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wszystkim  naszym  Czytelnikom  

życzy  Redakcja



GMINNE WIEŚCI   Nr 80   strona 2

Jedność od Ojca przez Syna! 
…wielkotygodniowe minutki… 

  

Niedziela Palmowa 
  
Zbyt wielkie rozdarcie między Hosanna, a Ukrzyżuj Go! Jedność serc, głosów i umysłów nie zawsze we wszystkim to w rze-
czywistości jej brak. 
  

Wielki Poniedziałek 
  
Na kilometr przez zmysł powonienia wyczuwamy to, co przeciwko jedności. To, co nie z Boga rozbija! Kropla nardowego olejku 
wiary rozchodzi się od spotkania Pana. Już niewiele więcej trzeba czynić! 
  

Wielki Wtorek 
  
Zaparcie się czy zdrada to uderzenie w jedność mego serca, to konsekwencja działania złego ducha, który chce nas rozbitych. 
Niech zabrzmi słowo świadectwa o spotkaniu z Synem, który objawia nam Ojca. 
  

Wielka Środa 
  
Nie ma ceny na jedność. Ona w Ojcu się mieści, w Synu i Duchu Świętym. Za cenę życia Syn daje nam jedność: aby byli jedno 
Ojcze jak Ja w Tobie. 
  

Wielki Czwartek 
  
Nie dać się ograniczyć nawet przez to, co największe, zawierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze - Boska to rzecz. 
  

Wielki Piątek 
  
Wpatrzeni w Ukrzyżowanego złóżmy wyznanie: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym! Był i jest i w Niego wierzymy. Tu, na Krzyżu 
objawił nam Ojca. 
  

Wielka Sobota 
  
Śmierć wydaje się być największym wrogiem zjednoczenia. W Jezusie Chrystusie stała się bramą do pełnej jedności, bramą 
przez którą przechodzimy, by być już sobą w całej pełni. 
  

Wigilia Paschalna 
  
Jedno z Bogiem, bo stworzeni na Jego obraz. Jedno z Bogiem, bo zbawieni w Jezusie Chrystusie. Jedno z Bogiem, bo człon-
kami Kościoła, którego On jest Głową. 
  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
  
Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Zjednoczył się z nami we wszystkim i ukazał horyzont nieskończoności dla 
każdego z nas! 
  

o. Robert Więcek SJ 
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Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wszy-
scy tęsknimy za dawną codziennością, spotkaniami 
z najbliższymi, beztroskimi spacerami. Ten problem 
najbardziej sytuacja dotknął mieszkańców Domów 
Opieki, którzy zostali odcięci od kontaktów i  spo-
tkań z najbliższymi a  strach przed pandemią i liczne 
restrykcje przyczyniły się do tego, że życie ich stało 
się szczególnie trudne. Dlatego, aby pokazać im, że 
o nich nie zapominamy w tym trudnym czasie, Klub 
„3 Razy R” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamionce Wielkie wyszedł z inicjatywą, żeby wyko-
nać dla podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin” 
upominki w postaci stroików  wielkanocnych. Przy-
gotowane stroiki wraz życzeniami zostały przekazane 
dla podopiecznych na ręce kierowniczki Domu Opieki 
pani Michaliny Kłębczyk.

(G.M.)

Świąteczny 
upominek
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Sesje Rady Gminy

 W dniu 08 grudnia 2020 roku 
odbyła się  XXX sesja nadzwyczajna 
Rady Gminy obecnej kadencji, której 
głównym tematem było podjęcie uchwał 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla Powiatu Nowosądeckiego,  
w sprawie ustalenia wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2020, w sprawie ustalenia dopłaty 
do taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i ustalenia wysokości tej opłaty 
oraz zwolnienia z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostujących bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym. Podjęto także 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/102/2019 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia 28 listopada 2019 roku  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych na 
obszarze Gminy Kamionka Wielka,  
w sprawie wyrażenia zgody na powie-
rzenie Gminie Grybów realizacji zada-
nia własnego Gminy Kamionka Wielka 
w zakresie prowadzenia punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych i zagospodaro-
wania tych odpadów, w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka, w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2021, w sprawie 
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2021, w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Kamionka Wielka, w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad wno-
szenia inicjatyw obywatelskich, zasad 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwa-
łodawczych, zasad promocji obywatel-
skich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalnych wymogów, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty uchwał. 
 
