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Radosnych  Świąt  Wielkanocnych
oraz  wiele  łask 

od  Zmartwychwstałego  Pana
wszystkim  naszym  Czytelnikom  życzy  Redakcja



 W dniu 28 lutego 2020 roku członkowie Koła Gospodyń Wiejskich wraz z Klubem Seniora z Gminnej Biblioteki 
odbyli uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Mimo, że do tego święta jest jeszcze trochę czasu, organizatorzy posta-
nowili spotkać się w karnawale.
 Wydarzenie odbyło się w sali obrad Urzędu Gminy Kamionka Wielka, na które przybyli zaproszeni goście: wójt 
Gminy Andrzej Stanek i radny Powiatu Nowosądeckiego Michał Nowak. Wszystkim paniom wójt złożył życzenia
i obdarował kwiatami.
 Kabaret „Prowizorka” rozbawił zebranych krótkimi scenkami poświęconymi kobietom. Spotkanie przebiegło  
w serdecznej atmosferze. 

A.Z.
Fot. Archiwum GBP
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 Dzień Kobiet

 

Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka

Marcin Kiełbasa

Przewodniczący Rady Gminy

w Kamionce Wielkiej

życzą

 Z okazji Świąt Wielkanocnych  pragnę złożyć wszystkim 
Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha  
i  wzajemnej życzliwości. 
 Niech ten szczególny czas radości Zmartwychwstania  
Pańskiego, będzie czasem głębokiej przemiany serca, a udział  
w tajemnicy Zmartwychwstania Syna Bożego, stanie się źródłem 
głębokiej nadziei i miłości.
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Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych 
wykonawca robót związanych ze stabilizacją osuwiska Homon-
tówka - Ziobroskówka w Kamionce Wielkiej wznowił prace.
W dniu 14 stycznia 2020 r. wójt gminy pan Andrzej Stanek oso-
biście kontrolował przebieg postępujących prac. Wykonawca 
poinformował, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla 
terminowego wykonania zadań a ponadto zapewnił, że jeżeli 
aura w dalszym ciągu będzie sprzyjać być może uda się zreali-
zować zadanie przed terminem.
Przypomnijmy, że Gmina Kamionka Wielka w ramach zadań 
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizuje 
obecnie dwa projekty pn.:
1. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 
i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 
290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 
0+200 oraz km 0+600 – 0+800”,
2. „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabez-
pieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka - Ziobro-
skówka” w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+185 – 0+245”,
Na realizację zadań gmina Kamionka Wielka pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości 3. 891. 577,75 zł w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska 
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.
Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów 
kwalifikowalnych.

(M.A-W.)
Fot. Archiwum UG

Wznowiono prace stabilizacyjne 
na osuwisku „Homontówka - Ziobro-

skówka” w Kamionce Wielkiej
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 Mając na względzie sprawną  
i efektywną realizację projektów sta-
bilizacji osuwisk Homontówka-Zio-
broskówka i Popielówka na terenie 
Kamionki Wielkiej, wójt gminy Andrzej 
Stanek wraz z współpracownikami 
spotkał się z sekretarzem Wojewódz-
twa Małopolskiego, Wojciechem Pie-
chem oraz zastępcą dyrektora depar-
tamentu, Justyną Dymek – Rypińską. 
Podczas spotkania omówiono bie-
żący stan prac w dofinansowanych  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa mało-
polskiego zadaniach oraz poruszono 
kwestie priorytetowych kierunków 
wsparcia w kontekście nowej perspek-

tywy finansowej funduszy europejskich 
2021-2027. 
      Perspektywa finansowa 2021-2027  
a także podlegająca obecnie konsul-
tacjom społecznym Strategia Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2030 były 
również zagadnieniami poruszanymi  
w trakcie spotkania wójta z dyrektorem 
Departamentu Zarządzania Progra-
mami Operacyjnymi, Jakubem Szymań-
skim. Odpowiednie przygotowanie do 
nadchodzącego okresu programowania 
pozwala bowiem właściwie przygoto-
wać się pod wieloma względami, do 
skutecznego pozyskiwania środków na 
rzecz priorytetowych zadań i wyzwań, 
przed którymi stoi nasza gmina. 

 Wójt gminy Kamionka Wielka 
złożył serdeczne podziękowania panu 
Wojciechowi Piechowi, sekretarzowi 
Województwa Małopolskiego oraz 
dyrektorom Urzędu Marszałkowskiego 
za merytoryczne spotkanie, a także 
za zaangażowanie oraz współpracę 
dotyczącą niezmiernie istotnej dla 
mieszkańców Gminy Kamionka Wielka 
inwestycji.

(M.B.)
Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego

Wójt w Urzędzie Marszałkowskim
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Stabilizacja osuwiska

 Gmina Kamionka Wielka ubie-
głym roku rozpoczęła i obecnie konty-
nuuje realizację projektu obejmującego 
stabilizację drugiego czynnego osu-
wiska zlokalizowanego na przysiółku 
Popielówka. 
Zadanie zostało uznane przez wójta 
Andrzeja Stanka, jako jedno z prio-
rytetowych, z uwagi na konieczność 
zabezpieczenia potrzeb społeczności 
gminy mieszkającej na tym terenie. 
Czynne osuwisko stanowi realne zagro-
żenia dla codziennego funkcjonowania 
mieszkańców. 
Uwzględniając ich potrzeby, w szczegól-
ności związane z dostępnością do infra-
struktury komunikacyjnej oraz mediów 
(gaz, prąd, itp.) podjęto skuteczne 

działania, zmierzające do pozyska-
nia dofinansowania na realizację tego 
przedsięwzięcia. 
 W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego  Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 uzy-
skano 85% wartości inwestycji opie-
wającej na 1 910 941,33 zł. Ze środ-
ków własnych gmina jest zobowiązana 
zabezpieczyć jedynie 286 641,20 zł, co 
w odniesieniu do wielkości inwestycji 
jest stosunkowo niewielkim kosztem dla 
gminy. 
 Zakres projektu obejmuje  
w szczególności stabilizację osuwiska  
z zastosowaniem kotew gruntowych  
i muru oporowego, odtworzenie uszko-
dzonej w procesie osuwania terenu 

drogi oraz jej odwodnienie. Realizacja 
przedsięwzięcia ze środków własnych 
gminy nie byłaby możliwa, z uwagi na 
ograniczone środki finansowe, zaś 
powstrzymanie się od prac w niniej-
szym zakresie mogłoby doprowadzić do 
pogorszenia warunków życia mieszkań-
ców, dla których droga biegnąca przez 
osuwisko stanowi jedyną bezpieczną 
trasę dojazdu. Cieszy fakt, iż prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem 
a planowany termin zakończenia inwe-
stycji to październik 2020.

(M.A-W.)
Fot. Archiwum UG
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Sesje w gminie

W dniu 28 listopada 2019 roku odbyło się 
kolejne XVI zwyczajne posiedzenie Rady 
Gminy obecnej kadencji, którego głów-
nym tematem było podjęcie uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści tej opłaty oraz podjęcie uchwały  
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. Pod-
czas posiedzenia rada podjęła także 
uchwały: w sprawie wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych na obszarze Gminy Kamionka 
Wielka, w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kamionka 
Wielka, w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Kamionka Wielka Nr 
XXXII/280/2017 z dnia 31 października 
2017 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kamionka 
Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka,  
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020,  
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2020, w sprawie zmiany uchwały 
NR III/13/2018 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia z dnia 28 grudnia 2018 
roku w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Miasta Nowy Sącz na realiza-
cję zadania pn. „Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Nowym 
Sączu. Radni przyjęli także informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych  
w Gminie Kamionka Wielka za rok 
szkolny 2018/ 2019.
 Kolejna XVII nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 12 
grudnia 2019 roku i została zwołana, aby 
podjąć uchwały w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość nagród ze 
specjalnego funduszu nagród oraz  
w sprawie określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Kamionka Wielka 
w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto 
rada podjęła uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy 
Kamionka Wielka z dnia 30 stycznia 2018 
r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli  
i niepublicznych innych form wychowa-
nia przedszkolnego na terenie Gminy 
Kamionka Wielka oraz trybu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzysta-
nia tych dotacji oraz terminu i sposobu 
rozliczenia ich wykorzystania, w sprawie 
wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2019, 
oraz w sprawie zaopiniowania pro-
jektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie Południowo-
-małopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.
W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyła 
się XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy 
Kamionka Wielka, podczas której Radni 
podjęli uchwały w sprawie zmiany  
w budżecie Gminy Kamionka Wielka na 
rok 2019, podjęli uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości, 
uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty 
do taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, w okresie od dnia 1 stycz-
nia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Kamionka Wielka, w spra-
wie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 
2020, w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb  
w zakresie wykonywania prac społecz-

nie użytecznych dla Gminy Kamionka 
Wielka na rok 2020”, w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na 
terenie Gminy Kamionka Wielka na lata 
2020 – 2024, w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych osobom tego pozbawio-
nym, w tym osobom bezdomnym, na 
terenie Gminy Kamionka Wielka. 
 XIX sesja zwyczajna Rady 
Gminy Kamionka Wielka miała miejsce 
w dniu 24 stycznia 2020 roku. Głównym 
tematem obrad było podjęcie Uchwały 
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na 
rok 2020 oraz uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2020 - 2035. 
Podczas posiedzenia rada podjęła 
także uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji podmiotowej dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, 
w sprawie udzielenia dotacji podmio-
towej dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kamionce Wielkiej w roku 2020,  
w sprawie nabycia nieruchomości na 
własność Gminy Kamionka Wielka oraz 
w sprawie wyrażenia zgody na przedłu-
żenie w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kamionka Wielka.
Podczas XX zwyczajnej sesji Rady 
Gminy pożegnano wieloletnią Skarb-
nik Gminy Marię Wiatr przechodzącą 
na zasłużoną emeryturę i na funkcję 
nowego Skarbnika Gminy Kamionka 
Wielka powołano Małgorzatę Witteczek. 
Rada podjęła także uchwały w sprawie 
poboru podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości oraz opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów i określenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso, w sprawie zmiany uchwały 
Nr VII/67/2015 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia 25 czerwca 2015r.



Rada Gminy Kamionka Wielka w dniu 
24 stycznia 2020 roku  przyjęła budżet 
gminy  na 2020 rok. 
Projekt budżetu, przygotowany przez 
władze gminy, został pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Krakowie.

Dochody  budżetu zamykają się kwotą: 
55.391.257,62 zł, w tym dochody bieżące 
51.495.721,93 zł, a dochody majątkowe 
3.895.535,69 zł.
W dochodach bieżących subwen-
cja ogólna z budżetu państwa wynosi 
17.350.975,00 zł, (w tym subwencja 
oświatowa wynosi: 11.203.169,00 zł, 
a subwencja wyrównawcza wynosi 
6.147.806,00 zł), udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych i prawnych: 
8.753.673,00 zł, wpływy z podatków  
i opłat: 3.500.581,21 zł, dotacje celowe 
otrzymywane z budżetu państwa na reali-
zację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej zleconych gminom 
(świadczenia wychowawcze,  rodzinne, 
z funduszu alimentacyjnego, wspieranie 
rodziny): 17.608.618,00 zł, pozostałe: 
4.281.874,72 zł.
Wydatki budżetu uchwalono w łącznej 
kwocie 60.487.452,30 zł, z tego wydatki 
bieżące na kwotę 50.995.783,14 zł,  
a wydatki  majątkowe na kwotę  
9.491.669,16 zł. 
Uchwalony budżet zakłada deficyt  
w wysokości 5.096.194,68 zł, który zosta-
nie sfinansowany zaciąganym kredytem  
i pożyczką. 

Zabezpieczono rezerwę ogólną budżetu 
w wysokości 278.000,00 zł,  oraz rezerwy 
celowe na realizację zadań własnych bie-
żących w łącznej kwocie 377.192, 00 zł.

