby

Świętując 1050-tą rocznicę przyjęcia Chrztu 
nie możemy nie czuć się odpowiedzialni za 
nasz naród, za jego korzenie, wartości, z któ-
rych wyrośliśmy, które nas kształtowały.
Osobiście cieszę się, że w roku jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Świętego, w naszej para-
fii rozpoczęliśmy kolejny etap odnawiania 
naszej świątyni. Przyjęliśmy od naszych 
przodków piękny dom Boży i chcemy go 
następnemu pokoleniu przekazać jeszcze 

piękniejszym. Dlatego odnawiamy witraże, 
wymieniamy okna zewnętrzne. Prace te mają 
nadać nową wartość i nowe piękno naszej 
świątyni na długie lata! 
Świętując wielkie wydarzenia, dobrze jest 
pozostawić po nich trwałą pamiątkę, aby 
potomni pamiętali i byli dumni ze swej dawnej 
i bliskiej historii. Pamięć o tym, że odnowi-
liśmy świątynię w roku 1050-lecia chrztu 
Polski, będzie znakiem dojrzałego przyjęcia 
i wyznania wiary przodków. Przez naszą 
świątynię przemawiać będzie nie tylko wiara 
naszych ojców, ale także nasza wiara! Nasza 
świątynia staje się z roku na rok coraz moc-
niejszym wyznaniem wiary, także obecnego 
pokolenia – i to jest bardzo piękne! To świad-

czy, że słowa prośby naszego Rodaka, św. 
Jana Pawła II, zapadły w nasze serca i są  
z wiarą i gorliwością wypełniane i oby tak było 
zawsze i w każdej dziedzinie naszego życia.
Okazji ku temu będzie w tym roku tak wiele! 
Bo i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie  
i nasze coroczne pielgrzymowania na Jasną 
Górę i do innych miejsc i nasze uroczysto-
ści Komunijne, odpustowe, rocznicowe… 
Wszystko jest wielką okazją do odnawiania 
pamięci, przypominania tożsamości i odświe-
żania narodowej dumy, która zawsze dodaje 
skrzydeł!

Ks. Stanisław Ruchała 
– Kamionka Wielka

Jubileusz 
zobowiązuje...

(c.d.)



Konfederacja targowicka- symbol 
zdrady, koniec marzeń o wiel-
kim dziele Konstytucji 3 maja. 

Na prośbę przeciwników reform obce 
wojska  zalały Rzeczpospolitą. Tak 225 
lat temu, pod hasłem „obrony wolno-
ści”, chciano zachować przywileje, 
utrzymać samowolę, bronić prywaty.
Konstytucja, uchwalona przez Sejm 
Czteroletni 3 maja 1791 r., była nieko-
rzystna przede wszystkim dla magna-
terii i dla najbiedniejszej szlachty, tzw. 
gołoty. Uderzała w praktykowany 
przez magnatów proceder kupowania 
głosów gołoty w wyborach do sejmu. 
Konstytucja zniosła też prawo szlachty 
do zrywania sejmów - osławione libe-
rum veto, zakazała organizowania 
związków zbrojnych w obronie przy-
wilejów, czyli konfederacji, ograniczała 
wolną elekcję (przez pozbawienie 
gołoty praw wyborczych).Wprowa-
dzała dziedziczność tronu w ramach 
panującej dynastii. Wzmocniona 
została pozycja ustrojowa monarchy i sejmu, 
kosztem praw szlacheckich. Oczywiście, 
te zmiany zabolały wszystkich czepiących 
korzyści z ustrojowej patologii. Ustanowiono 
wiele reform wprowadzających do naprawy 
Rzeczypospolitej. Wśród nich np. tworzenie 
silnej armii, złożonej zarówno z wysoko uro-
dzonych, jak i mieszczan, którzy otrzymywali 
nowe prawa, a także chłopów - wreszcie ofi-
cjalnie zaliczanych do narodu polskiego. 
 Hasło obrony zagrożonej złotej 
wolności, tak korzystnej dla wyzutych  
z wszelkich skrupułów przeciwników reform, 
zgromadziło sporą grupę wpływowych 
magnatów, którzy ochoczo schronili się pod 
skrzydłami carycy Katarzyny II.  Wprowadze-
nie konstytucji uznawali za gwałt na istnieją-
cym do tej pory porządku. Nie przeszkadzał 
im fakt, że ten „porządek” toczył nasze pań-
stwo jak rak. Rzeczpospolita była dla nich 
użyteczna, opłacalna w takim właśnie ukła-
dzie. Opozycjoniści już pół roku po uchwa-
leniu przez sejm czteroletni ustawy rządowej 
zaczęli przygotowania do mającej ją znieść 
konfederacji. Sami byli zbyt słabi, ale od 
czego ma się przyjaciół ?. Caryca bardzo 
zapragnęła im pomóc. Polska była zdobyczą 
nie do pogardzenia. Obrońcy targowiczan do 
dziś twierdzą, że gdyby nie Kościuszko i inni 
podobni romantycy, Rzeczpospolita pozo-
stałaby cała. Ale hurapatriotyzmu, wyma-

chiwania szabelką nikt przecież spokojnie 
znosić nie będzie, nawet tak „łagodni” pro-
tektorzy, jak Niemcy czy Rosjanie. Nie było 
więc ratunku. Magnateria, oponenci wobec 
obozu reform w Rzeczpospolitej, wspoma-
gana przez gołotę, podjęła misję „ratowa-
nia” wolności w Polsce z pomocą zagranicy. 
Tego, że Rzeczpospolita utonie, nie brano  
w ogóle pod uwagę. 
 27 kwietnia 1792 r. w Petersburgu 
przywódcy magnaterii parafowali pakt prze-
ciwko własnemu królowi i „nielegalnie” 
uchwalonej Konstytucji 3 maja. Celem spisku 
było przywrócenie starego ustroju w Rzecz-
pospolitej. Tekst aktu konfederacji został 
zredagowany rosyjską ręką a podpisali go 
m.in. generał artylerii koronnej Stanisław 
Szczęsny Potocki, hetman wielki koronny 
Franciszek Ksawery Branicki oraz hetman 
polny Seweryn Rzewuski. Aby zachować 
pozory, oficjalnie, konfederację zawiązano 
na ojczystej ziemi, w przygranicznym kre-
sowym miasteczku Targowica. Miało wyglą-
dać to tak: zatroskani o praworządność   
w swojej ojczyźnie Polacy występują prze-
ciwko rządom króla despoty i obozowi ludzi 
mieszających  wolność i prawa szlachec-
kie. W dniu najazdu stutysięcznej  carskiej 
armii, rosyjski ambasador doręczył rządzą-
cym Rzeczpospolitą notę, w której wyłusz-

czono  powód interwencji, a raczej  
„przyjacielskiej , sąsiedzkiej pomocy” 
mającej prowadzić do obrony wolno-
ści i przywrócenia  legalnej władzy  
w  Polsce. „A że Rzeczpospolita pod-
bita i w rękach swoich ciemiężycie-
lów moc całą mająca, własnymi się  
z niewoli dźwignąć nie może siłami, nic 
jej innego nie zostaje, jako uciec się  
z ufnością do wielkiej Katarzyny, która 
Narodowi Sąsiedniemu przyjaznemu  
i sprzymierzonemu z taką sławą i spra-
wiedliwością panuje”- uzasadniono. 
   Wojna 1792 r. trwała krótko. 
Król Stanisław Poniatowski zląkł się. 
Wyciągnął rękę  do Carycy i konfe-
deratów. Kapitulacja naszej armii, 
przystąpienie króla do zdrajców- to 
były ciężkie ciosy dla Rzeczypospo-
litej, której los znalazł się na długo  
w rękach zaborczych potęg. Spóź-
niona próba wzniesienia z ruin pod-
upadłej ojczyzny nie udała się. Trud 
podjęty przez patriotów został pogrze-

bany nie tylko przez obcych, lecz także przez 
swoich. Targowiczanie wysłali uroczyste 
poselstwo do Katarzyny II, by  podziękować 
„w imieniu narodu” za przywrócenie „wolno-
ści” w Rzeczpospolitej. Jednak Caryca zde-
cydowała, że Polski nie będzie. Haniebna 
rola konfederatów dobiegła końca. 
 Podczas insurekcji kościuszkow-
skiej w 1794 r. wielu przywódców konfedera-
cji skazano na śmierć, wieczną infamię, kon-
fiskatę majątków i utratę wszystkich rządów. 
Na tych, których nie udało się schwytać, 
wykonano wyroki na wizerunku -„ in effigie” 
- wieszając publicznie na szubienicy portrety 
zdrajców. 
Stanisław August Poniatowski po klęsce 
powstania kościuszkowskiego abdyko-
wał. Ostatnie lata życia spędził w dostatku  
w Petersburgu. Można by wyliczać jego 
zasługi dla kraju, ale osobiste wybory, któ-
rych dokonał i słabość charakteru sprawiły, 
że potomni zapamiętali go jako władcę, który 
przyłożył się do upadku Polski.