 Kolejna XXXI zwyczajna sesja 
Rady Gminy odbyła się w dniu 30 grud-
nia 2020 roku i została zwołana, aby 
podjąć Uchwałę Budżetową Gminy 
Kamionka Wielka na rok 2021 oraz 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka na lata 2021-2035. Ponadto 
ważnym punktem obrad było podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka 
na rok 2020, w sprawie zatwierdze-
nia planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 
2021 oraz w sprawie przystąpienia 
do zmiany części tekstowej miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kamionka Wielka I”  
w Gminie Kamionka Wielka. Podczas 
obrad został także przyjęty Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2020 – 2023, 
 a także na wniosek Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji została podjęta uchwała  
w sprawie zawiadomienia o niezała-
twieniu skargi w terminie.
 
 XXXII sesja zwyczajna Rady 
Gminy Kamionka Wielka miała miejsce 
w dniu 26 lutego 2021 roku. Głównym 
tematem obrad było podjęcie uchwał  
w sprawie zmiany w Uchwale Budże-
towej Gminy Kamionka Wielka na rok 

2021 a także w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2021-2035. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Kamionka 
Wielka Andrzeja Stanka został również 
przygotowany projekt uchwały w spra-
wie zwolnienia z opłat i zwrotu części 
opłaty pobranej od przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży, który 
Rada Gminy poparła podejmując ww. 
uchwałę. W dalszej kolejności zostały 
podjęte uchwały w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka oraz w spra-
wie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Kamionka Wielka w charakterze 
Partnera do współpracy z Fundacją „Po 
Zdrowie Do Natury”, mającej na celu 
budowanie i umacnianie marki lokal-
nej „Miodny Szlak” oraz upoważnienia 
Wójta Gminy Kamionka Wielka do pod-
pisania deklaracji współpracy Partner-
stwa „Miodny Szlak”. Po rozpoznaniu 
petycji przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji, Rada Gminy, na jej wniosek, 
podjęła cztery uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji. Bardzo ważnym 
punktem obrad było podjęcie uchwał 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych Spółki „Sądeckie Wodociągi” 
Sp. z o.o. na lata 2022-2024, w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania dota-
cji celowej na dofinansowanie do mon-
tażu kolektorów słonecznych a także 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Kamionka Wielka 
w 2021 roku”.  

(dokończenie na str. 16)
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Budżet gminy Kamionka Wielka na 2021 rok

 Spadające dochody gminy, 
trudna sytuacja gospodarcza spowodo-
wana pandemią COVID-19 oraz  kolejne 
zmiany w prawie – to wszystko odbiło 
się na kondycji finansowej samorządów 
i sprawiło, że konstrukcja budżetu gminy 
Kamionka Wielka na 2021 rok oraz pro-
gnozy finansowej na lata 2021 – 2035, 
była bardzo dużym wyzwaniem.  Należy 
jednak zauważyć, że zarówno projekt 
budżetu jak i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, przygotowane przez władze 
gminy, zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową  
w Krakowie.
 W dniu 30 grudnia 2020 roku 
odbyła się jedna z najważniejszych w roku 
sesji Rady Gminy, podczas której Rada 
Gminy Kamionka Wielka przyjęła budżet 
gminy  na 2021 rok. 
 Dochody  budżetu zamykają się 
kwotą: 58.815.537,94 zł., w tym dochody 
bieżące 52.765.921,54 zł., a dochody 
majątkowe 6.049.616,40 zł.
W dochodach bieżących subwen-
cja ogólna z budżetu państwa wynosi 
18.250.825,00 zł., (w tym subwencja oświa-
towa wynosi:12.035.845,00 zł., a subwen-
cja wyrównawcza wynosi 6.214.980,00 zł.), 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych: 7.814.842,00 zł., 
wpływy z podatków i opłat: 3.664.259,00 
zł., dotacje celowe otrzymywane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej zleco-
nych gminom (świadczenia wychowaw-
cze,  rodzinne, z funduszu alimentacyj-
nego, wspieranie rodziny): 19.019.315,00 
zł., pozostałe: 4.016.680,54 zł.
 Wydatki budżetu uchwalono  
w łącznej kwocie 68.108.369,45 zł., z tego 
wydatki bieżące na kwotę 52.665.386,03 
zł., a wydatki  majątkowe na kwotę  
15.442.983,42 zł. 
Uchwalony budżet zakłada deficyt  
w wysokości 9.292.831,51 zł., który zosta-
nie sfinansowany zaciąganym kredytem  
i przychodami pochodzącymi z niewyko-

rzystanych środków pieniężnych, o któ-
rych mowa w art. 217 ustawy o finansach 
publicznych. 
Zabezpieczono rezerwę ogólną budżetu 
w wysokości 278.000,00 zł.,  oraz rezerwy 
celowe na realizację zadań własnych bie-
żących w łącznej kwocie 302.000, 00 zł.