 W ramach wydatków bieżących 
środki przeznaczono m. in. na: 
• rolnictwo i łowiectwo: 602.708,82 zł,
• transport i łączność: 2.011.272,00 zł,
• oświatę i wychowanie: 19.133.432,39 zł, 
• administrację publiczną: 3.292.726,25 
zł, 
• bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową: 186.619,80 zł,
• obsługę długu publicznego: 250.000,00 
zł,
• ochronę zdrowia: 133.000,00 zł,
• pomoc społeczną: 1.725.639,00 zł, 
• edukacyjną opiekę wychowawczą: 
701.669,19 zł,
• rodzinę: 17.734.936,00 zł, 
• gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska:  2.435.884,96 zł,
• kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego: 913.810,00 zł., w tym m. in.:
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 
– 486.000,00 zł,
- biblioteki – dotacja dla Gminnej Biblio-
teki Publicznej – 409.810,00 zł,
• kulturę fizyczną: 262.058,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych  
w budżecie gminy zabezpieczono środki 
finansowe m.in. na następujące zadania:
• budowa kanalizacji wraz z zaopatrze-
niem w wodę – 250.000,00 zł,
• budowa kanalizacji Gminy Kamionka 

Wielka – 1.714.520,74 zł, 
• objęcie udziałów w Sądeckich Wodo-
ciągach Sp. z o.o. – 427.000,00 zł, 
• dotacje dla podmiotów prywatnych do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych 
– 100.000,00 zł, 
• dotacje celowe  dla podmiotów pry-
watnych  na  dofinansowanie  do zakupu 
pieców gazowych – 100.000,00 zł,
• współudział w budowie chodników przy 
drogach powiatowych w ramach dotacji 
– 800.000,00 zł, 
• dokumentacja projektowa budowy 
chodników – 56.580,00 zł,
• budowa dróg gminnych – 560.000,00 zł,
• budowa dróg w ramach Funduszu 
Sołeckiego – 288.226,92 zł, 
• budowa parkingu w Mystkowie  - 
44.271,80 zł,  
• dokumentacja projektowa budowy dróg 
– 160.000,00 zł,
• stabilizacja osuwiska, w celu zabez-
pieczenia drogi gminnej nr 290941K 
„ H o m o n t ó w k a - Z i o b r o s k ó w k a ”   
w Kamionce Wielkiej – 1.787.380,40 zł,
• stabilizacja osuwiska zlokalizowanego 
na działkach nr 397 i 398 w Kamionce 
Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 
290921K „Popielówka” – 1.340.106,42 zł, 
• zmiana  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – 173.430,00 
zł,
• zakup gruntu na rzecz  gminy – 50.000,-
00 zł.

(K.H.)
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Budżet gminy na 2020 rok

w sprawie opłaty targowej, w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym Sączu w roku 2020, w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2020 
-2035. Radni zapoznali się także ze Sprawozdaniem z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego za rok 2019 w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Kamionka Wielka. 
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.
malopolska.pl/ugkamionkawielka.

Przewodniczący Rady Gminy    
Marcin KIEŁBASA

Sesja w gminie (c.d.)
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Gmina ma nowego skarbnika

 W dniu 27 lutego br., podczas XX 
zwyczajnej sesji Rady Gminy Kamionka 
Wielka, radni podjęli uchwałę w spra-
wie powołania nowego skarbnika Gminy 
Kamionka Wielka. Od dnia 27 lutego br. obo-
wiązki skarbnika przejęła pani Małgorzata 
Witteczek. Z dniem 26 lutego br., w związku  
z przejściem na emeryturę, pracę na sta-
nowisku skarbnika zakończyła pani  Maria 
Wiatr. 
 Pani Maria Wiatr na stanowisku 
skarbnika gminy w Urzędzie Gminy Kamionka 
Wielka przepracowała 30 lat. Pracę w urzę-
dzie  rozpoczęła 1 października 1983 roku  
i objęła stanowisko inspektora ds. rachun-
kowo – finansowych.
Na ręce pani skarbnik, która pełniła tę funk-
cję nieprzerwanie od 29 czerwca 1990 r., 
podczas XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Kamionka Wielka powędrowały kwiaty  
i podziękowania.
Życzenia  zdrowia, pomyślności, zasłu-
żonego odpoczynku oraz realizacji pasji 
i zamierzeń złożył wójt gminy Kamionka 
Wielka pan Andrzej Stanek i przewodni-
czący Rady Gminy pan Marcin Kiełbasa. 
 W celu zachowania ciągłości 
jednej z najważniejszych funkcji w Urzę-
dzie Gminy oraz zapełnienia wakatu na 
tym stanowisku - na wniosek wójta Gminy 
Kamionka Wielka - radni jednogłośnie 

powołali na tę zaszczytną funkcję panią 
Małgorzatę Witteczek.
 Pani Małgorzata Witteczek speł-
nia wszystkie wymogi formalne, określone w 
ustawie o finansach publicznych, ukończyła 
studia wyższe na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie uzyskując tytuł magistra na kie-
runku finanse i bankowość. Swoją karierę 
zawodową rozpoczęła we wrześniu 1997 
roku
w wiodącej międzynarodowej firmie konsul-
tingowej PricewaterhouseCoopers
w dziale audytu i doradztwa księgowego, 
gdzie realizowała funkcję kierownika 
zespołu. W zakresie jej zadań była rewi-
zja finansowa według polskich i między-
narodowych standardów rachunkowości, 
doradztwo księgowe dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw działających w różnych 
sektorach gospodarki.
W roku 2001 podjęła zatrudnienie w Urzę-
dzie Miasta Nowego Sącza, początkowo 
na stanowisku kierownika Zespołu Kontroli 
Wewnętrznej,
a następnie, od lutego 2008 r., jako dyrek-
tor Wydziału Księgowości Budżetowej, 
któremu od 2014 r. powierzono obowiązki 
głównego księgowego urzędu. Do jej 
obowiązków należało m.in. sporządzanie 
sprawozdań budżetowych dla urzędu, spo-
rządzanie sprawozdania finansowego dla 

urzędu (bilans, rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w funduszu, infor-
macja dodatkowa), sporządzanie sprawoz-
dania finansowego łącznego wszystkich 
jednostek budżetowych gminy, dokonywa-
nie wstępnej kontroli przypisanej głównemu 
księgowemu na podstawie art. 53 ustawy  
o finansach publicznych, opracowanie 
zasad scentralizowanych rozliczeń gminy 
w zakresie podatku VAT z urzędem skar-
bowym, kontrola poprawności rozliczania 
finansowego projektów dofinansowanych ze 
środków UE oraz kontrola rozliczania dotacji  
z budżetu miasta.
 Pani Małgorzata Witteczek na 
bieżąco podnosi swe kwalifikacje zawo-
dowe uczestnicząc w licznych kursach  
i szkoleniach z zakresu finansów publicz-
nych. Od 1 października 2019 roku do 26 
lutego 2020 r. była zatrudniona w Urzędzie 
Gminy Kamionka Wielka na stanowisku 
głównej księgowej. 
 Powyższe kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe pani Witteczek dają gwa-
rancję właściwego zarzadzania finansami 
Gminy Kamionka Wielka.
Nowej pani skarbnik życzymy owocnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.

(M.A-W.)
Fot. Archiwum Gminy
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Poradzili sobie śpiewająco

 26 listopada młodzi uzdolnieni 
wokaliści ze wszystkich szkół w gminie 
Kamionka Wielka przybyli do Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Królowej Górnej, by wziąć udział  
w XIII Gminnym Konkursie Piosenki 
Europejskiej. Przedsięwzięcie to od trzy-
nastu lat cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem, będąc wspaniałą okazją 
do integracji szkolnego środowiska oraz 
promowania muzycznych i językowych 
talentów  poprzez zdrową rywalizację. 
 Tegoroczny konkurs odbył się 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy 
I-III, IV-VI oraz  VII-VIII szkoły podsta-
wowej. Ostatnia kategoria uszczuplona 
została po wygaszeniu gimnazjum.  
W skład konkursowego Jury weszli:
- pani Natalia Biernacka – pedagog, 
lektor języka angielskiego, właściciel 
szkoły językowej Rudi Rood’s English 
School – ekspert od języka angielskiego 
oraz przewodnicząca jury,
- pani Magdalena Brzezicka – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej w Krużlowej 
– ekspert od języka niemieckiego,
- pan Marian Bergański – nauczy-
ciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Siołkowej,  kierownik zespołu wokalno-
-instrumentalnego SYNKOPA – ekspert  
od muzyki.  
Za oprawę akustyczną odpowiadał pan 
Sławomir Siedlarz – nauczyciel muzyki ze 
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, 
a za sprawy organizacyjne – nauczycielki 
języków obcych z tejże szkoły.
 Po powitaniu wszystkich zebra-
nych przez konferansjerów, ceremonii 
otwarcia konkursu dokonała dyrektor 
Jadwiga Łęczycka. Miłą niespodziankę 
sprawiło wszystkim przybycie wójta 
Andrzeja Stanka. Właściwie pojmowana 
współpraca władz samorządowych ze 
środowiskiem szkolnym zawsze napawa 
otuchą.  
 W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział dwudziestu dziewięciu 
uczestników.

W trosce o dokonanie trafnych wyborów, 
członkowie Jury kierowali się następują-
cymi kryteriami oceniania:  poprawność 
językowa, umiejętności wokalne, dobór 
repertuaru i aranżacja oraz ogólny wyraz 
artystyczny.
 Po wysłuchaniu 21 piosenek, 
Jury postanowiło, co następuje:

Klasy I - III szkoły podstawowej:

I miejsce – Aleksandra Mężyk ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Górnej,
II miejsce ex aequo –  duet Kamila Kieł-
basa i Zuzanna Kogut ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszalnicy oraz Wiktoria Gądek 
ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie,

III miejsce – Aleksandra Gręzicka ze 
Szkoły Podstawowej w Jamnicy

Klasy IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce ex aequo – Zuzanna Jarosz ze 
Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej 
oraz duet Magdalena Siedlarz i Sara 
Poręba ze Szkoły Podstawowej w Królo-
wej Górnej,
II miejsce – duet Magdalena Kogut i Alek-
sandra Ziobrowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kamionce Wielkiej,
III miejsce – duet Weronika Gawlik  
i Anna Glińska ze Szkoły Podstawowej  
w Boguszy,
               (dokończenie na str. 11)
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Stefan Wyszyński urodził się  
3 sierpnia 1901 r. w miejscowo-
ści Zuzela nad Bugiem. Święce-

nia kapłańskie otrzymał we Włocławku  
w 1924 r. Po wybuchu II wojny świato-
wej ukrywał się przed Gestapo. W okre-
sie Powstania Warszawskiego pełnił 
funkcję kapelana grupy Kampinos AK, 
działającej w Laskach oraz - pod pseu-
donimem Radwan III - kapelana szpitala 
powstańczego. Po zakończeniu wojny 
został rektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. 
W marcu 1946 r. otrzymał nominację 
biskupa lubelskiego, a sakrę bisku-
pią przyjął w maju tego samego roku 
na Jasnej Górze. Dwa lata później,  
w listopadzie 1948 r., Pius XII mianował 
go arcybiskupem gnieźnieńskim i war-
szawskim - prymasem Polski. Wyszyń-
ski objął przewodnictwo w Kościele po 
kard. Auguście Hlondzie. W styczniu 
1953 r. papież włączył go do Kole-
gium Kardynalskiego.   
W okresie komunistycznych represji 
wobec Kościoła i społeczeństwa bronił 
chrześcijańskiej tożsamości narodu. Był 
jednocześnie inicjatorem politycznego 
ułożenia stosunków z władzami pań-
stwa, m.in. w 1950 r. podpisał ustawę 
regulującą stosunki państwo - Kościół. 
Ustawa ta była ze strony Kościoła daleko 
idącym kompromisem - Episkopat odci-
nał się w niej m.in. od "band podziemia", 
akceptował ideę kolektywizacji wsi itd.  
W 1953 r. okazało się, że i taki kom-
promis władzom komunistycznym nie 
wystarcza. 
 Gdy rząd zdecydował się na 
jawną już ingerencję w wewnętrzne 
życie Kościoła i w zasady obsadzania 

stanowisk kościelnych, Prymas wypo-
wiedział swoje słynne "non possumus" 
(nie możemy). Został uwięziony. Do 1956 
r. internowano go w Rywałdzie, Stoczku, 
Prudniku i Komańczy. 
- "Gdy będę w więzieniu, a powiedzą 
Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże 
- nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas 
ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby 
mówili, że Prymas stchórzył - nie wierz-
cie. Gdy będą mówili, że Prymas działa 
przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie 
- nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej 
niż własne serce i wszystko, co czynię 
dla Kościoła, czynię dla niej" - to słowa 
kardynała z 25 listopada 1953 r. 
 Podczas internowania opra-
cował program odnowy życia religij-

nego w Polsce, zawarty w idei Jasno-
górskich Ślubów Narodu. Przygotował 
także założenia Wielkiej Nowenny przed 
obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. 
Zdecydowanie przeciwstawiał się mark-
sistowskiej koncepcji życia społecz-
nego, bronił godności i praw człowieka. 
Zawsze twierdził, że trzeba podejmować 
wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. 
 W 1970 r., gdy doszło do masa-
kry robotników w Gdańsku, mówił: 
"Wasz ból jest naszym wspólnym bólem. 
Gdybym mógł w poczuciu sprawiedli-
wości i ładu wziąć na siebie odpowie-
dzialność za to, co się ostatnio stało 
w Polsce, wziąłbym jak najchętniej. Bo 
w Narodzie musi być ofiara okupująca 
winy Narodu". 