Słowo „targowica” jest po dzień dzisiejszy 
symbolem zdrady narodu polskiego.

Beata Filipowicz
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Król Stanisław Poniatowski - Bacciarelli
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Mamy sztandar

W życiu każdego człowieka 
są chwile ważne, niezwykłe  
i piękne, które zapadają na 

stałe w jego świadomości. Takim donio-
słym wydarzeniem dla uczniów, rodzi-
ców, dyrekcji, grona pedagogicznego 
i pracowników Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Kamionce 
Wielkiej było poświęcenie sztandaru.                                                                                                     
Niektórzy może zastanawiali się, po 
co nam w ogóle sztandar,  po co tyle 
starań, zachodu, przecież nie było go  
i szkoła funkcjonowała!?
 Otóż sztandar to  symbol   
i znak rozpoznawczy różnych instytu-
cji, takich jak na przykład szkoła. Pełni 
on funkcję reprezentacyjną i  wyraża 
najważniejsze wartości. Dla szkoły 
ma on równie ważne znaczenie jak 
flaga państwowa dla kraju. Jest  także 
symbolem więzi, która łączy społecz-
ność szkolną. Motywuje on do działa-
nia. Posiadanie własnego sztandaru 
dodaje też prestiżu i sprawia, że inne 
szkoły mają dla niej więcej szacunku. 
Znaczenia sztandarowi dodaje cere-
monia jego poświęcenia, toteż sztan-
dar powinno się traktować z należ-
nym mu szacunkiem. Towarzyszy on 
uczniom podczas najważniejszych 
uroczystości  dodając im rangi, donio-
słości i powagi.                                                                                                                

 Długo oczekiwana uroczy-
stość odbyła się 3 marca 2016 roku.                                                    
Szkoła w Kamionce Wielkiej miała 
patrona od dawna.  To król Władysław 
Jagiełło -  chlubna  postać, założyciel  
znakomitej dynastii, za panowania 
której w Polsce rozpoczął się okres 
zwany „złotym wiekiem”. Kamień-
skiej szkole  patronuje od co najmniej 
czterdziestu lat, dokładnej daty nie 
zapisano w kronikach, ale na pewno 
stało się to wtedy, gdy funkcję kie-
rownika pełnił Feliks Stefański. Z tego 
okresu pochodzi także obraz patrona 
namalowany przez Władysława Kur-
dziela. Dlatego  uroczystość nadania 
szkole sztandaru miała tak ważne 
znaczenie dla tejże społeczności.                                                                                                                 
Rozpoczęła  się o godzinie 10:00   
w tutejszym kościele parafialnym pod 
wezwaniem Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy. Z powodu nieobecności 
- wywołanej chorobą - księży Pro-
boszcza Stanisława Ruchały i Prałata 
Stanisława Trytka przybyłych gości 
powitał ks. wikariusz Paweł Heru-
dziński oraz odczytał  wzruszający list 
pisany na łóżku szpitalnym od Księdza 
Proboszcza łączącego się duchowo 
ze świętującymi parafianami. Następ-
nie oddano głos dzieciom i młodzieży, 
by przedstawili połączoną z tańcem 

i śpiewem inscenizację artystyczną  
prezentującą  najważniejsze postaci  
i  wydarzenia  w tysiąc pięćdziesią-
tych dziejach Polski, w które wplecione 
zostały dzieje Patrona i rodu Jagiel-
lonów. Wytworne stroje królowej - 
Jadwigi, władcy -  Władysława Jagiełły 
kontrastowały ze skromnymi szatami 
św. Kingi czy błogosławionej Karoliny. 
Poczucie dumy budził widok skrzydeł 
husarskich  kołyszących się u ramion 
polskich rycerzy, a łzy wzruszenia wyci-
skało „pojawienie się” na scenie Jana 
Pawła II czy Prymasa Tysiąclecia.   
Po niezwykłej  lekcji historii, przygoto-
wanej przez  panie  Beatę Filipowicz, 
Martę Kocemba  Jeziak , Beatę Toma-
siak i Renatę Kmak, nastąpiła uroczy-
sta celebracja Mszy św. sprawowanej 
przez ks. dr Hieronima Kosiarskiego 
i ks. Pawła Herudzińskiego, w czasie 
której sztandar został poświęcony. 
Następnie  dyrektor szkoły Krystyna 
Skrzypiec, której staraniem odbyła 
się ta uroczystość,  odebrała go od 
przedstawicieli Rady Rodziców: Moniki  
Sawickiej, Beaty Kmak i  Ireneusza 
Myjaka  i  przekazała uczniom.  Pierw-
szy w historii poczet tworzyli  Karolina 
Cempa, Kinga Homoncik – uczennice 
VI klasy i Patryk Sawicki – przewodni-
czący Samorządu Uczniowskiego. 
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 Po nabożeństwie nastąpił prze-
marsz wszystkich, towarzyszących 
naszemu sztandarowi,  pocztów  ze szkół:  
w Kamionce Wielkiej nr 2, Królowej 
Górnej, Mszalnicy i Mystkowie oraz  Koła 
Łowieckiego ŻBIK i Związku Pszczela-
rzy. Za nimi przeszli do budynku szkoły 
pozostali Goście. Tutaj nastąpiła cere-
monia oddania hołdu sztandarowi, prze-
prowadzona przez nauczycieli  prowa-
dzących imprezę od samego początku 
czyli  Katarzynę Popiela i Sławomira 
Porembę.    Uczniowie złożyli ślubowa-
nie. Dyr. K. Skrzypiec  przywitała przyby-
łych Gości: Wójta gminy Kazimierza Sie-
dlarza,  przewodniczącego Rady Gminy 
Zenona Kruczka, Dyrektora Delegatury 
Kuratorium w Nowym Sączu  Stanisława  
Szudka, przedstawicieli Rady Gminy,  
Księży – celebransów, dyrektorów szkół  
z terenu gminy obecnie pełniących tę 
funkcję i emeryta, a jednocześnie rad-
nego powiatu nowosądeckiego Józefa 
Świguta,  wszystkich Sponsorów, Przyja-
ciół szkoły, a przede wszystkim Rodziców 
od samego początku najbardziej zaanga-
żowanych w przygotowanie i przebieg tej 
uroczystości. 
 Na zakończenie oficjal-
nej części głos zabrali Wójt gminy   
i dyrektor Delegatury Kuratorium, którzy 
podziękowali za zaproszenie, gratulo-
wali nauczycielom i uczniom  wspaniale 
pokazanych dziejów Polski, zachęcali do 
pracy, by przez solidną naukę przynosić 
chwałę szkole, rodzinie i ojczyźnie. Aby 
dodać splendoru zwycięzcom, dyrektor 
poprosiła honorowych Gości o wręcze-
nie nagród laureatom wcześniej prze-
prowadzonego konkursu historycznego 
wiedzy o Patronie. Konkurs opracowała 
i przeprowadziła pani Renata Ślipek. 
Przed tym świętem zorganizowano  
w najmłodszych klasach dwa kon-
kursy plastyczny, indywidualny – por-
tret Patrona i zespołowy – wykonanie 
insygniów królewskich. Najlepsze dzieła  
można było oglądać dziś jako rekwizyty  
w rękach lub na głowach pary królewskiej.                                                                                                                 
Sztandar jest dla szkoły niezwykle ważny 
ze względu na swoją wyjątkowość i wyra-
żane treści: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, 
NAUKA, dlatego  zostanie wyekspono-
wany w specjalnie przygotowanej gablo-
cie. Widoczny na co dzień, będzie moty-
wował  do działania  w czasie trwania 
roku szkolnego.                                                                                                            
 Kto nie będzie miał okazji do 
obejrzenia sztandaru, niech chociaż 
zadowoli się  jego opisem.
Sztandar jest dwustronny. Płat sztandaru 
stanowi tkanina w kształcie kwadratu  
o boku długości 100 cm. 
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Bok sztandaru przymocowany jest do 
drzewca. Strona główna sztandaru - 
awers jest w kolorze écru. 
Pośrodku płata widnieje wizerunek króla 
Władysława Jagiełły. Wokół portretu 
znajduje się nazwa szkoły: „Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły”, 
wykonana brązową, połyskującą nicią, 
poniżej napis: „w Kamionce Wielkiej”.
Rewers, wykonany jest w barwach naro-
dowych -  bieli i czerwieni. Pośrodku 
płata widnieje wizerunek orła, usta-
lony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. 
Srebrny orzeł w złotej koronie, ze zło-
tymi szponami i dziobem, zwrócony  
w prawo. Rozpostarte skrzydła sym-
bolizują dążenie do najwyższego lotu, 
gotowość do pokonywania przeszkód    
i trudności. Wokół orła znajduje się napis: 
”BÓG HONOR OJCZYZNA NAUKA” 
haftowany złotą nicią. Płat sztandaru, 
z wyjątkiem boku przytwierdzonego do 
drzewca, jest obszyty złotą frędzlą. 
Drzewce sztandaru wykonane są  
z drzewa toczonego w kolorze stono-
wanego buku. Drzewce są dwudzielne, 
połączone tuleją ze złoconego metalu. 
Na dolnym końcu drzewca znajduje 
się zaokrąglone okucie z pozłacanego 
metalu. Głowicę sztandaru stanowi orzeł 
w koronie, z głową zwróconą w prawo, 
wykonany z posrebrzanego metalu.                                                                                                                                       
Obok gabloty ze sztandarem zostało 
umieszczone tableau w kształcie tarczy, 
na którym  zostali umieszczeni darczyńcy 
tej uroczystości –  to 48 gwoździ.                                                               
 Na zakończenie Dyrektor 
podziękowała w imieniu całej społecz-
ności szkolnej przybyłym Gościom za 
uświetnienie tego historycznego wyda-
rzenia swoją obecnością. Ponadto 
podziękowała nauczycielom, rodzi-
com, uczniom za włożony wysiłek  
w przygotowanie tej uroczystości.  Zwra-
cając się do dzieci i młodzieży powie-
działa:  Dzisiaj szkoła otrzymała swój 
sztandar. To ważna chwila w życiu 
Szkoły. Niech stanie się on symbolem 
jej wielkości i znaczenia. Bądźcie dumni  
z niego, noście go wysoko, niech zawsze 
przypomina waszą historię, tradycję  
i osiągnięcia. Niech stanie się ważnym ele-
mentem wychowania, waszego związku 
ze Szkołą i patriotyczną tradycją.                                                                                                                                         
Ostatnim punktem programu było zapro-
szenie wszystkich gości na poczęstunek 
oraz obejrzenie przygotowanej ekspozy-
cji,  a także złożenie okolicznościowych 
wpisów w księdze pamiątkowej.