 W ramach wydatków bieżących 
środki przeznaczono m. in. na: 
•  rolnictwo i łowiectwo: 649.709,18 zł.,
•  transport i łączność: 2.072.942,62 zł.,
•  administracja publiczna: 4.228.307,91 zł, 
•  bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa: 171.630,00 zł.,
•  obsługa długu publicznego: 180.000,00 
zł.,
•  oświata i wychowanie: 19.820.304,15 zł/, 
•  ochrona zdrowia: 171.000,00 zł/,
•  pomoc społeczna: 1.755.640,00 zł., 
• edukacyjna opieka wychowawcza: 
706.255,80 zł.,
•  rodzina: 19.130.176,00 zł., 
•  gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska:  2.026.542,06 zł.,
•  kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego: 917.437,70 zł., w tym m. in.:
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 
490.000,00 zł,
-  biblioteki – dotacja dla Gminnej Biblio-
teki Publicznej – 410.000,00 zł.,
•  kultura fizyczna: 183.973,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych  
w budżecie gminy zaplanowano środki 
finansowe m.in. na następujące zadania:
•  budowa kanalizacji wraz z zaopatrze-
niem w wodę – 3.251.191,00 zł.,
•  dokończenie budowy kanalizacji Gminy 
Kamionka Wielka – 230.260,40 zł., 
•  objęcie udziałów w Sądeckich Wodocią-
gach Sp. z o.o. – 807.000,00 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 i OZE – 100.000,00 zł.,
•  współudział w budowie chodników przy 
drogach powiatowych w ramach dotacji – 
1.000.000,00 zł., 
•  dokumentacja projektowa budowy 
chodników – 100.000,00 zł.,
•  budowa dróg gminnych – 500.000,00 zł.,
•  budowa dróg w ramach Funduszu 
Sołeckiego – 355.286,02 zł., 
•  dokumentacja projektowa budowy dróg 
– 80.000,00 zł.,
•  rozbudowa i adaptacja budynku KS 
Skalnik w Kamionce Małej  - 440.000,00 zł., 
•  budowa hali sportowej w Kamionce 
Wielkiej – 3.663.522,00 zł.,
• zakup maszyn i urządzeń dla celów 
gospodarki komunalnej – 345.000,00 zł., 
• wydatki majątkowe w oświacie – 
4.162.434,00 zł., w tym m.in.:
- budowa SP w Boguszy – 3.250.000,00 zł.,
-  modernizacja budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego – 771.634,00 zł.,
•  zmiana  miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – 178.290,00 zł.

 Należy zauważyć, że jest 
to budżet bardzo ambitny zwłaszcza 
pod kątem wydatków majątkowych, 
a jego pełna realizacja jest w głównej 
mierze uzależniona od stopnia pozy-
skanych środków zewnętrznych (doty-
czy dokończenia budowy hali sportowej 
oraz dalszej rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej w gminie).    
Realizacja kilku zadań inwestycyjnych,   
w tym budowa SP w Boguszy, moderniza-
cja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego czy rozbudowa i adaptacja budynku 
KS Skalnik w Kamionce Małej, nie byłaby 
możliwa gdyby nie wsparcie pozyskane 
przez gminę w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