Kiedy myślę Ojczyzna...

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski

Prymas, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez komunistów narodu. Kapłan, 
który sens swojej posługi odnalazł w służbie i całkowitym oddaniu Matce Bożej. To on miał 
ogromny wpływ na kapłaństwo i pontyfikat Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Jak wyglą-
dała droga do świętości kard. Stefana  Wyszyńskiego? Dlaczego właśnie jemu Opatrzność 
powierzyła losy polskiego kościoła w latach szczególnie trudnych dla naszego narodu?
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śpiewająco (c.d.)

  
Klasy VII – VIII 

 
I miejsce ex aequo –  duet Zuzanna Frączek i Katarzyna Pogwizd 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej oraz Justyna 
Żytkowicz ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy
II miejsce – Antoni Zawiłowicz ze Szkoły Podstawowej  
w Boguszy,      
III miejsce – Maria Kmak ze Szkoły Podstawowej w Boguszy.

 Jury, jak co roku, miało trudny orzech do zgryzienia, 
gdyż poziom umiejętności wokalnych i językowych uczestników 

jest nader wysoki. Organizatorzy zadbali jednak o to, aby każdy 
uczestnik został odpowiednio doceniony za wkład pracy w przy-
gotowanie się do konkursu. Wójt Andrzej Stanek wraz z człon-
kami Jury wręczyli oryginalne statuetki za miejsca na podium 
oraz medale - śnieżynki za udział w konkursie. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali również pamiątkowy dyplom, a także posiłek.
 Organizatorzy składają na ręce wójta wielkie podzię-
kowania za ufundowanie nagród przez Gminę Kamionka 
Wielka. Słowa wdzięczności ślą również członkom Jury za bez-
interesowną pracę, opiekunom i wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy. Wspólnymi 
siłami można więcej zdziałać w słusznej sprawie.

Krystyna Górska
Fot. Archiwum szkolne

 Ważnym zadaniem w programie 
pracy prymasa Wyszyńskiego była troska 
o chrześcijańskie ułożenie kontaktów 
między polskim i niemieckim narodem.  
Wielkim krokiem ku pojednaniu było orę-
dzie biskupów polskich w liście do bisku-
pów niemieckich, zawierające histo-
ryczne zdanie: "Wybaczamy i prosimy  
o wybaczenie". Spowodowało to zorgani-
zowaną przez PZPR i MSW nagonkę na 
biskupów i na prymasa. 
 Kard. Wyszyński miał duży 
udział w wyborze Karola Wojtyły na 
papieża, dlatego ten mówił: "Nie byłoby 
na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, 
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen 
ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, 
gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej 
się przed więzieniem i cierpieniem, twojej 
heroicznej nadziei, twego zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie 
było Jasnej Góry - i tego całego okresu 
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
które związane są z twoim biskupim  
i prymasowskim posługiwaniem". 
 Kard. Wyszyński był niekwe-
stionowanym autorytetem moralnym, 
duchowym współtwórcą przemian spo-
łecznych, które doprowadziły do upadku 
komunizmu. W latach 1980-81 wspierał 
i chronił przed zagrożeniami rodzącą 
się "Solidarność". Tak często słyszymy 
zdanie: "Piękną i zaszczytną rzeczą jest 
umrzeć za Ojczyznę. Jednakże trudniej 
jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można 
w odruchu bohaterskim oddać swoje 
życie na polu walki, ale to trwa krótko. 
Większym niekiedy bohaterstwem jest 
żyć, trwać, wytrzymać całe lata" - mówił 

prymas w Warszawie 6 stycznia 1981 r.
 Kardynał Wyszyński zmarł 28 
maja 1981 r. w Warszawie. Uroczysto-
ści pogrzebowe 31 maja na stołecznym 
placu Zwycięstwa zgromadziły rzesze 
wiernych i duchowieństwa. Przybyli 
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej 
oraz władz PRL. Prymas został pocho-
wany w warszawskiej archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów 
warszawskich. 
W 2001 roku - w stulecie urodzin -  
w Rzymie rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny. Prymas Tysiąclecia 
kard. Stefan Wyszyński zostanie beaty-

fikowany 7 czerwca 2020 r. Beatyfikacji 
dokona papieski wysłannik, prefekt Kon-
gregacji do spraw Kanonizacyjnych, kar-
dynał Giovanni Angelo Becciu.
 Urząd Prymasa sprawował  
w najtrudniejszym dla Polski czasie – 
czasie represji, walki z religią i Kościo-
łem. Mimo to nauczył Polaków mądrej 
wiary a Kościół pokazał jako dom praw-
dziwej wolności. Troszczył się o każdego 
człowieka, chociaż na niego ciągle zasta-
wiano pułapki. Jego życie i działalność to 
wielka manifestacja siły ludzkiego ducha 
i niezachwianej wiary. Był autorytetem 
wielu Polaków, mężem stanu, politykiem, 
Prymasem niezłomnym. Ale przede 
wszystkim był człowiekiem, który całe 
swoje życie oddał Bogu i Kościołowi.
 Przed beatyfikacją polecam 
znakomicie napisane biografie: Mileny  
Kindziuk „Kardynał Stefan Wyszyński”- 
Prymas Polski i  Ewy Czaczkowskiej 
„Kardynał Wyszyński”. 
W  trakcie całej posługi prymasowskiej 
kard. Stefan Wyszyński prowadził pry-
watne zapiski. Całość zachowanych  
w rękopisie zapisków obejmuje lata 1948-
1981. Zgodnie z życzeniem Prymasa, 
mogła zostać opublikowana dopiero 
trzydzieści lat po jego śmierci. Edycja 
składa się z dwudziestu siedmiu tomów 
- każdy dotyczy kolejnego roku życia  
Prymasa Pro memoria (Dla pamięci)  Ste-
fana Wyszyńskiego to niewątpliwie naj-
ważniejsze źródło historyczne.

Beata Filipowicz
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Nieznani bohaterowie

       W Kamionce Wielkiej wysiłkiem 
Klubu Seniora wydano bardzo ciekawą 
książkę p.t.: „Ocalić od zapomnienia”, 
w której zebrano wojenne i okupacyjne 
wspomnienia mieszkańców Kamionki 
Wielkiej. Sporządzone wywiady są 
cennym  materiałem historycznym. 
Twórcom tego dokumentu należą się 
duże gratulacje.  
 W Królowej Górnej na oko-
liczność upamiętnienia  stulecia nie-
podległości Polski oraz pamięci tych, 
którzy walczyli o wolność Ojczyzny  
w kolejnych wojnach (1920r.,1939-1945) 
i spoczywających na miejscowym 
cmentarzu- uczestników tych wojen, 
ufundowano kapliczkę z figurą Matki 
Bożej i napisem „Salve Regina Polo-
naise”. Kapliczka jest zawieszona na  
brzozie otoczonej kurhanem, na nim 
maszt z flagą biało- czerwoną oraz 
stelaż z płonącymi zniczami.  Poświę-
cona tym, którzy walczyli o wolność 
Polski na różnych frontach w kolej-
nych wojnach i powstaniach narodo-
wych,  ich nazwiska nie są zapisane 
w żadnych książkach historycznych, 
a to oni na polach bitew decydowali  
o zwycięstwie zarówno nad wojskami 
bolszewickimi, jak też hitlerowskimi. 
Są to bezimienni bohaterowie, często 
nasi bliscy, o których nie wiemy lub 
zapomnieliśmy. Ta forma upamiętnienia 
połączona z poświęceniem i zbiorową 
modlitwą za obrońców naszej niepod-
ległości stała się miejscem corocznych 
uroczystości i pamięci rocznic histo-
rycznych. Uruchomiła też naszą pamięć 
i już udało się ustalić, że na  parafialnym 
cmentarzu jest sześć grobów uczestni-
ków pierwszej wojny światowej  i wojny 
polsko- bolszewickiej, równocześnie 
Bitwy Warszawskiej, pięć grobów 
zesłańców na Syberię. Są też groby 
żołnierzy drugiej wojny światowej. To 
są ci nasi cisi bohaterowie, którzy żyli 
wśród nas, a nigdy nie obnosili się ze 
swoimi zasługami. 

      Ostatnie lata  obfitują wielością  waż-
nych historycznych rocznic, znaczących 
dla naszego narodu: stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę (1918r.), stu-
lecie Bitwy Warszawskiej (1920 r., Cud 
nad Wisłą) stulecie urodzin świętego 
Jana Pawła II. Wszystkie te wydarzenia 
mają bezpośredni związek z naszą nie-
podległością. Stąd  są dla nas ważne  
i wymagają refleksji oraz upamiętnienia.

         Nie zamierzam pisać o szerokim 
kontekście historycznym tych rocznic, 
bowiem wiele mówiło i mówi się na ten 
temat, jest też powszechnie dostępna 
literatura  i każdy może z niej korzystać. 
Bardziej interesuje mnie jak osobiście  
i jako środowiskowo przeżyliśmy i uczci-
liśmy te rocznice. Czego nas nauczyły? 
Co z tego zostało? A  może co z tego 
powstało?  
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Nie wymieniam ich z imienia i nazwi-
ska, bowiem nie do końca zebra-
łem o nich informacje i nie dostałem 
zgody na upublicznienie ich perso-
naliów. Wspomnę tylko o jednym  
z nich, o moim ojcu Michale Nowaku, 
który wcześniej walczył na froncie 
włoskim, a później, służąc w I Pułku 
Strzelców Podhalańskich  w 1920 r., 
przeszedł  szlak bojowy od Przemy-
śla do Kijowa. Opowiadał jak Polacy  
w brawurowych akcjach gromili o wiele 
liczniejsze wojska bolszewickie z wiel-
kim entuzjazmem prąc na wschód. 
Kiedy wydawało się, że dowództwo da 
rozkaz przekroczenia Dniepru, padła 
decyzja odwrotu na zachód w kierunku 
Warszawy.
Polacy wycofując się toczyli liczne boje 
o kolejne miasta i forty obronne na 
terenach przygranicznych. Najcięższe 
walki stoczyli w obronie Brześcia.
 W pamięci utkwiły mi wspo-
mnienia ojca, który wielokrotnie opo-
wiadał o tej strasznej nierównej walce. 
Wojska bolszewickie przewyższały 
wielokrotnie swą liczebnością siły 
polskie. Polacy wycofując się podej-
mowali różne zaczepne działania, ale 
nie podejmowali otwartej walki. I tak 
ten morderczy marsz wojsk polskich 
na zachód trwał dwadzieścia jeden 
dni. Dowódcy zarządzali kilkugodzinne 
postoje dla odpoczynku i zorganizowa-
nia aprowizacji. Żołnierze pozbawieni 
byli regularnego żywienia, wody i snu. 
Trudne warunki powodowały wycień-
czenie i choroby. Dopiero trzydniowy 
wypoczynek w Brześciu przywrócił 
żołnierzom ducha i wolę walki.
Wprawdzie nie udało się Polakom 
obronić Brześcia, ale zdążyli zabrać 
zmagazynowaną tam broń, urządzenia 
i sprzęty wojskowe. W dniach kulmina-
cyjnych Bitwy Warszawskiej  pierwszy 
i drugi Pułk Strzelców Podhalańskich 
znalazł się w okolicach Radzymina  
i Kocka w  centrum bitwy. Waleczność 
Podhalańczyków, których nazywali 
„Góralami” była ponadludzka. Wspo-
minają o tym kilkukrotne komunikaty 
wojskowe. Rozstrzygające starcie tej 
wojny miało miejsce 15 i 16 sierpnia 
1920 roku, po  którym nastąpiło zała-
manie się frontu sowieckiego i wycofy-
wanie się Armii Czerwonej na wschód. 