Maria Kiełbasa 
Fot. K. Ogorzałek       
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 W nocy z 11 na 12 maja, parafia 
w Mystkowie przyjęła znaki Światowych Dni 
Młodzieży (ŚDM): Krzyż i Ikonę Matki Bożej, 
przekazane przez Papieża Jana Pawła II mło-
dzieży świata. Te święte znaki mają przygoto-
wać młodzież na spotkanie z Jezusem Miło-
siernym w osobie Ojca Świętego. Symbole 
te zawsze pielgrzymują po kraju, do którego 
ma przybyć papież na spotkanie z młodzieży,  
w ramach ŚDM. 
Peregrynacja sprawiła wielką radość  
i duchową ucztę całej naszej parafii; dzie-
ciom, młodzieży i rodzicom. Prosty drewniany 
Krzyż, sporych rozmiarów, pełen rys i obić, 
jest poruszającym świadectwem jego bez-
pośredniego kontaktu z milionami ludzi wie-
rzących na całym świecie. W trakcie nocnej 
adoracji, wzięło w niej udział około tysiąca 
osób, w tym ponad trzysta młodych.
 Peregrynacja rozpoczęła się o pół-
nocy, przywitaniem świętych znaków. Znaki 
przywiózł z parafii św. Heleny w Nowym 
Sączu koordynator ŚDM na ziemi sądeckiej 
ks. Janusz Fołtyn.
Po uroczystym przejęciu znaków, rozpo-
częła się Msza św., której przewodniczył  
i Słowo Boże wygłosił Dekanalny Duszpa-
sterz Młodzieży ks Andrzej Remut. W powi-
taniu i koncelebrze udział wzięli: ks. Józef 
Głowa proboszcz parafii w Mystkowie i ks. 
Emeryt Mieczysław Głowa.
Po Eucharystii o godzinie 2:00, adorację 
poprowadziła młodzież zrzeszona w grupach 
parafialnych i parafialnej scholii. W czasie 
adoracji, przy blasku świec i pośród wyci-
szających śpiewów, medytowano nad Drogą 
Krzyżową naszego Pana.
Od godziny 3:30 adorację przejęli rodzice z 
całej parafii, modląc się w intencji swoich dzieci.
 Pożegnanie świętych znaków 
odbyło się o godzinie 6:00, w czasie Eucha-
rystii, na którą przybyła młodzież gimnazjalna 
i ze starszych klas szkoły podstawowej, wraz 
z rodzicami.
W asyście strażaków z Mystkowa, peregryna-
cyjne znaki przekazano do parafii w Marcin-
kowicach.

Ks. Józef Głowa
Proboszcz parafii w Mystkowie

Fot. Jerzy Klimkowski, Kazimierz Ogorzałek

Bardzo dziękujemy panu Jerzemu 
Klimkowskiemu za udostępnienie 

zdjęć z peregrynacji.

Symbole ŚDM w Mystkowie
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 Symbole Światowych Dni 
Młodzieży po polskich diecezjach 
wędrują od kwietnia 2014 r. W ich 
skład wchodzą Krzyż Młodych 
oraz Ikona Matki Bożej Salus 
Populi Romani - Opiekunka Ludu 
Rzymskiego.
Krzyż Roku Świętego, zwany 
Krzyżem Młodych został ofia-
rowany młodzieży przez Jana 
Pawła II w 1984 r. Jest on świad-
kiem pierwszych ŚDM-u.
 Na Krzyżu widnieje 
napis "Nieście go po całej ziemi 
jako znak miłości Pana Jezusa do 
całej ludzkości i głoście wszyst-
kim, że zbawienie i odkupienie 
jest tylko w Chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym". Przy Nim 
skupiała się młodzież podczas 
wszystkich dotychczasowych 
Światowych Dni Młodzieży.
 Razem z Krzyżem Mło-
dych wędruje Ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani- Opiekunka 
Ludu Rzymskiego. Jest ona kopią 
łaskami słynącego rzymskiego 
obrazu Salus Populi Romani. 
Według tradycji, podczas epi-
demii dżumy w Rzymie w VI  
w. papież Grzegorz Wielki, niósł 
ten obraz w uroczystej procesji, 
podczas której prosił Pana Boga 
o ocalenie Miasta.
Tradycja podaje, że w pewnym 
momencie ujrzał na niebie pięk-
nego anioła, który chował miecz, 
będący znakiem gniewu Bożego. 
Po ustaniu zarazy rozpoczął się 
kult cudownego obrazu Matki 
Bożej.
 Oryginał obrazu Matki 
Bożej Salus Populi Romani znaj-
duje się w Rzymie, w Bazylice 
Matki Bożej Maria Maggiore.  
W roku 2000 kopię tego Obrazu 
umieszczono przy ołtarzu papie-
skim podczas jubileuszowego 
spotkania młodych na Tor Ver-
gata.