(MW)
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 W 2020 r. dobiegł końca trwa-
jący niespełna dwa lata generalny 
remont drogi relacji Jamnica-Mystków  
w gminie Kamionka Wielka. Przedmio-
towa inwestycja została zrealizowana 
przy udziale środków zewnętrznych 
pochodzących z rządowego programu 
Funduszu Dróg Samorządowych, oraz 
PROMESY powodziowej.    
 Prace budowlane rozpoczęły 
się w maju 2019 r. od remontu za kwotę 
639 246,99 zł, długości 0+600-1+600, 
drogi gminnej „Jamnica-Góry” w miej-
scowości Jamnica. Dofinansowanie na 
wykonanie ww. odcinka drogi pochodziło 
z PROMESY rządowej,  w ramach której 
wykonano również remont drogi „Oracze 
- Kruczki Dolne - Doliny” w miejscowości 
Mszalnica o łącznej długości 344 metry 
za kwotę 197 585,92 zł.
 Roboty budowlane na drodze 
relacji Jamnica-Mystków były kontynu-
owane w listopadzie 2019 r. W tym czasie 
wyremontowano odcinek drogi „Jam-
nica-Góry”  w km. 0+00-0+600 za kwotę 
429 029,17 zł. Kolejno odcinek w 0+000-
1+300 drogi gminnej „Mystków-Jamnica” 
za kwotę 932 779,07 zł. Dofinansowanie 
na wykonanie ww. odcinków pochodziło 
z rządowego programu Funduszu Dróg 
Samorządowych.
W listopadzie 2020 r. wyremontowano 

kolejny odcinek drogi „Mystków-Jam-
nica”  w km. 1+300-2+200 za kwotę 517 
405,67 zł. Środki na współfinansowanie 
robót również pochodziły z programu 
FDS.
 W ramach robót budowlanych 
na przedmiotowej drodze wykonano roz-
biórkę istniejącej nawierzchni, następnie 
wykonano podbudowę z gruntu stabili-
zowanego cementem oraz podbudowę  
z kruszyw. 
Kolejno wykonano nawierzchnię  
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
jako warstwę wiążącą, skropienia emul-
sją asfaltową oraz położono nawierzch-
nię z mieszanek mineralno-bitumicznych 
jako warstwę asfaltową ścieralną. Utwar-
dzono pobocza oraz wykonano ozna-
kowanie poziome i pionowe zgodnie ze 
sporządzoną i zatwierdzoną organizacją 
ruchu.      
 W wyniku przeprowadzonych 
prac, dokonano generalnego remontu 
blisko 4 kilometrów drogi za rekordową 
kwotę w historii gminy 2 518 460,90 zł. 
Warto podkreślić,  iż  udział środków 
własnych gminy wyniósł 607 174,90 zł., 
pozostała część pochodziła ze środków 
zewnętrznych. 
 Włodarz Gminy nie kryje zado-
wolenia z faktu, iż udało się pozyskać 
środki zewnętrzne i wykonać generalny 

remont drogi Jamnica-Mystków, która 
jeszcze dwa lata temu była praktycznie 
nieprzejezdna z uwagi na katastrofalny 
stan jej nawierzchni a dzisiaj jest drogą, 
którą można pochwalić się w całym 
powiecie. Wójt Stanek wyraża przeko-
nanie, że nowo wyremontowana droga 
będzie dobrze służyć mieszkańcom,  
podniesie poziom bezpieczeństwa jej 
użytkowników oraz wpłynie na rozwój 
nie tylko sołectw leżących w jej ciągu ale 
także całej gminy. 
 W nowym roku Wójt zapowiada 
kolejne inwestycje drogowe. Przypomina, 
iż została podpisana umowa z wyko-
nawcą na generalny remont drogi „Styrek”  
w Mszalnicy,  której remont rozpocz-
nie się jak tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne.  W ramach FDS zostały 
złożone również wnioski o generalny 
remont drogi „Popardowa”  w miejsco-
wości Kamionka Mała, oraz „Pod Kunów”  
w miejscowości Jamnica,  które po pozy-
tywnej weryfikacji formalnej  czekają na  
ostateczne zatwierdzenie.  
 Wójt Gminy zapewnia, iż nadal 
będzie czynił starania nad rozwojem 
infrastruktury drogowej na terenie gminy, 
w celu poprawy bezpieczeństwa ich 
użytkowników.

 Tekst i fot.: T. Pietka

Droga Jamnica – Mystków wizytówką gminy
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Wójt Gminy ulży branży gastronomicznej

Kamionka Wielka też wymienia piece

   Nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych, gminne samorządy uzyskały 
możliwość m.in. zwolnienia z wnoszenia przedmiotowych opłat.
Korzystając z tej delegacji wójt Gminy Kamionka Wielka - Andrzej 
Stanek, mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców dzia-
łających w branży gastronomicznej spowodowaną epidemią, 
przygotował  i  przedstawił w dniu 26 lutego 2021 r.  na sesji 
Rady Gminy Kamionka Wielka projekt uchwały w sprawie zwol-
nienia z opłat i zwrotu części opłaty, pobranej od przedsiębior-
ców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

 Dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży, opłaty stanowiły często koszt trudny 
do udźwignięcia, zwłaszcza w przypadku całkowitego braku 
przychodów. Rada Gminy przychylnie odniosła się do prze-
stawionych propozycji  i  uchwaliła zaproponowane częściowe 
zwolnienie z opłat. 
 Warto zaznaczyć, że w  ramach pomocy dla przedsię-
biorców  prowadzących działalność gastronomiczną na terenie 
gminy Kamionka Wielka, ustalono zwolnienie w z 2/3 opłaty 
należnej w 2021 roku, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. 

(MAW)

 Wójt Gminy Kamionka Wielka – Andrzej Stanek również wpi-
suje się w szeroko zakrojone działania proekologiczne. Takim kolejnym 
krokiem jest  program dotacji celowej  na wymianę wysokoemisyjnych 
pieców na ekologiczne. Mandat do akcji daje gospodarzowi gminy 
uchwała Rady Gminy Kamionka Wielka z 14 maja 2020 roku.
 Dotacja, podobnie jak w ubiegłym roku, jest przeznaczona 
na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, 
obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym, na kocioł gazowy, peletowy lub kocioł zgazowujący drewno  
w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Kamionka 
Wielka.
 O dotację mogli wnioskować mieszkańcy gminy w okresie 
od 1 do 12 marca br.  będący właścicielami użytkowanego budynku 
mieszkalnego. Obiekt, w którym planowano inwestycję musiał być 
zlokalizowany na terenie Gminy Kamionka Wielka, oddany do użyt-
kowania, oznaczony numerem porządkowym, w którym funkcjonuje 
stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe. Beneficjent dotacji winien 
być gotowy do utylizacji dotychczas użytkowanego kotła, a urządzenie 
objęte dofinansowaniem musi być wykorzystywane jako główne źródło 
ciepła w budynku.
 Warto podkreślić, że zainteresowanie gminnym programem 
dotacji jest bardzo duże, co niezwykle cieszy zwłaszcza w kontek-
ście podejmowania przez mieszkańców inicjatyw mających na celu 
poprawę jakości powietrza.

(MAW)
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Sukces uczniów SP w Mszalnicy

 W grudniu 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy zaprezentowali swoje zdolno-
ści informatyczne w konkursie „Nowy Sącz. Nowe technologie”. 
Konkurs został zorganizowany przez Fundację Sądecką.  Do 
rywalizacji pod opieką nauczycielki matematyki, fizyki i infor-
matyki -  Ewy Trojan-Marcisz - przystąpiły dwie grupy uczniów 
z VII klasy w składzie: Mateusz Bochenek i Kacper Kiełbasa 
(grupa pierwsza) oraz Kacper Ogorzałek, Bartosz Chruślicki  
i Filip Szczygieł (grupa druga). 
 Konkurs składał  się z 3 etapów: I etap polegał na roz-
wiązaniu  quizu z zakresu nowych technologii i ogólnych zagad-
nień informatycznych. Obie grupy wzorowo przygotowały się do 
tej części konkursu i znalazły się wśród 10 zespołów z najlep-
szym wynikiem. Kolejny etap to wykonanie prac konkursowych 
wraz z ich dokładnym omówieniem. Obie grupy awansowały do 
III etapu konkursu, podczas którego wybierane były najlepsze 
prace i projekty. Grupa pierwsza zaprezentowała „Mini kowa-
dełko”. Zbudowane zostało ono z łatwo dostępnych materiałów 
(blachy, kątowników, sprężyny, kowadełka, młotka, śmigła, śrub, 
korbki). Projekt może służyć do wielu zastosowań np. do prosto-
wania, krzywienia i formowania blaszek, prostowania gwoździ, 

wybijania tłoków, prostowania kosy, rozbijania płytek. Grupa 
druga przedstawiła „Wiertarkę elektryczną”. Aby ją wykonać, 
należało wcześniej stworzyć projekt oraz wstępny wygląd i sche-
mat urządzenia. Podstawą projektu było wykonanie silnika elek-
trycznego zasilanego baterią 9v, następnie obudowy ze sklejki, 
a całość osadzona została na stalowych podpórkach. Jako koń-
cowy element pracy zamontowany został uchwyt na wiertło wraz 
z małym wiertłem. Uczniowie przygotowali również krótki filmik 
prezentujący ich pomysł. 
 Dokonania naszych uczniów zostały opisane w arty-
kule Sądeczanina na stronie https://sadeczanin.info/kultura-e-
dukacja-religia-fundacja-sadecka-wydarzenia-sadecki-diament-
telewizja/zrob-wiertarke-sam Jest to jednocześnie jedna z głów-
nych nagród dla uczniów uzdolnionych w zakresie informatyki.
 Uczniom serdecznie gratulujemy!  Mamy nadzieję, że to 
dopiero początek wspaniałych pomysłów. 
Życzymy dalszych sukcesów! 