Czerwonoarmiści wycofując się na 
wschód chcieli utrzymać zajęte wcze-
śniej tereny, tak więc walki trwały jesz-
cze przez cały październik o Brześć, 
Grodno, Lidę i inne mniejsze miasta 
 i ziemie na wschodzie. Wojna zakoń-
czyła się Traktatem ryskim - 18 marca 
1921 r. Pierwszy Pułk Strzelców Pod-
halańskich powrócił do kraju 26 listo-
pada, a do Nowego Sącza  08 grudnia 
1920 r., witany radośnie przez miesz-
kańców i władze miasta.
        Wspomniałem zaledwie tylko 
dwie inicjatywy upamiętnienia waż-
nych dla nas rocznic, a wiem, że na 
okoliczność 100-lecia niepodległości 
Polski był stworzony gminny pro-

gram obchodów, tylko nigdzie nie 
spotkałem się z informacją o jego 
realizacji, a wydaje się mi, że warto 
by było zrobić takie podsumowanie 
i podać do publicznej wiadomości. 
Nie koniecznie w „Gminnych Wie-
ściach”, ale taki dokument w gminie 
powinien być. Apeluję więc do władz 
gminy, aby po tegorocznych roczni-
cach zebrać te wszystkie materiały  
i pokazać je mieszkańcom choćby na 
stronie internetowej Gminy Kamionki 
Wielkiej. Może to być przyczynek do 
czegoś dobrego!
                                                 

(kawone)
Fot. K. Ogorzałek
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Mystków - etap II” 

 31 lipca 2019 roku w Urzędzie 
Gminy w Kamionce Wielkiej miało miej-
sce podpisanie umowy z wykonawcą 
robót w zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Mystków – etap II”. W efekcie przeprowa-
dzonego postępowania przetargowego 
najkorzystniejszą ofertę złożyło - Przed-
siębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
MACHNIK Sp. z o. o., z siedzibą w Moch-
naczce Wyżnej koło Krynicy – Zdrój. 
Wartość robót wyniesie 1 833 468,75 
złotych brutto. Termin realizacji całego 
zadania do dnia 30 września 2020 r.
 W dniu 28 sierpnia 2019 roku 
w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej 
podpisano umowę z wykonawcą usługi 
nadzoru inwestorskiego w zakresie 

budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia.  
W wyniku przeprowadzanego postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych wybrano 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wodkan "CONSULTING" Małgorzata 
Iwańska z siedzibą w Chełmcu. 
 Przedsięwzięcie pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Myst-
ków” realizowane w ramach umowy Nr 
POIS.02.03.00-00-0172/16-00 z dnia 
07.04.2017 roku, dofinansowane z Fun-
duszy Europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
w tym adaptacja do zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie jest inwe-
stycją liniową o charakterze podziem-
nego uzbrojenia technicznego.  Projekt 
przewiduje wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej złożonej z kanałów grawitacyj-
nych i rurociągów tłocznych oraz budowę 
pompowni sieciowych.
 Efektem prac ma być uporząd-
kowany system ściekowy oraz wyelimi-
nowanie nielegalnych zrzutów ścieków  
i nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy 
budynków objętych budową kanalizacji 
będą mieli możliwość podłączenia się do 
sieci dopiero po zakończeniu i odbiorze 
prac.

Tekst i fot: M.P.
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Kolejna książka ks. G. Kiełbasy

 W roku  ubiegłym ukazała się książka ks. Grzego-
rza Kiełbasy „Mieszkańcy wsi Królowa Polska 1679-1900”. 
Wydawcą książki jest Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział 
w Nowym Sączu. 
 Opracowanie powstało, aby upamiętnić mieszkań-
ców rodzinnej miejscowości autora. Ze względu na obszerność 
zebranego materiału książka została podzielona na dwa tomy: 

 I tom lata 1679-1900 oraz II tom lata 1801-1900. Datą decy-
dującą o podziale na poszczególne tomy jest data zawarcia 
związku małżeńskiego przez przedstawicieli poszczególnych 
rodów. Celem księdza Grzegorza było przywołanie pamięci  
o zmarłych przodkach.
 Książka liczy 583 stron. Została wzbogacona licznymi 
fotografiami przodków oraz tablic nagrobnych z cmentarzy  
w Królowej Polskiej, Królowej Górnej, Mystkowie, Boguszy, Cie-
niawie, Kamionce Wielkiej oraz Nowym Sączu. Dzieło naszego 
rodaka jest prawdziwym drzewem genealogicznym mieszkań-
ców wsi Królowa Polska.
Książka księdza Grzegorza Kiełbasy została zgłoszona do 
ósmej edycji konkursu o nagrodę ks. prof. Bogusława Kumora, 
w kategorii książka o Sądecczyźnie.  
 Książka księdza Grzegorza jest warta tego, aby była 
obecna w każdym domu. Można ją nabyć w kiosku Ruchu  
w Kamionce Wielkiej. Niewątpliwie, w zebraniu danych trudno-
ścią jest fakt, że wieś nigdy nie miała swojego kościoła parafial-
nego. Od 1946 roku Królowa Polska należała do kościoła para-
fialnego w Mystkowie, należała także do parafii Królowa Ruska, 
a od 1970 do parafii Kamionka Wielka.
 
 Księdzu Grzegorzowi należą się wielkie gratulacje. 
Cała społeczność wsi życzy mu dalszych sukcesów na drodze 
kapłaństwa oraz Błogosławieństwa Bożego.

Patryk Sawicki
Fot. autora

ks. Grzegorz Kiełbasa

                   
 Gmina w liczbach  –  stan na 31.12.2019 
 
Lp.  Miejscowość  Urodzenia Małżeństwa Zgony      Kobiety Mężczyźni Ogółem ludność 
 1.  Kamionka Wielka               48                41     22           1761             1652 3413 
2. Kamionka Mała                 8                  1       3          213               218 431 
3.  Mystków               24                14     15        1007             1029 2036 
4. Mszalnica               27                21       9          804               824                     1628 
5. Królowa Górna               11                11      12          455               497                       952 
6. Królowa Polska               12                  5       3          302               286                       588 
7. Bogusza                 8                  6       2          362               338                       700 
8. Jamnica               11                  4       9          411               417                       828 
                      RAZEM : 
 

     149              103 
 

    75        5315             5261                   10576 

                        
             Opracowała: S.Z.
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„Hej kolęda, kolęda…”

Do historii przeszedł kolejny XVI Powiatowy 
Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE 
KOLĘDOWANIE. Na scenie Wiejskiego 
Domu Kultury w Mystkowie zaprezentowały 
się  grupy kolędnicze najpierw w gminnym  
a później w powiatowym przeglądzie.
Komisja Artystyczna w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf (przewodni-
czący), Marta Smólczyńska – etnolog, Alek-
sander Smaga – muzyk,
- po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej 
ocenie 24 grup kolędniczych,  przyznała 
następujące nagrody:

A. Kategoria grup dziecięcych
- trzy równorzędne I miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 250 zł. otrzymują 
grupy kolędnicze:
„Trzej Królowie” z Cieniawy, „Szczodroki”  
z Michalczowej i „Pasterze” z Mszalnicy,
-dwa równorzędne  II miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 200 zł.  otrzymują 
grupy kolędnicze:
„Trzej Królowie” z Ptaszkowej  
i „Z gwiazdą” z Podegrodzia,
- trzy równorzędne III miejsca  
i  nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł. 
otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Boguszy,  „Z gwiazdą” 
z Klęczan i „Z gwiazdą” z Maszkowic.

B. Kategoria grup młodzieżowych
- trzy równorzędne I miejsca  i nagrody 
pieniężne w wysokości  po 250 zł. otrzymują 
grupy kolędnicze: 
„Z gwiazdą” z Witowic Dolnych,  
„Z gwiazdą” z Podegrodzia i „Herody”  
z Mszalnicy,
-  II miejsce i nagrodę pieniężną  
w wysokości 200 zł. przyznano grupie kolęd-
niczej:  ”Trzej Królowie”  z Rąbkowej.
 Na Ogólnopolskie Spotkania  
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędni-
czych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Pode-
grodziu Komisja zakwalifikowała sześć grup 
-laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej  
i młodzieżowej

C. Kategoria grup dorosłych
- cztery równorzędne I miejsca  
i nagrody pieniężne w wysokości po 
450 zł. otrzymują grupy kolędnicze:  
„Z gwiazdą” z Mystkowa, „Z gwiazdą”  
z Kamionki Wielkiej „Pasterze”  
z Mszalnicy i „Z gwiazdą” z Ptaszkowej,
- cztery równorzędne II miejsca   
i nagrody pieniężne w wysokości po 300 

zł. otrzymują grupy kolędnicze:  „Herody”  
z Podegrodzia, „Z konikiem” z Podegrodzia, 
„Z gwiazdą” z Podegrodzia 
i „Draby” z Cieniawy,
- trzy równorzędne III miejsca   
i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. 
otrzymują grupy kolędnicze:
„Z konikiem” z Łącka, „Z gwiazdą” z Marcin-
kowic i „Herody” z Mszalnicy.
Wyróżnienie w wysokości 100 zł. otrzy-
muje grupa kolędnicza „Z szopką”  
z Podegrodzia.
 Na Ogólnopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „Góralski Karnawał” 
w Bukowinie Tatrzańskiej komisja zakwali-
fikowała osiem dorosłych grup - laureatów  
I i II miejsc.
 Komisja z zadowoleniem zauwa-
żyła, że na tegorocznym przeglądzie grup 
kolędniczych powiatu nowosądeckiego 
prezentowały się zróżnicowane formy kolę-
dowania, wpływające na barwność i wido-
wiskowość zmagań konkursowych. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że podtrzymywaniu 
tradycji kolędowania sprzyja bardzo wysoki 
i wyrównany poziom artystyczny i meryto-
ryczny występujących grup. 
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 Podczas finału Sądeckiego 
Kolędowania z koncertem kolęd i pastora-
łek wystąpił Zespół Regionalny „Skalnik”  
z Kamionki Wielkiej, pod przewodnictwem 
Haliny Siedlarz i Józefa Trojana.
Protokoły z przeglądów gminnego  
i powiatowego, odczytała przewodnicząca 
Jury Magdalena Kroh.
 Nagrody zdobyte w XXXVI Gmin-
nym Przeglądzie Grup Kolędniczych wrę-
czał wójt gminy Andrzej Stanek.
Natomiast starosta nowosądecki Marek 
Kwiatkowski wręczył nagrody zdobyte  
w XVI Powiatowym Przeglądzie Grup Kolęd-
niczych. Wójt i starosta gratulowali laure-
atom zdobytych miejsc i nagród, dziękując 
jednocześnie za podtrzymywanie pięknych 
tradycji kolędowania. 

XVI Sądeckie Kolędowanie zostało sfinan-
sowane przez Powiat Nowosądecki a patro-
nat nad przeglądem objął Starosta Nowosą-
decki Marek Kwiatkowski. Pomysłodawcą 
i realizatorem wydarzenia od 16 lat jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wiel-
kiej. Patronat medialny nad Sądeckim Kolę-
dowaniem objął portal „Sądeczanin”.

Pastuszkowe kolędowanie
W 23.Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecię-
cych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE w Pode-
grodziu wzięło udział 29 grup kolędniczych 
z 3 województw: podkarpackiego, śląskiego 
oraz małopolskiego. Z gminy Kamionka 
Wielka byli to: dziecięca grupa „Pasterze” 
ze SP w Mszalnicy oraz grupa młodzieżowa 

„Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy. 
Obydwie zajęły jedno z I miejsc w swoich 
kategoriach. Ponadto wyróżnienie specjalne 
otrzymał Rafał Kiełbasa za rolę Heroda.
Warto dodać, że ”Pastuszkowe Kolędowa-
nie” stanowi finałowy konkurs dla dziecię-
cych i młodzieżowych grup kolędniczych. 