W dniu 11 maja 2016 roku odbyła się  XVI  
Sesja  Rady Gminy obecnej kadencji. Radni 
rozpatrywali m.in. zmiany w uchwale budże-
towej na rok 2016 i w wieloletniej prognozie 
finansowej, w których m.in. przesunięto kwoty: 
•  400.000 zł na budowę kompleksu spor-
towo-kulturalnego w Kamionce Wielkiej,  
•  70.000 zł na prace wykończeniowe przy 
budynku Gimnazjum w Mystkowie,
•  50.000 zł  na adaptację poddasza   
w budynku w Kamionce Małej. 
 Część sesji dotycząca spraw finan-
sowych była jak zwykle burzliwa. Po długiej 
dyskusji Radni  przyjęli zaproponowane przez 
Wójta  zmiany w budżecie. Przy dużym zaan-
gażowaniu mieszkańców Kamionki Wielkiej  
i Wójta Gminy, budowa kompleksu sportowo-
-kulturalnego znalazła się w wykazie zadań 
inwestycyjnych skierowanych do dofinanso-
wania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, na podstawie limitu przyznanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki na rok 2016. 
Przewidywana  kwota dofinansowania wynosi 
2,5 mln zł.
 Ponadto radni podjęli uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  
w Warszawie w wysokości 1 mln zł, na 
budowę sali gimnastycznej w Mszalnicy, 
której stan surowy jest zrealizowany. 
 W związku z podjętymi uchwa-
łami zebrań wiejskich mieszkańców Sołectw 
Mszalnica i Mszalnica – Zagóra, w sprawie 
zwrócenia się do Rady Gminy Kamionka 
Wielka o wszczęcie procedury ustanowie-
nia Św. Faustyny Patronką miejscowości 

Mszalnica, radni poparli propozycję i podjęli 
uchwałę, w której upoważnili Wójta Gminy  
i Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka 
Wielka do wystąpienia do Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie, o wszczęcie procedury kościelnej 
z tym związanej. Mieszkańcy zaproponowali 
dzień 11 listopada Świętem Patrona miejsco-
wości Mszalnica. Z uwagi na przypadające 
w tym roku 650-lecie istnienia miejscowości 
Mszalnica oraz w Nadzwyczajnym Jubile-
uszowym Roku Miłosierdzia, zasadnym jest 
ustanowienie wnioskowanego Patrona i zapo-
czątkowanie obchodów Dnia Patrona Miej-
scowości Mszalnica.
Podjęto też uchwałę o nieodpłatnym nabyciu 
przez gminę prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiącej drogę w Mszal-
nicy – Zagóra od PKP S.A. Zatwierdzono też 
Plany Rozwoju Miejscowości na terenie gminy 
na lata 2015 – 2023, które są niezbędne przy 
ubieganiu się o środki unijne oraz przyjęto 
Strategię Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Kamionka Wielka na lata 
2016 – 2020.  Podjęto „uchwały śmieciowe” 
w związku z obowiązkiem ustawowym nało-
żonym znowelizowaną ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, dostosowu-
jąc do przepisów ustawowych. 
Z treścią podjętych uchwał można zapo-
znać się w Biuletynie Informacji Publicznej 
na naszej stronie internetowej www.bip.
kamionka.iap.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek

Fot. K. Ogorzałek



GMINNE WIEŚCI   Nr  62 strona 16

Sportowe osiągnięcia uczniów z "dwójki"

  Rok szkolny 2015/2016  w 
Zespole Szkół Nr 2  w Kamionce Wielkiej 
przyniósł wiele radości dla uczniów i całej 
społeczności szkolnej, a to z racji osią-
gnięć sportowych na szczeblu gminnym, 
powiatowym, a nawet rejonowym i woje-
wódzkim.

            Listę osiągnięć naszych uczniów roz-
poczyna Jakub Nosal, który 1 października  
2015 r. zajął III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Nowosądeckiego w indywidual-
nych biegach przełajowych chłopców szkół 
gimnazjalnych. Jakub uzyskał prawo startu  
w zawodach wojewódzkich, na których 
zajął 19-te miejsce. 

     Kolejne sukcesy sportowe odnieśli 
Jarosław Oleksy, Piotr Kocemba i Daniel 
Homoncik. Chłopcy zajęli wysokie miejsca 
w Międzygminnym Turnieju Tenisa Stoło-
wego,  tym samym mieli zaszczyt repre-
zentować nasz rejon na zawodach powia-
towych.

        Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje Jakub Rams, który w grudniu  2015 
r. został Wicemistrzem Powiatu w Sza-
chach, uzyskując kwalifikacje do zawodów 
Wojewódzkich, które odbyły się 11 kwiet-
nia 2016 r. w  Olkuszu. Jest najmłodszym 
naszym reprezentantem (jest dopiero 
uczniem klasy II szkoły podstawowej)  na 
zawodach o tak wysokiej randze. Gratu-
lujemy Jakubowi i jego rodzicom, którzy 

dokładają wszelkich starań, aby rozwijać 
pasje szachisty u swojego syna.

  Kolejnym osiągnięciem były suk-
cesy siatkarskie. Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy ze szkoły podstawowej, obronili 
zeszłoroczny tytuł Mistrzów i Mistrzyń 
Gminy w mini siatkówce. Ponadto dru-
żyna chłopców w składzie: Patryk Górka, 
Kamil Hebda, Jakub Kocemba, Artur 
Kogut, Jakub Nowak, Jakub Pasoń, Jakub 
Popiela, Hubert Siedlarz, Filip Szczurek, 
Piotr Ziobrowski i Mateusz Piekarz zdołała 
awansować do zawodów powiatowych, 
które w marcu 2016 r. odbywały się w naszej 
szkole. Po bardzo emocjonującym turnieju, 
chłopcy wywalczyli tytuł Mistrzów Powiatu, 
a najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Kamil Hebda. Zwycięstwo otworzyło 
drogę do zawodów rejonowych, które te  
z kolei rozegrane były  11 kwietnia br. w 
Piwnicznej - Zdroju. Na tych zawodach 
chłopcy nie zawiedli, zajmując ostatecznie  
III miejsce w rejonie. Jest to historyczny 
sukces sportowy naszej szkoły.
 Na wyróżnienie zasługują również 
chłopcy z naszego Gimnazjum. Drużyna  
w składzie: Piotr Kocemba, Maciej Szcze-
cina, Krzysztof Zieliński, Mateusz Zio-
browski, Patryk Kołodziej, Miłosz Kłęb-
czyk, Dawid Piekarz, Klaudiusz Kościółek 
i Kamil Kołodziej wygrywając Turniej w 
Siatkówkę na szczeblu gminnym oraz 
międzygminnych, uzyskała prawo startu 

z zawodach powiatowych. Mimo, że na 
zawodach w Piwnicznej – Zdroju nie udało 
się obronić zeszłorocznego tytułu Wice-
mistrzów Powiatu, to i tak trzecia lokata  
w zawodach tej rangi jest wielkim osią-
gnięciem. 

        29 maja drużyna chłopców 
szkoły podstawowej w składzie: Kamil 
Hebda, Artur Kogut, Paweł Kocemba, 
Filip Ziobrowski, Mateusz Pie-
karz i Bartosz Nosal zajęła I miejsce  
w Gminnym Czwórboju Lekkoatletycznym, 
co dało im prawo udziału w zawodach 
powiatowych, które odbyły się 12 maja br. 
Mamy nadzieję, że chłopcy przyczynią  się 
do wydłużenia naszej listy osiągnięć. 