Ewa Trojan-Marcisz
Fot. archiwum szkolne

Mini kowadełko

Prosta wiertarka
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Dzień Bezpiecznego Internetu

 Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kamionce Wielkiej aktywnie włączył 
się w inicjatywę Dnia Bezpiecznego 
Internetu. Tegoroczne obchody rozpo-
częły się 9 lutego 2021 roku i będą trwały 
do końca marca. Organizatorem DBI  
w Polsce od 2005 roku jest Polskie Cen-
trum Programu Safer Internet (PCPSI),  
a najważniejszym partnerem wydarzenia 
jest Fundacja Orange. 
 Głównym celem tegorocznych 
obchodów DBI było inicjowanie i propa-
gowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych, zaznajomienie rodziców 
z problematyką bezpieczeństwa online 
oraz promocja pozytywnego wykorzy-
stywania Internetu. W Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej 
ten cel był realizowany między innymi za 
sprawą udziału klas VII i VIII w projekcie 

edukacyjnym: Przystań w sieci. Projekt 
ten powstał z inicjatywy Facebooka, 
NASK, PIB i UNICEF Polska. 
 W dobie panującej epidemii  
i konieczności nauczania na odległość 
działania w ramach DBI zyskują szcze-
gólną ważność. Dlatego też na szkolnych 
korytarzach Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kamionce Wielkiej nie 
zabrakło grafik i banerów wspierających 
inicjatywę DBI. Powstała także tablica 
informacyjna zawierająca bogate i warto-
ściowe treści dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci.
 Punktem kulminacyjnym wyda-
rzenia Dzień Bezpiecznego Internetu 
była konferencja online, w której nauczy-
ciele i wychowawcy Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej  
z dużym zaangażowaniem wzięli udział. 
Ponadto w ramach udziału w wydarze-

niu DBI uczniowie klas 1-3 z pomocą 
wychowawców przygotowali skrzyneczki 
bezpiecznego użytkownika sieci. Z kolei 
klasy 4-8 opracowały zasady bezpiecz-
nego poruszania się w przestrzeni wir-
tualnej w formie zeszytów-książeczek. 
Prace uczniów klas starszych zostaną 
przekazane dzieciom mieszkającym  
w Domu Dziecka.
 Efekty pracy uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce 
Wielkiej można zobaczyć na stronie 
internetowej szkoły: http://szkolaka-
mionka.pl/ oraz na stronie na facebooku: 
https://www.facebook.com/ZSPKamion-
kaWIelka. Zapraszamy.

Małgorzata Wójs
zdjecie: Facebook
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Wójt spełnia marzenia dzieci, rodziców  
i nauczycieli

„Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 
Nikt o tym jeszcze nie mówił nikomu, 
lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach…”
Leopold Staff

Szkoła Podstawowa w Boguszy mieści się w budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Przez kilka lat podejmowane były działania, 
które służyły dostosowaniu obiektu do potrzeb edukacyjnych, 
przeprowadzane były remonty i modernizacje, m.in. rozbudowa 
szatni, remont łazienek, malowanie sal i korytarzy, prace este-
tyczne wokół budynku.
W związku z reformą edukacji wprowadzającą 8-klasową szkołę 
podstawową zwiększyła się liczba oddziałów, a co za tym idzie 
liczba uczniów szkoły. Obecnie do Szkoły Podstawowej w Bogu-
szy uczęszcza prawie stu uczniów. Około 10 % dzieci należących 
do obwodu szkoły, ze względu na warunki lokalowe wybrało inną 
placówkę. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wyrażają ogromne 
zadowolenie, że dzięki reformie dzieci mogą uczęszczać do pla-
cówki znajdującej się w miejscu ich zamieszkania, blisko domów 
rodzinnych, jednakże oczekują, aby szkoła zapewniała uczniom 
bezpieczeństwo i komfort nauki.
Na dzień dzisiejszy placówka dysponuje sześcioma salami lekcyj-
nymi, w tym jedna to sala oddziału przedszkolnego. Skutkuje to 
tym, iż uczniowie zmuszeni są do ciągłego przemieszczania się 
między klasami, a na lekcje religii udają się do salki katechetycznej 
mieszczącej się na plebanii. Bardzo dotkliwy dla uczniów jest brak 
sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się 