Góralski Karnawał 
Najlepsze grupy kolędnicze z gminy 
Kamionka Wielka – wyłonione podczas 
Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych 
wzięły udział w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych w ramach 48. Góral-
skiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Barbara Pogwizd i Maria Olszowska
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Ocalić od zapomnienia…

Podziękowanie

Z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do wydania książki "Ocalić od zapomnienia - wojenne 
i okupacyjne wspomnienia mieszkańców Kamionki 
Wielkiej".

Cieszy nas fakt, że nasze przeżycia wojenne zostały udo-
kumentowane i służyć będą pokoleniom.
W szczególny sposób wyrażam wdzięczność pomysło-
dawcom i całemu Zespołowi Redakcyjnemu.

Jan Klimek

 Cieszymy się, że książka pt. 
„Ocalić od zapomnienia - wojenne i 
okupacyjne wspomnienia mieszkańców 
Kamionki Wielkiej” została zakwalifi-
kowana do nagrody im. ks. prof. Bole-
sława Kumora. Nagroda ma wyróżnić  
i wypromować dzieła, które związane są z 
Sądecczyzną, jak również autora książki.
 Autorami  książki są bohate-
rowie wspomnień z Kamionki Wielkiej. 
Pomysłodawcą i redaktorem jest Zofia 
Pawłowska, emerytowana nauczycielka 
historii, która od zawsze chciała udoku-
mentować przeżycia wojenne i okupa-
cyjne mieszkańców wsi.
 Książka jest hołdem dla tych, 
którzy przeżyli koszmar II wojny świa-
towej. Pomysł ostateczny zrodził się  
z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Zebranie informacji 
historycznych było możliwe, dzięki relacji 
świadków wydarzeń wojennego czasu, 
które pozostaną na zawsze dla przy-
szłych pokoleń.
 Książka liczy 283 strony. Składa 
się z czterech rozdziałów. Pierwszy 
powstał z miłości do Kamionki Wielkiej, 
którą wyraził w swoich zbiorach Edward 
Patla. Drugi rozdział to wspomnienia 
świadków historii. Trzeci rozdział kończy 
się tęsknotą za wsią, wyrażoną w poezji 
Janiny Pilarskiej z domu Michalik, jednej 
z byłych mieszkanek wsi, którą rodzice 
po wojnie wywieźli na Ziemie Odzy-
skane, ale serce pozostawiła na zawsze 
w rodzinnej wsi. Czwarty rozdział odnosi 
się do sztandaru Stronnictwa Ludowego 
ufundowanego w 1936 roku przez 145 
rodzin z terenu Gminy Kamionki Wielkiej.

 

Skład zespołu redakcyjnego: Teresa 
Trojan, Jan Trojan, Bartłomiej Kłębczyk, 
Katarzyna Tokarczyk, Anna Ziobrowska, 
Kazimierz Ogorzałek, Renata Ślipek, 
Bogumiła Kmak. Redaktor techniczny- 
Leszek Migrała, opracowanie graficzne, a 
także stare

i współczesne fotografie- Łukasz Klimek, 
rysunki- Jadwiga Stachowicz. Korekta- 
Stanisława Leonow i Leszek Migrała.
 Książka została wydana dzięki 
życzliwości wójtów Gminy - Kazimierza 
Siedlarza i Andrzeja Stanka. 
Podziękowania należą się wszystkim 
ludziom dobrej woli, dzięki którym zreali-
zowany został cel (wydanie tej książki). 
Do publikacji przyczynili się również 
sponsorzy: Michał Nosal, Jan Bogdań-
ski, Maria Basiaga, Agata Sajdak, Robert 
Złocki, Beata Kmak, Katarzyna Florek, 
Dariusz Kmak.
 Z okazji wydania książki w listo-
padzie 2019 roku odbyło się w restaura-
cji „Florencja”  uroczyste spotkanie jej 
bohaterów z twórcami książki. W spotka-
niu uczestniczyli wójt Gminy Kamionka 
Wielka Andrzej Stanek, przewodniczący 
Rady Gminy Marcin Kiełbasa, dyrektor 
Okręgowego Muzeum w Nowym Sączu 
Robert Ślusarek, członek Rady Muzeum 
Piotr Pręgowski, redaktor techniczny 
Leszek Migrała, ks. proboszcz Janusz 
Potok, ks. prałat Stanisław Ruchała oraz 
zaproszeni goście. Wójt Gminy Andrzej 
Stanek w swoim wystąpieniu podziękował 
bohaterom książki za ich wspomnienia.
  Wyrażam ogromną 
wdzięczność wszystkim, którzy  
w pośredni lub bezpośredni sposób przy-
czynili się do wydania pięknego dzieła. 
Tym samym zachęcam mieszkańców 
naszej gminy do przeczytania tych dra-
matycznych wspomnień.

A.Z.
Fot. Barbara Pogwizd

Zofia Pawłowska
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Jasełka w Jamnicy

Warte uwagi jest kolejne osią-
gnięcie prężnie działającego 
Koła Gospodyń Wiejskich  
z Jamnicy, Klubu Seniorów 
oraz Stowarzyszenia Rozwoju 
na rzecz Jamnicy. Członkowie 
wspomnianych grup skrzyknęli 
się i wspólnie postanowili dzia-
łać. Ponieważ czas był oko-
łobożenarodzeniowy posta-
nowili przygotować  jasełka. 
Jak wymyślono tak zrobiono. 
Podzielono role, tak nawiasem 
mówiąc osoby, które odgry-
wały swoje role, zrobiły to 
niezwykle realistycznie. Deko-
racje, kostiumy i nagłośnienie 
także wykonano we własnym 
zakresie. 
Na premierę jasełek zostały 
zaproszone znakomitości 
takie jak: wójt Andrzej Stanek,  
księża wraz z proboszczem, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Jamnicy oraz wszyscy  
mieszkańcy Jamnicy wraz  
z sympatykami.
Gdy nadeszła ta wiekopomna 
chwila,  12 stycznia 2020 r., 
odegrano jasełka z wielkim 
zaangażowaniem grających, 

przy aplauzie oglądających.  
Po jasełkach wszyscy włączyli 
się do wspólnego śpiewania 
kolęd.  Zjednoczyli się wszy-
scy, młodzi i starzy, człon-
kowie wspomnianych grup  
i zaproszeni goście, aby przy 
atmosferze Świąt być razem 
także we wspólnym śpiewie. 
Gratulujemy wszystkim zaan-
gażowanym w to przedsię-
wzięcie i prosimy o więcej.  
A może by tak rozwijając 
swoje pasje i przy tak wielkim 
zaangażowaniu zorganizować 
w najbliższej przyszłości  na 
przykład jakiś kabaret? 
Warto wspomnieć, że zarówno 
Koło Gospodyń Wiejskich jak 
i Koło Seniorów spotykają się 
także ze swoimi odpowiedni-
kami z Mystkowa i Kamionki 
Wielkiej. Spotkania mają na 
celu wymianę doświadczeń  
i wsparcie.
Aby nie być gołosłowną poni-
żej przedstawiam przykład 
twórczości Kamila Patora, 
który działa i wspomaga swoją 
twórczością Klub Seniora  
w Jamnicy.

Jasełka

Taki zwyczaj jest w narodzie od 
boskiej dawności,
że tradycja z jasełkami w naszych 
chałpach gości.
Jedni siedząc z ciekawości uważ-
nie słuchają
jak ci drudzy tam na scenie swoje 
role grają
Gienia siedzi w pierwszym rzędzie , 
o Mirka się boi
Matka Boska taka śliczna - On za 
blisko stoi.
A aniołki jakie młode (osiem-
nastka góra)
jeden chyba ciut starszawy bo już 
gubi pióra.
Dwie pastuszki Kazia z Daną przy 
Jezusku siedzą
Uważajcie! Bo wam owce ze 
żłóbka siano jedzą!
W żłobie bieda, gołe deski, 
twardo bez pierzyny
Jak braknie miękkiego sianka 
będą odleżyny
Po co narażać  Jezuska na ból  
i  płakanie,
wtedy nie było zasypki na 
poratowanie.
Choć aniołki dobrze wiedzą jak 
uchronić Pana,
że najlepsza na te rzeczy mąka 
kartoflana.

Święty Józef co go zawsze sły-
chać z każdej strony
tu nie gada ani słowa, chyba 
odmieniony!
Herod- pełne portki strachu, ze 
złości  się dusi
sługa Marcin choć mądrzejszy - 
rację przyznać musi.
Matka Boska na Dzieciątko 
poziera barz czule,
aż tu nagle do stajenki przycho-
dzą trzy króle.
Od razu rzuca się w oczy sprawa 
niezbyt czysta
jeden król i dwie królowe- chyba 
bigamista.
A gdy przyszło zakończenie wszy-
scy poklękali
Herod razem z aniołami kolędę 
śpiewali.
Z roku na rok jasełkowe Boże 
Narodzenie
daje ludziom choć na chwilę  
w sercach odmienienie.
Później znowu wszystko mija - 
dom, dzieci i praca
człowiek dobre zapomina i na 
stare wraca.

Z wyrazami szacunku i prośbą 
o Boże błogosławieństwo

Agnieszka Oleksy
Fot. Archiwum stowarzyszenia
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Mała, ale aktywnaJasełka w Kamionce

 19 stycznia 2020 r., po Mszy świętej 
o godzinie 11:00, w Kościele Parafialnym pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce 
Wielkiej wystawione zostały „Jasełka”.
Aktorami były dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola AKADEMIA UŚMIECHU
w Kamionce Wielkiej.
 Pomimo towarzyszącej ogromnej 
tremy, dzieci robiły wszystko, by nie zawieść 
zebranej w kościele widowni.
Pewnym krokiem weszły na „scenę” i swoim 

śpiewem zachęciły wszystkich do czynnego 
udziału w przedstawieniu. Dzięki temu wszy-
scy mogliśmy ponownie świętować tajemnicę 
Bożego Narodzenia.
 W imieniu Dyrekcji Niepublicznego 
Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU składam 
serdeczne podziękowania księdzu probosz-
czowi Januszowi Potokowi, księdzu Hieroni-
mowi Kosiarskiemu oraz panu Romanowi Zio-
browskiemu, za życzliwość i pomoc okazaną 
podczas przygotowań i w trakcie występu.

 Dziękujemy również wszystkim 
rodzicom za przygotowanie pięknych strojów 
dla dzieci oraz za współpracę w realizacji 
przedstawienia.
 Niech świąteczne „Chwała na 
wysokości, a pokój na Ziemi” towarzyszy nam 
przez cały 2020 rok.
     

Katarzyna Kruczek
Fot. Archiwum przedszkola

W dniu 29.12.2019r. w Świey-
tlicy Wiejskiej w Mszalnicy 
przedstawiono spektakl 
"Mszalnickie Kolędowanie". 
Wysptapiło kilkudziesięciu 
wykonawców, a przedsta-
wienie reżeserowała Edyta 
Kiełbasa. Sala widowiskowa 
była wypełniona po brzegi  
i z trudem pomieściła prawie 
dwustu widzów.

Kogo
Fot. Archiwum świetlicy

Kolędowanie
w Mszalnicy
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Mała, ale aktywna

 Ostatnie miesiące w Kamionce Małej były bogate  
w wydarzenia. Od 19 listopada do 17 grudnia odbywały się 
warsztaty świąteczne pt.: "I Eko Święta". 
Uczestnicy wykonywali ozdoby z ceramiki, kalendarze adwen-
towe, piekli pierniki, przygotowywali kartki z życzeniami dla 
seniorów i tworzyli stroiki z darów lasu. Aby propagować 
postawy ekologiczne, do naszych prac używaliśmy materiałów 
naturalnych lub pochodzących z recyklingu.
 Na Ferie 2020 przygotowaliśmy trzy spotkania: "Karna-
wał z Bajką", na którym, dzięki współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Kamionce Wielkiej, promowaliśmy czytanie książek. 
"Choinka dla zwierząt", czytana była przez leśniczych z Nadle-
śnictwa Nawojowa. Wiedzę teoretyczną mogliśmy od razu wyko-
rzystać w praktyce podczas wycieczki do lasu. Spotkanie zakoń-
czyło przygotowanie choinki dla leśnych zwierząt i ognisko. 