 Jeszcze raz ogromne gratulacje 
dla wszystkich uczniów za zaangażowa-
nie i trud włożony w przygotowanie się do 
zawodów. Życzymy dalszych sukcesów 
sportowych oraz radości z aktywności 
fizycznej. 
     
Ze sportowym pozdrowieniem  

Anna Stojda 
Fot. Archiwum szkolne
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„Gminny Turniej Żaków”

 15 kwietnia 2016 r. na boiskach sportowych przy Zespole 
Szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej odbył się „Gminny Turniej Żaków”. Uro-
czystego otarcia zawodów dokonał Pan Wójt Kazimierz Siedlarz życząc 
uczestnikom dobrej zabawy. W rozgrywkach brali udział chłopcy i dziew-
czynki z rocznika 2007 i młodsi. Do uczestnictwa w turnieju zgłosiło się 
pięć drużyn chłopców i dwie drużyny dziewczynek. Chłopcy i dziewczynki 
rozgrywali mecze osobno.
 Najlepszą drużyną okazała się drużyna NIEZŁOMNI z ZSz nr 
2 w Kamionce Wielkiej. Wśród dziewczynek natomiast zespół BIAŁEJ 
DAMY z ZSPG nr 1 w Kamionce Wielkiej.
 Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży 
szkolnej, propagowanie zdrowego trybu życia oraz integracja wśród mło-
dzieży naszego regionu. Pomimo tego, że wyłonione zostały najlepsze 
drużyny pozostali zawodnicy bawili się równie dobrze jak zwycięzcy. Nie 
mogło również zabraknąć kibiców, którzy dopingowali swoje drużyny. 
 Dziękujemy za pomoc w organizacji Turnieju Dyrektorowi 
ZSz nr 2 w Kamionce Wielkiej, przedstawicielom LKS Skalnik a także 
sędziemu Pana Arturowi Smoleń za wzorowe prowadzenie zawodów.

Do zobaczenia za rok!!!

R.O.S

Majówka z piłką nożną

Dnia 03 maja 2016 r. na boiskach Orlika w Królowej Górnej odbył się 
Gminny Turniej pn.: „Majówka z Piłką Nożną”.  Turniej zorganizowany 
został przez Animatorów Orlika, Gminę Kamionka Wielka oraz Radę 
Gminną Zrzeszenie LZS w Kamionce Wielkiej.
  W turnieju udział wzięło 5 drużyn: 2 drużyny z Mszalnicy,  
2 drużyny z Królowej Górnej oraz drużyna z Ptaszkowej. Byli to chłopcy 
w kat. wiekowej 2001 i młodsi. Zawody rozegrano systemem „każdy  
z każdym”. 
Rywalizacja była niezwykle pasjonująca i zacięta. 
Końcowe wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
 I miejsce – Królowa Górna I
 II miejsce – Mszalnica I
 III miejsce – Mszalnica II
 IV miejsce – Ptaszkowa
 V miejsce – Królowa Górna II
Laureaci uhonorowani zostali medalami.
 Dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie oraz 
zapraszamy na kolejne rozgrywki.

R.O.S

Ruszył nowy sezon na Orliku w Królowej Górnej!

W piątek 1 kwietnia ruszył nowy sezon na Orliku w Królowej Górnej.
Boiska otwarte będą dla wszystkich chętnych w następujących 

godzinach:
Pon - pt: 16:00 – 21:00
Sob i Nd: 15:00 – 21:00

Osoby, zajmujące się Animacją oraz organizacją pracy Orlika to:
Magdalena Karolska – tel. 515 931 499

Paweł Siedlarz  – tel. 798 477 733
Szczegółowe informacje na temat działania orlika

 można uzyskać na stronie: www.naszorlik.pl

Wszystkich chętnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wyniki czwórboju lekkoatletycznego 

który odbył się w dniu 29. 04.2016r. w Nawojowej.
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Jamnicy 
i Urząd Gminy Kamionka Wielka. 
 Wyniki dziewcząt:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamionce Wielkiej – 678 pkt. 
II miejsce- – Szkoła Podstawowa w Boguszy – 666 pkt.
III miejsce- – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej – 658 pkt.
Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła Natalia Ferenc ze SP Nr 2  
w Kamionce Wielkiej uzyskując 245 pkt.
 Wyniki chłopców :
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamionce Wielkiej-764 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Jamnicy- 724 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej-697 pkt.
Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Hubert Jasiński ze SP w Jam-
nicy uzyskując 281 pkt.
Serdecznie dziękuję nauczycielom wychowania fizycznego i Pani 
Renacie Ochwat za pomoc  w organizacji i sędziowaniu zawodów.

Katarzyna Obrzut
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 
corocznie organizuje Gminny Konkurs Plastyczny, 
w którym chętnie biorą udział dzieci i młodzież 
z terenu naszej gminy. Dla rozwoju młodego 
człowieka duże znaczenie ma twórczość pla-
styczna, która „jest naturalną predyspozycją 
każdego dziecka już od pierwszych lat życia. 
Wynika z potrzeb psychicznych, przejawia się we 
wszystkich formach aktywności i jest motorem 
jego rozwoju. Dlatego w dzisiejszych czasach 
tak istotne jest zwrócenie uwagi na rozwijanie  
u dzieci twórczej aktywności, pamiętając, że moż-
liwości takie tkwią w każdym człowieku, a do ludzi 
dorosłych należy umiejętne ich stymulowanie  
i rozwijanie” (dr Kinga Łapot-Dzierwa).
Jury, pod przewodnictwem Marty Kocemby, 
starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić 
prace nadesłane przez szkoły i placówki kul-
tury. Oceniając brano pod uwagę przede 

wszystkim zaangażowanie, pomysłowość  
i zgodność z tematyką. Dla oceniających nie bez 
znaczenia była też technika wykonania pracy. Jury 
nagrodziło 10 najlepszych prac.
Wystawę wszystkich prac można było ogląd-
nąć w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w dniach na przełomie kwietnia i maja br.
Oto wykaz autorów nagrodzonych prac:

W kategorii I:
I miejsce otrzymała Hanna Biskupska ze Szkoły 
Podstawowej w Mszalnicy,
II miejsce zdobyła Alicja Poręba ze Szkoły Podsta-
wowej w Królowej Polskiej,
III miejsce otrzymał  Julian Worobiow ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej,

W kategorii II:
I miejsce otrzymał Patryk Siedlarz  ze Szkoły Pod-
stawowej w Królowej Polskiej,
II miejsce zdobyła Maja Konar ze Szkoły Podsta-

wowej w Jamnicy,
III miejsce otrzymał  Kruczek Kacper ze Szkoły 
Podstawowej w Jamnicy,

W kategorii III:
I miejsce zdobyła Weronika Poremba  z Gimna-
zjum Publicznego Nr 2  w Kamionce Wielkiej ,
II miejsce otrzymała Julia Górka  ze Świetlicy Wiej-
skiej w Mszalnicy, 
III miejsce zdobyła  Karolina Kachniarz  z Gimna-
zjum Publicznego w Mystkowie,
W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla 
Dominiki Górka z Gimnazjum Publicznego  
w Mszalnicy.
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa,  
a dzieci i młodzież zachęcamy do dalszego rozwi-
jana swoich umiejętności plastycznych.

 (G.M.)
Fot. K. Ogorzałek
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Plastyka a dziecko

Powstał Gminny Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Kamionce Wielkiej.
22 kwietnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kamionce Małej zebrali  się 
członkowie Prawa i Sprawiedliwości z terenu gminy Kamionka Wielka. Zasad-
niczym celem spotkania było utworzenie Gminnego Komitetu  Prawa i Spra-
wiedliwości na bazie istniejącego już wcześniej Koła  PiS-u. 
W obecności  przybyłego na to spotkanie delegata okręgu nr 14  mającego 
siedzibę w Nowym Sączu Pana Alojzego Janusa dokonano wyboru zarządu.
Wybrany zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Jan Łukasik-przewodniczący,
Antoni  Kościółek-wiceprzewodniczący,
Agnieszka Oleksy-sekretarz/skarbnik,
Marcin Kiełbasa- członek zarządu.

/eMKa/

Powstała struktura PiS 
w Kamionce Wielkiej

Zbliżające się Święta Wielkanocne kojarzą się wszystkim 
przede wszystkim z kolorowymi pisankami- malowanymi, 
skrobanymi, oklejanymi. Pomysłów na ich zdobienie jest 
wiele. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zorga-
nizował dla dzieci z klasy 3 ze szkoły podstawowej  pokaz 
zdobienia jajka wielkanocnego z wykorzystaniem sznurka  
z bibuły oraz techniki qullingu. Dzieci z chęcią kręciły sznurki 
( które sprawiały im trochę trudności) a później ozdabiały je 
kółeczkami, łezkami, wykonanymi z pasków quillingowych. 
Okazało się, że tak spędzony czas może być dobra zabawą, 
a własnoręcznie wykonane pisanki są niemałym powodem 
do radości.

G.M.

Jajka wielkanocne
w GOK
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Recytować może każdy…

 To prawda, jednak osiągać dobry 
efekt, podczas prezentacji utworu, zdarza 
się nielicznym. Zgodnie z definicją zawarta w 
słowniku PWN, recytowanie to „wygłaszanie 
utworu literackiego w sposób artystyczny”. Na 
co więc zwracać uwagę, szlifując swój warsz-
tat recytatorski? 
 Przede wszystkim należy właści-
wie dobierać repertuar (utwór literacki lub 
prozę) do możliwości wykonawczych recy-
tatora, do jego zainteresowań, wrażliwości  
i dojrzałości. Nie należy wybierać tekstów zbyt 
trudnych, niezrozumiałych dla wykonawcy 
i niepotrzebnie długich. Kolejnym elemen-
tem jest dobre zrozumienie prezentowanego 
tekstu. Prezentując tekst recytator musi wie-
dzieć, co chce nam przekazać, musi  go „czuć” 
i przeżywać. Nie należy jednak z tym przeży-
waniem przesadzać, ponieważ zbyt wylewna 
emocjonalność psuje całą prezentację. Trzeba 
także pamiętać o znakach interpunkcyjnych; 
kropka informuje nas o potrzebie zastosowa-
nia dłuższej przerwy, ale też obniżenia głosu. 
Z kolei przecinek i średnik informują o potrze-
bie zawieszenia głosu na dłuższą lub krótszą 
chwilę. Jeśli recytator „czuje” tekst, przyjdzie 
mu to z łatwością. 
 W zasadzie gestykulowanie jest 
przy recytacji niepotrzebne, często psuje 
efekt. Recytator tworzy swoje dzieło „malując 
słowem”. Bardzo delikatny gest lub mimika 
twarzy jest tu czasem pomocna i dopusz-
czalna. Ważna jest też postawa recytatora; 
nie może być ona ani zgarbiona ani „na bacz-
ność”. Należy pamiętać, że słowną prezenta-
cję kierujemy do odbiorców (widzów); nie do 
sufitu, i nie do podłogi. Powinniśmy też pamię-
tać o poprawnej dykcji (prawidłowe oddycha-
nie, układ ust adekwatny do realizowanego 
dźwięku, unikanie przesadnego akcentowania 

samogłosek nosowych [ą, ę], poprawne arty-
kułowanie sylab, właściwe tempo mowy).
Dobrze jest regularnie ćwiczyć emisję głosu 
(oddech, artykulację, intonację itd).
 Recytacja to nie tylko poprawne 
czytanie tekstu. To jeszcze „coś”, co indywi-
dualnie recytator dodaje od siebie. Właśnie to 
„coś” jest elementem kultury żywego słowa  
i decyduje o powodzeniu w konkursach recy-
tatorskich.

 W Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej odbył się kolejny, XXVI 
Gminny Konkurs Recytatorski. Jury pod prze-
wodnictwem Bożeny Patli,  po wysłuchaniu 
35. wykonawców z placówek oświatowych 
i kulturalnych na terenie gminy, postanowiło 
przyznać następujące miejsca:

w kategorii I ( klasy 0-III):

I miejsce przyznano Łukaszowi Morańskiemu  
ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej,  
za wykonanie utworów „Opowieść o zaro-
zumiałym komarze” G. Kasdepki i „Jajko”  
J. Brzechwy.
Dwa równorzędne II miejsca otrzymały: Rok-
sana Woźniak ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Kamionce Wielkiej, za przedstawienie utwo-
rów „Przysmaki Maksa” K. Zychla  i „Jak tu 
ciemno” D. Wawiłow  i Hanna Biskupska ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy, za utwory 
„Pan Tygrys” L. J. Kerna i „Czerwone krzesła” 
A. Maleszki.
III miejsce zdobył Szymon Koziak ze Szkoły 
Podstawowej w Boguszy,  za utwory „Dzik 
Tadzik” E. Rozdoby  i „Wagary” A. Onichi-
mowskiej.

w kategorii II ( klasy IV-VI)

I miejsce  zdobył  Dominik  Siedlarz  ze Szkoły 
Podstawowej   w Boguszy,  za utwory „Klub 
Poszukiwaczy Przygód” A.Stelmaszyk i „”Albi-
noska” H.Szyerowej.
II miejsce otrzymała  Katarzyna Basiaga ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej, za prezentację utworów  „Kruk” T. Nowa-
czyka i „Sceny z życia smoków” B. Krupskiej.
III miejsce zdobyła Zofia Jaworska ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Polskiej,  za utwory 
„ Ogród przedziwny” L. Staffa  i „Mały Książe” 
A. de Saint Exupery’ego.

w kategorii III (Gimnazja)

I miejsce  nie zostało przyznane.
II miejsce przyznano Weronice Poręba z GP 
Nr 2 w Kamionce Wielkiej,  za utwory  „Kto 
mi dał skrzydła” J. Porazińskiej   i „Tren VIII”  
J. Kochanowskiego. 
Dwa równorzędne III miejsca otrzymały: 
Klaudia Michalik z GP w Królowej Górnej,  za 
recytacje utworów  „ Zakręcona na Maksa”  
E. Grętkiewicz  i „Opium w rosole”  M. Musie-
rewicz oraz Wiktoria Michalik z GP Nr 1  
w Kamionce Wielkiej  za prezentację utworów 
„List do ludożerców” T. Różewicza i „Prezes  
i Kreska” Ł. Orbisowskiego.

 Zdobywcy regulaminowych miejsc 
otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury.
Gratulujemy im dobrego występu, a nauczy-
cielom dziękujemy za przygotowanie uczniów.

Kogo
Fot.: archiwum GOK

(W artykule wykorzystano porady polonistki Ewy Szczurko)
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Co roku, 8. marca kobiety obchodzą swoje 
święto – Dzień Kobiet .
Jednak mało kto wie, że to święto jest wyra-
zem szacunku dla ofiar walki o równoupraw-
nienie kobiet w Nowym Jorku, gdzie 8 marca 
1908 roku, 15 tysięcy pracownic fabryki 
tekstylnej stanęło do strajku domagając 
się praw wyborczych i polepszenia warun-
ków pracy. Aby uniknąć rozgłosu właściciel 
fabryki zamknął kobiety w pomieszczeniach 
fabrycznych, gdzie w wyniku pożaru zgi-
nęło 129 kobiet. Dlatego właśnie na zjeździe  
w Kopenhadze w 1910 roku (podczas Mię-
dzynarodówki Socjalistycznej), dzień 8 marca 
ustanowiono świętem wszystkich kobiet.
Wspomnieć należy, że święto kobiet nazywane 
Matronaliami, obchodzone było wiele wieków 
wcześniej, bo już w starożytnym Rzymie, na 