"Klucz do średniowiecza" to podróż w czasie, w którą zabrali nas 
rekonstruktorzy historyczni z Chorągwi Mazowieckiej Księcia 
Janusza. Była to prezentacja średniowiecznych replik przed-
miotów codziennego użytku, uzbrojenia rycerskiego, broni oraz 
strojów.
 Inicjatorem wszystkich spotkań jest Stowarzyszenie 
Miłośników Kamionki Małej. Ponieważ cieszyły się one bardzo 
dużym zainteresowaniem, jest to dla nas motywacja, aby orga-
nizować kolejne. Już teraz zapraszamy 24 i 31 marca na "II Eko 
Święta". 
Więcej informacji na stronie www.kamionkamala.pl.
Serdecznie dziękujemy partnerom i sponsorom, którzy wspierają 
nasze działania.

A.Z.
Fot. Barbara Pogwizd
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Formacja potrzebna od zaraz

 Czas Wielkiego Postu oraz Tri-
duum Paschalnego jest szczególnym 
czasem dla każdego Chrześcijanina. To 
czas, w którym rozważamy to, co Bóg 
przez Chrystusa uczynił dla nas i co my, 
w związku z tym, mamy uczynić. Zmar-
twychwstanie Chrystusa i jego Męka 
podjęta dla naszego zbawienia dają nam 
ostateczną nadzieję na życie w zupełnie 
nowym wymiarze i – jeśli poważnie potrak-
tujemy to, w co wierzymy – nadają zupeł-
nie nowy sens temu co robimy i temu, 
od czego się odwracamy. Wiara w to, co 
uczynił dla nas Jezus ma moc przewar-
tościować całe nasze życie indywidualne  
i społeczne. Nazywamy to krótko – 
nawróceniem. Nie chodzi tylko o jakąś 
jednostkową decyzję – raczej o proces, 
który nieustannie obejmuje wszystko, 
czym żyjemy – chodzi o codzienne, 
mozolne zmaganie się z naszymi 
wadami i słabościami i dążenie do 
osiągnięcia doskonałości, równowagi  
i sprawiedliwości życiowej. Podejmujemy 
ten proces świadomie, nie tylko z powo-
dów czysto ludzkich, humanistycznych. 
Podejmujemy go, aby stać się człowie-
kiem żyjącym na wzór Chrystusa i wypeł-
niającym wolę, jaką Bóg ma względem 
nas. Ten nieustający proces nazywamy 
formacją chrześcijańską i nie powinien 
on obejmować tylko czasu Wielkiego 
Postu. To prawda, że dla wielu z nas 
wysiłki czynione dla nawrócenia i zmiany 
życia na lepsze intensyfikują się wła-
śnie w tym świętym czasie – podejmu-
jemy wtedy czyny pokutne i wypełniamy 
wielkopostne postanowienia. Nie należy  
o nim jednak zapominać nigdy – nasza 
formacja trwać powinna nieustannie. 
Dlatego poświęćmy temu ważnemu 
zagadnieniu kilka naszych myśli.
Można by najpierw potraktować for-
mację jako program naprawczy, a 
to oznacza, że zacząć go należy od 
postawienia diagnozy. Dlatego nawró-
cenie zaczyna się zawsze od rachunku 
sumienia. Polega on na tym, aby 

przyjrzeć się krytycznie swemu życiu  
i relacjom łączącym nas z Bogiem, świa-
tem, innymi ludźmi i z samymi sobą. 
Zauważyć najpierw dobro i z wiarą  
i wdzięcznością przyjąć je jako Boży dar  
a nie tylko osobiste zasługi. W końcu zauwa-
żyć nasze niedomagania, słabości, wady  
i błędy. Nie jest to prostą sprawą. 
Wymaga ćwiczenia się w umiejętno-
ści patrzenia na siebie niejako z boku, 
jakby z perspektywy innych ludzi, często 
potrzebna tu jest pomoc z zewnątrz – 
albo kierownika duchowego, albo wsłu-
chania się w Słowo Boże. Jeśli uda nam 
się ta sztuka, zobaczymy siebie w nowym 
świetle i wiele spraw, dotąd niedostrze-
galnych, stanie się dla nas jasnych. 
Chodzi o głębsze spojrzenie, o pytanie  
o motywy naszych zachowań. Pytanie 
to najczęściej zaczyna się od słowa: 
„dlaczego?” a kończy na pytaniu „co 
dalej”? Dlaczego w moim życiu jest tak 
jak jest? Co zrobić, aby było inaczej 
– lepiej?
Wiedza o tym, kim jestem 
naprawdę i jaka jest moja 
sytuacja umożliwia nam zapla-
nowanie pracy nad sobą, czyli 
właśnie osobiste nawrócenie 
i formację siebie.  
Gdy ktoś podejmie 
ten trud i od pytań 
przejdzie do postu-
l a t ó w  
i ich 
realizacji, 

szybko odkrywa, że aby poprawiać rela-
cje z Bogiem, z sobą i wspólnotą, musi 
się zaangażować. Zaangażować nie tylko 
wewnętrznie, ale i na zewnątrz. Bierność 
zabija formację i jest przyczyną stagna-
cji i braku owoców nawrócenia. Dlatego 
chrześcijanin – czyli każdy z nas – nie powi-
nien być bierny. Oczywiście nasza aktyw-
ność najpierw dotyczy życia osobistego, 
rodzinnego i zawodowego. Ale aktyw-
ność, i to nie tylko chrześcijańska, musi 
się objawić także na płaszczyźnie spo-
łecznej, czyli musi stać się świadectwem. 
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 Świadectwo to wypływa  
w sposób naturalny z podjętej formacji 
siebie samego. Jest to świadectwo aktyw-
ności społecznej, ale też odpowiedzialno-
ści za Kościół. Wspólnota lokalna i wspól-
nota Kościoła potrzebują ludzi aktywnych 
 i żyją dzięki nim. Czy to będzie sąsiedz-
two, czy klasa, czy społeczność gminy, czy 
parafia – ludzie aktywni, wrażliwi, kreatywni  
i skorzy do pomocy są jej fundamentem. 
Na tym polega etos obywatela i chrześcija-
nina. Niedobrze jest, gdy więcej od wspól-
noty dostaję niż jej daję od siebie. Szcze-
gólnie destruktywny jest zwyczaj wypycha-
nia do pracy na rzecz wspólnoty innych, by 
następnie tych wypchniętych krytykować 
a może nawet wyśmiewać jako „frajerów, 
którzy dali się wrobić”. Takie postawy spra-
wią, że nawet Ci, którzy chcieliby pomóc, 
boją się napiętnowania. Złą motywacją jest 
też zaangażowanie tylko z powodów pre-
stiżowych, aby karmić tym własną pychę. 
To z kolei sprawia, że inni nie będą chcieli 
się zaangażować do współpracy. Mamy 
jednak wśród nas wiele przykładów wspól-
not, które służąc społeczności, przyczy-
niają się jednocześnie do formacji każdego 
ze swych członków.
 Z powyższych wywodów wynika 
dosyć jasno, że najlepszym sposobem 
na formowanie siebie jest znaleźć sobie 
wspólnotę, w której będzie można to robić. 
Całe szczęście tych wspólnot wokół nas 
jest naprawdę dużo i to tak różnych, że 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak 

naprawdę wszystko zależy od osobistych 
chęci i od… czasu, którego niestety wielu 
z nas ciągle brakuje. Ale sprawa jest tak 
ważna, że wymaga determinacji – chodzi 
bowiem o fundament naszego życia. Bez 
fundamentu cała reszta naszej życio-
wej aktywności będzie po prosu kuleć  
– i chyba nie trzeba przekonywać, że tak  
w istocie się dzieje. Ja chciałbym tu dla 
przykładu opowiedzieć o kilku wspólno-
tach parafialnych łączących młodych. 
 Młodzież z parafii w Kamionce 
Wielkiej od lat formuje się w ramach Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nie 
będę tu opisywał czym jest KSM i jaka jest 
jego historia. W naszej parafii młodzież 
KSM-owa to już kolejne pokolenie, które 
często przejęło tradycję tej formacji po 
swych rodzicach. Kilkadziesiąt młodych 
ludzi spotyka się co piątek, aby nacie-
szyć się swą obecnością, pomodlić się 
razem uwielbiając Boga w sposób bliski 
sercu młodego człowieka, rozważać Boże 
Słowo i porozmawiać na tematy związane 
z problemami wiary i życia Kościoła, Polski  
i świata oraz z wyzwaniami stojącymi dziś 
przed młodymi ludźmi. To okazja, aby 
zadać pytanie, czy podzielić się własnym 
doświadczeniem. To również sposób 
na wejście w życie Kościoła w Diecezji  
i łapanie kontaktów z podobnymi grupami 
w innych parafiach. Formacja to także 
wspólne oglądanie wartościowych filmów, 
gra w siatkówkę albo piłkę halową, schola 
i zespół muzyczny, wyjazdy w góry i nad 

wodę, na narty i łyżwy, zabawy taneczne 
i celebrowanie świąt. KSM podobnie jak 
Liturgiczna Służba Ołtarza czy Dziewczęca 
Służba Maryjna przygotowują młodych do 
odpowiedzialnego patrzenia na Kościół  
i bycia w przyszłości tymi, którzy będą go 
aktywnie tworzyć. To także szkoła życia 
wartościami przede wszystkim w dorosłym 
już życiu. Inicjatywy takie jak kurs lektorski, 
odbywający się właśnie w parafii, formacja 
ministrantów, dziewcząt w szkole Maryi, 
dzieci śpiewających na chwałę Bożą i wiele 
innych, pomagają młodym właśnie wtedy, 
gdy tworzy się ich dojrzała osobowość. 
Nie zastąpią one formacji w rodzinie, ale 
są jej ważnym uzupełnieniem i inwestycją  
w przyszłość – tą osobistą i tą wspólno-
tową. Mogą też być i powinny być inspi-
racją dla dorosłych, aby nie zaniedbywać 
własnej formacji w innych grupach wieko-
wych. Warto więc je docenić i wspierać – 
choćby dobrym słowem i zachętą.
 Jest takie powiedzenie: „nic  
o nas bez nas”. Ale z drugiej strony – czy 
mam prawo oceniać wspólnotę, jeśli nie 
angażuję się sam w jej istnienie? Chodzi 
o to, aby przestać być klientem, a stać się 
współtwórcą.

Ks. Hieronim Kosiarski
Fot. Archiwum parafii
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Szydełko, bibuła i film

 W okresie ferii zimowych Gminny 
Ośrodek w Kamionce Wielkiej organizo-
wał różne formy aktywności dla dzieci. 
Odbyły się warsztaty szydełkowania, 
podczas których uczestnicy poznawali 
podstawowe zasady pracy. Ku zaskocze-
niu prowadzących okazało się, że dzieci 
szybko i dość sprawnie poradziły sobie  
z szydełkiem i niesforną nitką. Rezultatem 
tych spotkań były wykonane przez mło-
dych uczestników małe serwetki.

 Kolejną propozycją dla dzieci 
był wyjazd do kina  na film pt. „Chłopiec  
i wilk”. 
Ponadto zostały zorganizowane zajęcia  
z bibułą. Podczas nich uczestnicy dowie-
dzieli się, jak wykonać wiosenne kwiatki. 
Po zajęciach dzieci powróciły do domu  
z plonem ich pracy - bukiecikami własno-
ręcznie wykonanych krokusów. 
 W przeprowadzonych zajęciach 
dzieci miały okazję poznać, jak pracuje 

się z szydełkiem i bibułą i jakie wspaniałe 
dzieła mogą własnoręcznie wykonać. Być 
może niektórzy, będą mogli swoje hobby 
kontynuować w przyszłości.
 Czas ferii aktywnie wykorzy-
stały dzieci z Kamionki Wielkiej, Kamionki 
Małej i Królowej Polskiej.

Tekst i fot.: (G.M.)
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 Szachy

„Szachy to narzędzie, które 
poprawia  umiejętność nabywa-
nia wiedzy przez dzieci”
           Garri Kasparow 

 W niedzielę 23 lutego 2020 
roku o godzinie 9.30 rozpoczął się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”. 
Gospodarzem tegorocznego turnieju 
była Gmina Kamionka Wielka a współ-
organizatorem Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej. 
 W tegorocznym turnieju wzięła 
udział liczna grupa miłośników tej gry 
z terenu Gminy Kamionka Wielka – 41 
uczestników.
Wszyscy gracze, zarówno dorośli jak  
i ci najmłodsi podeszli do turnieju z wiel-
kimi ambicjami i każdy chciał zwyciężyć  
w duchu fair play. Turniej został prze-
prowadzony w dwóch kategoriach 

wiekowych: 
- do 12 lat, 
- od 13 lat.

 Uczestnicy  kategorii do 12 lat 
swoje rozgrywki rozegrali systemem 
szwajcarskim, natomiast w kategorii od 
13 lat, w której wzięło udział 10 uczest-
ników, zastosowano metodę rozgrywek 
każdy z każdym. Nad sprawnym prze-
biegiem Turnieju i przestrzeganiu  prze-
pisów PZSZ czuwał skład sędziowski tj. 
sędziowie główni Włodzimierz Morański 
i Sławomir Poremba. 
 Najlepsi w poszczególnych 
grupach wiekowych  otrzymali puchary, 
medale, dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, które wręczył wójt 
Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek. 
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział. 
 Podziękowania należą się firmie 
CELLFAST  (producent akcesoriów ogro-
dowych), która ufundowała dodatkowe 

nagrody dla uczestników Turnieju oraz 
wszystkim zaangażowanym we współ-
organizację i pomoc w przeprowadzeniu 
turnieju.
Oto wyniki tegorocznego turnieju:

1 kategoria do 12 lat
I miejsce – Jakub Rams, 
II miejsce – Jakub Rumin, 
III miejsce - Łukasz Pazgan,
2 kategoria od 13 lat
I miejsce – Karol Gruca, 
II miejsce – Artur Michalik, 
III miejsce – Paweł Poręba.

Mamy nadzieję, że ta wspaniała rywali-
zacja, która sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi: uczy logicznego myślenia, 
refleksu i cierpliwości, zainteresuje 
innych chętnych do zgłębiania tajników 
tej gry.

 (G.M.)
Fot. Archiwum UG  
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 Szkoła w Królowej Górnej 
nadal promuje bezpieczeństwo

 14 listopada 2019 roku, Komen-
dant Miejski Policji w Nowym Sączu, 
insp. Jarosław Tokarczyk, w imieniu 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie, nadinsp. dra Krzysztofa 
Pobuty, wręczył przedstawicielom Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Królowej Górnej certyfikat „Szkoły Pro-
mującej Bezpieczeństwo” na lata 2019-
2024 przyznawany w ramach Projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 
W tym roku przedłużenie certyfikatu 
otrzymały tylko dwie szkoły. 
 Komendant Miejski Policji  
w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokar-
czyk, przywitał gości, którzy przy-
byli na uroczystość, a następnie wraz   
z  I Zastępcą Komendanta, nadkom. 
Tomaszem Florkiem, wręczył certyfikaty 
reprezentantom szkół. W imieniu Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Królowej Górnej wyróżnienie odebrali: 
Jadwiga Łęczycka - dyrektor szkoły, 
Beata Nowak - szkolna koordynatorka 
projektu oraz przedstawicielki  Samo-

rządu Uczniowskiego: Magdalena Ślipek 
i Sara Poręba.   
W uroczystym wręczaniu wyżej wymie-
nionego certyfikatu uczestniczyli 
ponadto: kom. Waldemar Górowski- 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu, asp. 
szt. Barbara Leśniak - Koordynator Zin-
tegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  
w Komendzie Miejskiej Policji   w Nowym 
Sączu, kom. Justyna Basiaga oraz asp. 
Barbara Przychocka - Serafin z Zespołu 
ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich  
i Patologii.
 Przypomnijmy! Królewska 
„podstawówka” do projektu Zintegro-
wanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo” przystąpiła 
w 2016 roku. Zespół w składzie: koordy-
nator, Beata Nowak, zastępca koordyna-
tora, Tomasz Skraba  oraz członkowie: 
Agnieszka Kumorek i Joanna Galon 
przeprowadzili badania ankietowe wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli diagno-
zujące zagrożenia dla bezpieczeństwa 

uczniów występujące na terenie szkoły. 
Po pozytywnym zaopiniowaniu podczas 
audytu certyfikacyjnego w maju 2017 
roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły 
Promującej Bezpieczeństwo” na okres  
2 lat. 
 W maju 2019 roku przedsta-
wiciele Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie przeprowadzili w placówce 
kolejny audyt certyfikacyjny, a w czerwcu 
2019 roku decyzją Zespołu Certyfika-
cyjnego, składającego się z przedsta-
wicieli Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, szkoła 
otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo na okres 5 lat.
            Jest to dla Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Królowej Górnej 
wielki zaszczyt, a zarazem wielka odpo-
wiedzialność. Z pewnością cała społecz-
ność szkoły dołoży wszelkich starań, aby 
uczniowie czuli się w niej bezpiecznie.

Beata Nowak
Fot. Archiwum szkolne
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

 Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości to 
czas, który poświęcamy refleksji na temat tego czym dla 
nas jest Ojczyzna i jak bardzo jesteśmy za nią wdzięczni. 
To temat trudny i „dorosły” jednak należy zwracać na niego 
uwagę już u najmłodszych i sukcesywnie wdrażać  sym-
bole narodowe, hymn oraz historię kraju. 
 8 listopada 2019r. w Niepublicznym Przedszkolu 
AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej odbyło się 
przedstawienie z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 
Podczas występu dzieci zwróciły szczególną uwagę na 
szacunek jaki należy oddać wszystkim bohaterom, którzy 
walczyli w obronie naszej Ojczyzny.
 Łzy wzruszenia pojawiły się w oczach zgromadzo-
nych na sali rodziców, kiedy dzieci głośno i pewnie odśpie-
wały cztery zwrotki hymnu narodowego.

Konkretne działania poprzedzające uroczysty występ 
przybliżyły przedszkolakom ideę święta.
Zajęcia o tematyce patriotycznej wyjaśniły pojęcia takie 
jak: ojczyzna, bohater, obywatele, flaga, godło, hymn oraz 
niepodległość.
 Wspólne dekorowanie przedszkola i tworzenie 
prac plastycznych oraz kącika tematycznego w barwach 
Ojczyzny pozwoliło dzieciom brać czynny udział w uroczy-
stym świętowaniu 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.
     

Katarzyna Kruczek
Fot. Archiwum przedszkola

 „Biało – czerwone Przedszkole”
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Odeszła „Kamionczanka” z najsilniejszym głosem

 W dniu 21 lutego br.,  
w wieku 90 lat, zmarła śp. Janina 
Kocemba – od 40 lat członkini 

Zespołu Śpiewaczego „Kamion-
czanki”. Była utalentowaną śpie-

waczką ludową, która uświet-
niała występy zespołu śpie-

waczego kryształowym 
sopranem, mocnym jak 
dzwon i czystym jak 

łza. Ten silny jej głos 
zachwycał słuchaczy. 
Śpiewanie było dla 
niej wszystkim. „Gdy 

śpiewała w kamień-
skiej dolinie, to się 
na Margani fiołek 
rozwijał, a jak na 
środku polany, 
to się odzywały 
w kościele 
o r g a n y ” . 
K o c h a ł a 

śpiew. Anga-
żowała się 
w śpiew 

sercem i duszą. Pilnie uczestniczyła w próbach, biegnąc niejed-
nokrotnie prosto z pola do szkoły i zawsze była pierwsza. Odpo-
wiedzialna, dyskretna i konsekwentna. Wyjeżdżała z zespołem 
oraz indywidualnie na konkursy, przeglądy i festiwale, zajmując 
czołowe miejsca i wyróżnienia. Sześciokrotnie śpiewała na Kon-
kursie Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych 
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie została laure-
atką. W ramach Przeglądu Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków 
Ludowych występowała: w Krynicy, w Piwnicznej, w Siołkowej,  
w Kamionce Wielkiej, w Nowym Sączu, zdobywając pierwsze 
miejsca. W „Druzbacce”  w Podegrodziu występowała kilkukrot-
nie i była czterokrotnie laureatką tego konkursu. W Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 
wystąpiła dwa razy, najpierw z zespołem  w 1987 roku i indywidu-
alnie  w 2008 roku, zdobywając wyróżnienie za piosenkę „Rano, 
rano, raniusieńko”. Uczestniczyła z zespołem w obchodach „Lata 
w Dolinie Kamionki”, dwukrotnie na Słowacji w finałowym Konkur-
sie „Barwinkowa Kamienka”, nagrodzona gromkimi brawami za 
piosenkę „Jak jo se zaśpiywom”. Występowała też ze swoją młod-
szą siostrą Stanisławą śpiewając na dwa głosy piosenkę „Minoły 
te casy”. Uczestniczyła w wielu gościnnych występach, m.in.:  
w Zakopanem, Kowarach, Olkuszu. Wraz z zespołem uczestni-

czyła w nagraniu płyt „Folkowe nutki” we Wrocławiu, w Radiu 
Dobra Nowina w Tarnowie i w Starym Sączu ( „Życzymy, życzymy” 
– dla Papieża Jana Pawła II).Występowała wraz z zespołem na 
Mszy Świętej kanonizacyjnej Św. Kingi – w Starym Sączu. Bardzo 
mocno przeżywała ten występ oraz wyjazd z „Kamionczankami” 
do Rzymu na Imieniny Ojca Świętego (4.11.1999r). Pani Janina 
swobodnie posługiwała się gwarą, toteż dwukrotnie brała udział w 
„Lachoskim godaniu”, gdzie w konkursie na szczeblu powiatowym 
w Podegrodziu zajęła II miejsce.
 Z pieśnią i piosenką na ustach ciężko pracowała w polu  
i w gospodarstwie.  Śpiewając modliła się i chwaliła Boga, którego 
zawsze stawiała na pierwszym miejscu. Nigdy się nie skarżyła się 
na ciężką pracę na roli, na bystrym stoku. Cieszyła się z dobrych 
plonów, kochała kamieńskie pola, łąki i góry. Z rannym świtem 
wychodziła w pole i nie schodziła z niego nawet w największym 
skwarze. Tworzyła zwartą, liczną chłopską rodzinę. Uczyła dzieci 
od małego ciężkiej pracy i jak mogła troszczyła się o nie. Podzi-
wiana była za  wielką miłość do ziemi, za codzienny trud, zacho-
wywaną tradycję, której była wierną strażniczką. Warto tu spara-
frazować przesłanie Władysława Orkana – piewcy polskiej wsi do 
chłopskich synów i odnieść jego słowa do śp. Janiny: „Tradycja 
była Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem – córko 
chłopska. Dbałaś o zachowanie spuścizny swych ojców – rodzin-
nej sztuki i rodzinnej kultury”… „ Nie przecięłaś korzeni łączących 
Cię z rodną ziemią”. Służyłaś jej przez całe życie. Dziękujemy 
Ci za to! Dziękujemy za piękną postawę Polki, „Kamionczanki”, 
patriotki, za przykład umiłowania rodzinnej ziemi i wioski, za 
ogromną miłość do pieśni, kolęd, pastorałek i piosenek ludowych. 
Dziękujemy Najwyższemu Bogu, że obdarzył nas utalentowaną 
śpiewaczką. Będzie nam Ciebie brakowało i Twego dźwięcznego, 
mocnego a zarazem lekkiego wysokiego głosu. A kiedy staniesz 
na Niebieskim progu, pokłoń się od nas Najwyższemu Bogu 
i zaśpiewaj Hosanna, Hosanna! Niech Mu popłynie twa piękna 
pieśń nieustanna.
 29 lutego odbył się pogrzeb śp. Janiny Kocemby. Mszę 
świętą pogrzebową celebrowali, pod przewodnictwem Probosz-
cza Prałata Janusza Potoka, Prałat Stanisław Ruchała, który 
wygłosił homilię, podkreślając umiejętności śpiewacze zmarłej, 
księża rodacy: Proboszcz Łukowej - Prałat Czesław Górka, Pro-
boszcz Dzierżanin – Prałat Wojciech Kościółek, Ks. Piotr Pasek 
– Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie oraz ksiądz kate-
cheta Krzysztof Trzepacz. W pogrzebie uczestniczyły też Czci-
godne Siostry Dominikanki wraz z Matką Przełożoną z Krakowa  
i m.in.: z Nawojowej, Krynicy, Białej, Bobowej, Krużlowej, Kielc. Za 
co im serdecznie dziękujemy.
Spoczywaj w Pokoju. Do zobaczenia w Niebie!
                                                                                   

(Maria R.-„Kamioncznka”)

Wspomnienie Janiny Kocemby
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SP nr 2 im św. Kingi w Kamionce Wielkiej