cześć staroitalskiej bogini płodności, patronki 
dziewic i kobiet zamężnych – Junony.
Tyle genealogii kobiecego święta. Za czasów 
PRL sens tego dnia został jednak wypaczony. 
Nasze  mamy i babcie z rozbawieniem wspo-
minają do dziś jak to panowie wręczali kobie-
tom standartowy zestaw składający się z goź-
dzików i rajstop.
Dzień Kobiet ma więc całkiem ciekawą histo-
rię. W Polsce uroczyste obchody Dnia Kobiet 
zniesiono w 1993 roku - od tego też czasu 
święto obchodzone jest dużo skromniej, bez 
specjalnej pompy. Tak też jest w Kamionce 
Wielkiej, gdzie co roku w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury organizowane są obchody 
Dnia Kobiet,  przez Gminny Ośrodek Kultury 
przy współpracy z MODR.
W tym roku z życzeniami i kwiatami do zapro-

szonych Pań przybyli Przewodniczący Rady 
Gminy Zenon Kruczek, Dyrektor GOK Kazi-
mierz Ogorzałek oraz sołtys wsi Kamionka 
Wielka Bartłomiej Kłębczyk. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu Mały Skalnik 
(przygotowany przez panią Urszulę Gocek). 
Następnie panie wysłuchały koncertu zespołu 
wokalnego, który opracowała Agnieszka 
Basiaga oraz występ Jana Trojana. Podzię-
kowania za nagłośnienie występów należą się 
Józefowi Trojanowi. Spotkanie przy wspólnym 
poczęstunku i rozmowach towarzyskich upły-
nęło w wesołej, miłej integracyjnej atmosferze.

Tekst i fot.:(G.M.)
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 Dzień Kobiet 
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  VI Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania

   „ Z książką 
na walizkach”

26 kwietnia w Gminnej Bibliotece zorganizowany został VI Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania. W konkursie wzięło udział 30 uczestników ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Kamionka Wielka. Celem konkursu było rozbu-
dzenie pasji czytania,  motywowanie uczniów do czytelnictwa, doskonalenie 
umiejętności pięknego czytania oraz rozwijanie zdrowego współzawodnic-
twa. 
Komisja w składzie:

- Maria Sosin- Przewodnicząca 
- Teresa Trojan – członek
- Pawłowska Zofia- członek

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klas I
I miejsce – Jakub Kruczek
II miejsce – Aleksandra Ogorzałek
III miejsce – Martyna Kruczek
wyróżnienia: Szymon Kłębczyk, Alicja Woźniak, Aleksandra Stasianek

w kategorii klas II:
I miejsce – Natalia Kachniarz
II miejsce – Oliwia Musz
III miejsce – Kacper Kiełbasa
wyróżnienia: Martyna Jawor, Karolina Kruczek, Natalia Wiktor

w kategorii klas III:
I miejsce – Zuzanna Kmak
II miejsce – Kamila Kowalska
III miejsce – Julia Kruczek
wyróżnienia: Karol Mróz, Szymon Koziak, Oliwier Gadzina

Laureaci otrzymali medale i dyplomy wraz z nagrodami. Pozostali uczestnicy 
otrzymali upominki oraz dyplomy. 
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Nauczycielom dziękujemy za 
przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Jadwiga Nosal

W  ramach akcji „Z książką na walizkach”, której celem jest 
popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  biblio-
teka zorganizowała  spotkania autorskie z Pawłem Wakułą  
i Grażyną Bąkiewicz. Uczestnikami prelekcji z Pawłem Wakułą, 
rysownikiem i pisarzem były dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Kamionce Wielkiej. Autor opowiadał o swoich książ-
kach, rysował bohaterów swoich opowiadań i zachęcał do 
czytania. Natomiast w filii bibliotecznej w Kamionce Wielkiej 
odbyło się spotkanie z Grażyną Bąkiewicz, historykiem, peda-
gogiem, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
w którym uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej  
nr 2. Po spotkaniach można było zakupić książki z autografem 
pisarza. 
Autorzy dokonali również oceny prac konkursu plastyczno 
- literackiego pt. ”Odkrywcy”,  inspirowanego twórczością 
zaproszonych pisarzy. Wybrane przez Grażynę Bąkiewicz  
i Pawła Wakułę prace  zakwalifikowały się do etapu powia-
towego. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymały: Sandra 
Woźniak, Izabela Ziobrowska, Kinga Michalik.

Jadwiga Nosal
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Gdy się jedzie naszą drogą pomiędzy wzgórzami
Można ujrzeć piękne cerkwie pokryte gontami
Jedne są zniszczone, bo o nie nie dbają
W innych po remontach msze się odprawiają

Prawie każda otoczona jest murem z kamienia
A na wierzchu tego muru jest piękna darnina
Wokół jeszcze stare lipy albo inne drzewa
Które dają dużo cienia gdy słońce przygrzewa

Bystre dachy, strzeszki w koło i wejścia dość niskie
To są wszystkich tych cerkiewek cechy bardzo bliskie
W środku zaś ikonostasy zdobią te cerkiewki
I są pięknie wyrzeźbione ponad podziw wszelki

Tu gałązki delikatne ku górze się wiją
Tu obrazy różnych świętych, Jezusa z Maryją
A to wszystko połączone ze sobą tak pięknie
Że gdy patrzysz to ci serce o mało nie pęknie

Jest tych cerkwi dosyć dużo, gdzie by się nie ruszył
Lecz najwięcej wie o nich ksiądz prałat z Boguszy
Bo on tych cerkiewek sporo uratował
Pięknie przyozdobił, dużo uratował

Nie znam ich ilości, choć prawda najszczersza
Że on robi to wszystko z swej potrzeby serca
Ma On też przy sobie dobrych pomocników
Takie „złote raczki”, czyli pozłotników

Bo widziałam ich prace, choć tylko z daleka
Ale mogą zachwycić każdego człowieka
Pan Bóg wynagrodzi swemu słudze za to
Że dba o jego domy wiosną zima i w lato

My się tylko módlmy o zdrowie dla niego
By go Bóg zachował od wszelkiego złego
Gdy ujrzysz cerkiewkę co się wśród drzew chowa
Pomyśl, że to może ją nasz prałat uratował

Franciszka Morańska

Opiekun cerkwi

strona 22



GMINNE WIEŚCI    Nr 62

Kiedy przychodził 17 lat temu objąć rektorat kościoła w Boguszy, należącego wówczas administracyjnie 
do parafii w Królowej Górnej, jego niemal cały majątek stanowiła pocerowana sutanna i warsztat stolarsko 
- rzeźbiarski. Przychodził jednak również, okryty sławą niestrudzonego, zasłużonego dla kultury konser-
watora zabytków sakralnych, szczególnie cerkwi z kręgu greko-katolickiego. Na co dzień czas spędzał  
w zaimprowizowanej stolarni na plebanii i w kościele na modlitwie. Tam trzeba było go szukać. Taki był 
śp. ks. prałat Mieczysław Czekaj, oddany bez reszty sprawie, niezwykle skromny i niedbający o sprawy 
świata, które inni zwykli stawiać na pierwszym miejscu. Dwa kościoły w Boguszy, gdzie był rektorem przez 
12 lat okazały się jego ostatnim dziełem. W Boguszy też spoczął na miejscowym cmentarzu 31 marca 
2016 r. - takie było jego życzenie. 
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  Mieczysław Odnowiciel