Nasz sport - nasza radość

Wzbudzanie zainteresowania, radość  
i satysfakcja z zajęć ruchowych to klucz do 
popularyzacji aktywności fizycznej wśród 
młodzieży. Radość z podejmowanych 
działań sportowych to uczucie nie tylko 
przyjemne, ale i pożyteczne. Odpowied-

nia dawka ruchu pozytywnie wpływa na 
przyswajanie wiedzy, utrzymanie organi-
zmu w zdrowiu, redukuje stres oraz rozwija 
kompetencje społeczne. Podczas każ-
dego treningu w naszym mózgu zachodzą 
procesy chemiczne, w wyniku których 
wydzielają się endorfiny. Są to hormony 
szczęścia odpowiedzialne za nasze dobre 
samopoczucie.
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach sportowych 
w ramach programu  SKS, na których 
przygotowują się do zawodów.  Młodzież 
systematycznie i chętnie w nich uczestni-
czy. Sprawia im to niezwykłą radość, tym 
bardziej, że miesiąc luty  przyniósł sukcesy 
naszej reprezentacji szkolnej w turniejach 
piłki siatkowej. 
W dniu 20.02.2020 r w Szkole Podstawowej 
w Królowej Górnej odbył się Gminny Tur-
niej Piłki Siatkowej w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. W tych właśnie zawodach 
chłopcy z naszej szkoły zajęli I miejsce, co 
dało im możliwość reprezentowania naszej 
Gminy w zawodach międzygminnych. Dru-

żyna dziewcząt zajęła II miejsce. 
W kolejnym tygodniu lutego tj. 27.02.2020 
r. młodsi chłopcy z klasy 6, poszli  
w ślady starszych kolegów i również wygrali 
Gminny Turniej Mini Siatkówki. Dziewczęta 
zajęły III miejsce. Sportowe emocje długo 

nam towarzyszyły. Uczniowie czerpią przy-
jemność z trenowania i udziału w zawo-
dach. A dla nas nauczycieli, nie ma nic 
cenniejszego jak uśmiech i radość naszych 
wychowanków po osiągnięciu sukcesu. 
Podkreślamy naszym podopiecznym, że 
sam wynik nie jest jedyną miarą sukcesu. 
Nie podsycamy atmosfery wygrania za 
wszelką cenę, ważniejsze jest uczestnic-

two niż klasyfikacja. Sukcesem jest popra-
wianie wyników, indywidualny rozwój, zbie-
ranie doświadczeń, przeżywanie emocji,  
a przede wszystkim lepsze radzenie sobie 
w różnych sytuacjach w sporcie i poza 
sportem. 
Jak mawiał najwybitniejszy przedstawiciel 
polskiej myśli pedagogicznej - Janusz Kor-
czak: „winniśmy ułatwiać dziecku pozna-
nie swych wad i przymiotów, winniśmy 
hartować słabą wolę, by powoli, wśród 
zwycięstw i porażek, dążyło do poprawy, 
łagodnie pomagać i współczuć w trudnych 
godzinach, wyjaśniać powody niepowo-
dzeń, zachęcać w momentach zniechę-
cenia, należy mówić dziecku, że dobre, że 
chce i może”. O tym przypominają stale 
słowa  Ernesta Hemingwaya, widniejące 
przed wejściem  na salę gimnastyczną 
w naszej szkole, które stały się naszym 
mottem : „Sport uczy wygrywać, sport 
uczy przegrywać, sport uczy jak żyć”. 

Niech aktywność fizyczna rewolucjonizuje 
każdą dziedzinę naszego życia, niech 
nasz umysł nie znajduje tysiąca wymówek 
odnośnie podjęcia jakichkolwiek działań 
sportowych. Rozpieszczaj aktywnością 
fizyczną swoje ciało i umysł. 

Anna Stojda
Fot. Archiwum szkolne
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Ferie z biblioteką

 Wszystko, co dobre, szybko 
się kończy. Podczas tegorocznych ferii 
zimowych dzieci miały możliwość sko-
rzystania z różnorodnych zajęć w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Kamionce 
Wielkiej oraz filiach bibliotecznych  
w Mystkowie i Kamionce Górnej.
 Podczas zajęć dzieci brały 
udział w grach i zabawach z Kubusiem 
Puchatkiem, rywalizacjach zespoło-
wych, łamały główki podczas rozwią-
zywania zagadek i rebusów. Znalazły 
się również zajęcia dla zdolnych rąk. 
Podczas warsztatów literacko-plastycz-
nych dzieci wykonywały m.in. zakładki 
do książek, bałwanki gniotki, pingwiny, 
maski karnawałowe, malowały pianko-
wym śniegiem. Dzieci poznały tajniki 
pracy archeologów. Tak jak prawdziwi 
archeolodzy, przy pomocy pędzelków  
i szpachelek, wydobywały ukryte  
w piasku znaleziska.

 Atrakcją tegorocznych ferii 
była wizyta aktorów teatru Maska z Kra-
kowa, którzy przedstawili bajkę pt. „Na 
misiowych urodzinach - najważniejsza 
jest rodzina”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty chemiczne prze-
prowadzone przez młodych naukowców  
z Chemical World, podczas których dzieci 
zamieniły się w małych chemików –  
w fartuszku, okularach i z probówką w ręce 

wykonywały doświadczenia chemiczne. 
Cieszymy się, że dzieci zechciały spędzić 
swój wolny czas w bibliotece między kolo-
rowymi bajkami i książkami. Ferie zimowe 
dobiegły już końca, ale drzwi naszych 
bibliotek są otwarte i czekają na tych, 
którzy zechcą się z nią zaprzyjaźnić.

A.Z.
Fot. Archiwum BGP

W dniu 01 marca 2020 roku w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym  
w Kamionce Wielkiej odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W zawo-
dach udział wzięło 27 zawodników. Zmagania  uczestników  obserwował  
wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, który przybył  na zawody  
i  kibicował wszystkim rywalizującym.
Trzech najlepszych graczy otrzymało z rąk przewodniczącego Rady Gminy 
Kamionka Wielka Marcina Kiełbasy puchary, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez firmę Cellfast.
 Końcowe wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce – MRUK PIOTR
II miejsce – HASIOR JAROSŁAW
III miejsce – POGWIZD JANUSZ

 
Turniej przebiegał w atmosferze sportowej rywalizacji, na wysokim poziomie 
technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygo-
towanie uczestników. Podczas zawodów można było zaobserwować duże 
zaangażowanie zawodników, co bardzo ucieszyło organizatorów oraz pre-
zentowaną przez nich postawę fair-play.
Zwycięzcom gratulujemy wywalczonych miejsc, wszystkim zawodnikom  
dziękujemy za uczestnictwo w turnieju i życzymy powodzenia, a także suk-
cesów w kolejnych turniejach.

(R.O-S.)
Fot. Archiwum UG

Turniej tenisa
stołowego
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 Uroczystą galą zakończyło się 
5. Studium Folklorystyczne, organizo-
wane przez Małopolskie Centrum Kul-
tury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dyplom 
ukończenia studium otrzymało 31 absol-
wentów wywodzących się z wielu regio-
nów Polski południowej. Wśród nich była 
dwójka przedstawicieli z Gminy Kamionka 
Wielka: Zofia Mikołajczyk z Mszalnicy oraz 
Katarzyna Pazgan z Kamionki Wielkiej. 
Absolwentką była również Joanna Michalik  
z Kunowa – tancerka w Zespole Regional-
nym Mszalniczanie. 
 Uroczystość rozpoczęła się 
spektaklem Dziecięcego Zespołu Regio-
nalnego ROBCUSIE z Rabki-Zdroju pn. 
"Pasiynie krów". Później wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchosła-
wic (program "Wyżynek u kmiecia Hara-
bona"). Na zakończenie pokazu wyróżnio-
nych programów zaprezentował się Zespół 

Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy 
(program "Wiecha u sołtysa Jana", reż. 
Zofia Mikołajczyk). Widowisko przedsta-
wiało dawny zwyczaj stawianie wiechy 
przed domem sołtysa Jana w przededniu 
jego imienin. Sołtys wiechy nie usunął 
toteż następnego dnia można mu było 
złożyć życzenia, po czym obchodzący 
imieniny zaprosił przybyłych na poczęstu-
nek i potańcówkę w swoim domu.
 Dyplomy ukończenia Stu-
dium wręczyli: koordynator V Studium 
Folklorystycznego Marta Smólczyńska,  
a  w zastępstwie dyrektora MCK SOKÓŁ 
- główny księgowy Mirosław Turek, który  
w przemowie podkreślił wagę i niepowta-
rzalność całego przedsięwzięcia. 
Warto podkreślić, że zadanie to zostało 
dofinansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środ-
ków budżetu województwa małopolskiego.

 Absolwenci serdecznie podzię-
kowali Marcie Smólczyńskiej, wszystkim 
wykładowcom, a także inicjatorom pro-
jektu - Antoniemu Malczakowi i Małgo-
rzacie Kalarus za wsparcie i życzliwość 
 w każdej sytuacji.
 W uroczystej gali, którą pro-
wadziła Małgorzata Broda wzięli udział: 
Leszek Zegzda - przewodniczący Komisji 
Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami 
Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza, 
Andrzej Stanek - wójt gminy Kamionka 
Wielka, Kazimierz Ogorzałek - dyrektor 
GOK w Kamionce Wielkiej, Marian Wój-
towicz – Radny Powiatu Limanowskiego 
oraz Adam Hebenstreit – wiceprezes 
Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

Kogo
fot. Kinga Ptak

Zdjęcia pochodzą z archiwum Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu

"Mszalniczanie" w MCK Sokół
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 W naszej gminie odbyła 
się wyjątkowa uroczystość. Mał-
żeństwa, które przeżyły wspól-
nie 50 i 60 lat, po raz drugi 
powiedziały sobie sakramen-
talne – tak. 
Tą wyjątkową uroczystość roz-
poczęła Msza św. w intencji Jubi-
latów koncelebrowana przez ks. 
proboszcza Janusza Potoka oraz 
ks. prałata Stanisława Ruchałę,  
podczas której małżonkowie,  
z wielkim wzruszeniem, odnowili 
przysięgę małżeńską.
 Każdy jubileusz jest 
okazją do świętowania, ale „Dia-
mentowe i Złote Gody” to rocz-
nice niezwykłe, tak jak niezwykli 
są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół i więcej wieku. To właśnie ta 
uroczystość była okazją do spo-
tkania w Domu Weselnym Aca-
pulco w Kamionce Małej. 
 -„Jubileusz długoletniego 
pożycia małżeńskiego  należy do 

uroczystości, w których uczest-
niczymy z wielkim wzruszeniem, 
Jubileusz, za sprawą którego 
patrzymy na Was z podziwem  
i chylimy przed Wami z szacun-
kiem i pokorą głowy” - mówił do 
Jubilatów wójt  Gminy Kamionka 
Wielka Andrzej Stanek, który 
następnie  dokonał aktu dekora-
cji Jubilatów medalami, przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
 Oprócz medali zostały 
także wręczone pamiątkowe listy 
gratulacyjne i okolicznościowe 
upominki. Był  toast za zdrowie 
Jubilatów i gromkie 100 lat.
Uroczystość poprowadziła 
Halina Malczak - Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.
 Jubileusz „Diamen-
towych Godów” świętowali 
Państwo: Rozalia i Andrzej 
Pyzikowie.
Medalami „Za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie” odznaczeni 
zostali małżonkowie:
1. Maria i Stanisław Bastowie
2. Irena i Stanisłąw Doboszowie
3. Kazimiera i Kazimierz 
Doboszowie
4. Janina i Alfons Jeleniowie
5. Zofia i Jan Kocembowie
6. Ewa i Bolesław Michalikowie
7. Helena i Józef Ptaszkowscy
8. Michalina i Józef 
Szczepanikowie
9. Janina i Józef Tuczyńscy
10. Anna i Jan Urbankowie
11. Teresa i Henryk Waleczkowie
12. Irena i Roman Wietrzakowie
13. Katarzyna i Jan Wolakowie

Wszystkim Jubilatom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dużo 
zdrowia  na kolejne wspólne 
lata.

(H.M.)
Fot. Archiwum USC

"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.”                
Konstanty Ildefons Gałczyński

Jubileusze małżeńskie