 W ostatniej ziemskiej drodze towa-
rzyszyły mu rzesze parafian, również z miej-
scowości, gdzie przed laty pełnił posługę, kil-
kudziesięciu księży i honorowa asysta druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszy. 
W kazaniu, podczas pogrzebowego nabożeń-
stwa, ks. bp Stanisław Salaterski tak go wspo-
minał: Kiedy uznał już, że zrobił wszystko, 
co w jego mocy dla ratowania podupadłych 
świątyń i przy tym wyposażył swoich parafian 
w wiedzę i umiejętności, jak o nie dalej dbać, 
sam prosił o przeniesienie do kolejnych para-
fialnych placówek. Oczywiście, gdzie tylko 
było coś do uratowania i wyremontowania.  
A o swoich parafianach zwykł mawiać: "To nie 
ludzie. To anioły". 
 Stąd jego bogate curriculum vitae, 
którym można by obdzielić kilku kapłanów. 
Pracował w 16 parafiach. Dzięki jego zaanga-
żowaniu i wiedzy z zakresu historii sztuki, którą 
posiadł podczas samodzielnych studiów, liczyli 
się z nim konserwatorzy i historycy sztuki.  
Świątynie w Dubnem, Leluchowie, Dzierża-
ninach, Zbyszycach, Banicy czy kompletnie 
kiedyś zdewastowana murowana cerkiew  
w Boguszy, przetrwały dzięki jego determina-
cji. Ks. Prałat Czekaj posiadł jeszcze jedną 
umiejętność – zjednywania sobie ludzi wokół 
spraw, które uważał za najważniejsze. Nie 
byłoby to możliwe bez nienagannej postawy 
moralnej, życzliwości i pobożności.  W każdej 
ze swoich parafii potrafił zaszczepić w ludziach 
zapał do ratowania niszczejących świadectw 
wiary. Podziwiać można było u niego zmysł 
kompozycji, wrażliwość estetyczną, a nawet 
uzdolnienia konserwatorskie i plastyczne. 
 Szczegółowy opis prac konserwa-
torskich przywracających dawną świetność 
architekturze i wyposażeniu starych kościo-
łów zająłby małą biblioteczkę. Tajemniczym 
urokiem unickich cerkwi zachwycił się już jako 
młody ksiądz. Miłośnikiem i znawcą sztuki 
sakralnej stawał się przez lata. Czuwał nad 
całością prac od remontu konstrukcji i dachów 
cerkwi, przez konserwację ikon i całych iko-

nostasów, po rekonstrukcję feretronów i ele-
mentów wystroju. Czasem dostępował łaski 
niezwykłych odkryć. Podczas pracy w Banicy,  
w trakcie remontu i konserwacji tamtejszej 
cerkwi na ks. Czekaja czekało bodaj jego 
największe znalezisko. W 1983 r. sprawdza-
jąc mensę ołtarzową, czyli płytę stanowiącą 
blat ołtarza zauważył, że na odwrocie desek 
znajdowały się fragmenty wielkiego ikono-
stasu mogącego pochodzić nawet z końca 
XVI wieku. Jego oczom ukazały się wizerunek 
Chrystusa-Wielkiego Arcykapłana i kwatery ze 
św. Piotrem, Łukaszem, Mateuszem i Pawłem. 
Księdzu Czekajowi można więc przypisać 
uratowanie jednego z najwcześniejszych na 
Sądecczyźnie ikonostasów. Konserwacja 
arcydzieła trwała dwa lata. Do dziś można 

oglądać je w kościele w Banicy. 
 W Boguszy ks. Mieczysław Czekaj 
pracował od września roku 1999. Już w roku 
następnym przystąpił do kapitalnego remontu 
pięknej świątyni z 1858 r. Udało się tam odtwo-
rzyć bardzo cenny ikonostas i przywrócić 
dawny wygląd świątynnemu wnętrzu. Najstar-
szy fragment ikonostasu pochodzi z 1627 r. 
Szereg Archaniołów, Apostołów, Wyznawców  
i Męczenników jest unikatowy na terenie zaj-
mowanych przez „polskie” cerkwie. Inny frag-
ment ikonostasu datowany na drugą połowę 
XVII w. to wybitne dzieło baroku małopol-
skiego. Należy wspomnieć również o ceglanym 
kościele filialnym, podniesionym z zupełnej 
ruiny. Przed II wojną światową była to cerkiew 
prawosławna. Dzięki księdzu Czekajowi, po 
solidnym remoncie tego budynku, można było 
go konsekrować i wyposażyć w jakże w piękne 
uratowane dzieła sztuki. Uwagę przykuwają 
choćby dwa anioły o rozmiarach dorosłego 
człowieka. Ksiądz Mieczysław Czekaj otoczył 
również opieką stary łemkowski cmentarz,  
z jego też inicjatywy stanął na nim krzyż, upa-
miętniający wszystkich dawnych mieszkańców 
Boguszy obrządku greko-katolickiego.
W jednym z rzadkich wywiadów, pozostając 
jak zwykle człowiekiem niezwykłej skromności, 
powiedział: Troska o dom Boży i jego wyposa-
żenie łączy się zawsze z wiarą. Te niezwykłe 
kościoły są również dodatkowo naszym dzie-
dzictwem, dobrami i świadkami kultury religij-
nej minionych pokoleń. Dlatego mamy obowią-
zek nie zmarnować tego, co przyszło naszym 
poprzednikom z ogromnym wysiłkiem, nadto 
dbać o dorobek z wielkim trudem na chwałę 
Bożą wypracowany. Niewątpliwie uważał, że 
miejsce zabytku dzieła sztuki, jeśli jest tylko 
to możliwe, nie powinno być w muzeum. 
Wtedy jest tylko kamieniem milowym przebytej 
drogi, ale wyrwanym z kontekstu i służącym 
co najwyżej pobieżnej kontemplacji. Dlatego 
wyciągał je z zakurzonych zakamarków cerkwi  
i przywracał im pierwotne funkcje, powoływał 
znów do życia. 

O tym, który ratował piękno zaklęte w drewnie
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 Ks. Mieczysław Czekaj urodził się 
01 stycznia 1938 roku w Kurowie. Pocho-
dził z parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni. 
Egzamin dojrzałości złożył w 1956 roku,  
w Bochni. Wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Tarnowie, a po ukoń-
czeniu studiów filozoficzno - teologicznych, 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 
czerwca 1962 roku. 
 Jako wikariusz pracował w Nawo-
jowej, Okulicach, Ochotnicy Górnej i Łabo-
wej. W latach 1969 – 1973 pełnił urząd 
rektora kościoła w Maciejowej, w latach 
1973 – 1979 proboszcza parafii Zbyszyce, 
w latach 1979– 1983 proboszcza parafii 
Czyrna, w latach 1983 – 1986 proboszcza 
parafii Banica, w latach 1986 – 1988 pro-
boszcza parafii Milik, w latach 1988 – 1989 
rektora kościoła w Leluchowie, w latach 
1989 – 1990 proboszcza parafii Brunary,  
w latach 1990 – 1993 oraz 1994 – 1995 
rektora kościołów Leluchowie i Dubnem, 
w latach 1993 – 1994 rektora kościoła 
św. Mikołaja w Siedliskach koło Bobowej,  
w latach 1994 – 1995 rektora kościoła św. 
Leonarda w Wojniczu, w latach 1996 – 1999 
proboszcza parafii Dzierżaniny i w latach 
1999 – 2011 rektora kościoła w Boguszy. 
Od 2011 roku był rezydentem w Boguszy, 
a od 2014 roku mieszkał w Domu Księży 
Emerytów im. św. Józefa, przy ul. Pszennej 
w Tarnowie. 
 W roku 2003 został Kanonikiem 
Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bochni. 
Był także laureatem Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Mariana Korneckiego  
w 2004 r. Społeczność Boguszy oraz innych 
miejscowości Sądecczyzny, w których ks. 
Mieczysław Czekaj pracował, wybrała go 
„Sądeczaninem roku 2000", uznając jego 
olbrzymi wkład w kształtowanie właściwych 
postaw uczących szacunku dla miejsca 
urodzenia, dla kultury i tradycji swojego 
regionu. 
 Przyczynił się do gruntow-
nego odnowienia kościoła pw. śś. Kosmy  
i Damiana (dawna cerkiew greko - katolicka  
z 1787 r.) w Banicy. Kompleksowy remont 
objął ściany, dach, a także odnowienie 
wnętrza z zabytkowym ikonostasem z 1757 
roku. Za pieczołowicie przeprowadzony 
remont i ogromny wysiłek włożony we 
właściwe utrzymanie odnowionej świątyni, 
parafia wraz z ks. Mieczysławem Czekajem, 
uhonorowana została w 1985 roku nagrodą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki dla najlepszego 
użytkownika obiektu drewnianego.

Rafał Kamieński
Fot. autora oraz Kazimierz Ogorzałek

Konsekracja odnowionego grekokatolickiego kościoła w Boguszy w 2003 roku
Poniżej - migawki z pogrzebu ks. M. Czekaja