na boisku sportowym lub w sali Świetlicy Wiejskiej w Boguszy.
Przez wiele, wiele lat mieszkańcy Boguszy bezskutecznie sta-
rali się o budowę nowej szkoły. Obietnice wyborcze poprzed-
niego wójta nigdy nie zostały zrealizowane. Co prawda, poja-
wił się pomysł rozbudowy obecnego budynku, powstał nawet 
projekt, który jedynie w minimalnym stopniu poprawiłby warunki 
lokalowe. 
Na szczęście obecny wójt jest zwolennikiem budowy szkoły 
z prawdziwego zdarzenia na miarę XXI w. Tuż po objęciu sta-
nowiska zlecił wykonanie projektu nowej szkoły wraz z salą 
gimnastyczną.
Dla całej społeczności lokalnej informacja o powstaniu nowej 
szkoły była powodem do wielkiej radości. Po wielu latach ktoś 
dostrzegł konieczność budowy i fakt, że wszyscy uczniowie  
w obrębie całej gminy powinni mieć takie same warunki do nauki.
Dzięki swojej determinacji i ogromnemu zaangażowaniu, Wójt 
Gminy Kamionka Wielka wykorzystał szansę jaką daje Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych i składając wniosek pozyskał bez-
zwrotne wsparcie w wysokości 5,5 mln zł. Jest to niemałe osią-
gnięcie zważywszy na fakt, iż w całej Małopolsce środki finan-
sowe przydzielono tylko 186 placówkom. 
Dyrektor Szkoły, w imieniu rodziców, uczniów i nauczycieli, ser-
decznie dziękuje za zaangażowanie i trud włożony w starania  
w pozyskaniu środków, dzięki którym w końcu mogą się spełnić 
nasze marzenia.
 

Jolanta Leśniak
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Z promesą w ręku na szkołę w Boguszy

 W Starostwie Powiatowym  
w Nowym Sączu wicewojewoda 
małopolski Józef Leśniak przekazał 
12 stycznia (wtorek) promesy gospo-
darzom gmin z naszego regionu na 
wsparcie finansowe projektów inwe-
stycyjnych. Jest to pomoc w realizacji 
zadań, które zostały zakwalifikowane 
na dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bene-
ficjanci przeznaczą je m.in. na moder-
nizację i budowę szkół i przedszkoli, 
remonty dróg, budowę ośrodków kul-
tury, oczyszczalni ścieków czy kanali-
zacji sanitarnej.
 - To wielomilionowe kwoty, 
które rząd premiera Mateusza Mora-
wieckiego przekazuje samorządom  
w całej Polsce – podkreślił Józef 
Leśniak. – To wymierne wsparcie, 
które przełoży się na poprawę bez-
pieczeństwa oraz komfortu życia 
mieszkańców.
 Wśród 186 wniosków z Mało-
polski, które otrzymały bezzwrotne 
wsparcie jest także wniosek złożony 

przez wójta Kamionki Wielkiej Andrzeja 
Stanka o dofinansowanie budowy 
nowej szkoły podstawowej w Boguszy, 
który również odebrał promesę na nie-
bagatelną kwotę ponad 5,5 mln zł.
Inwestycja w Boguszy ma kosztować 
6,5 mln zł. Brakujący milion wyłożony 
będzie z budżetu gminy. Nowa szkoła  
z salą gimnastyczną i zapleczem oraz  
z przedszkolem ma powstać w dwa lata. 
 Andrzej Stanek na tym nie 
poprzestaje i kontynuuje starania  
o wsparcie projektów inwestycyjnych 
w gminie. Już w grudniu ubiegłego 
roku złożono kolejne wnioski o wspar-
cie inwestycji gminnych ze środków 
funduszy rządowych. 
 W spotkaniu w Starostwie 
Powiatowym wzięli też udział parla-
mentarzyści z naszego regionu: Anna 
Paluch, Wiesław Janczyk i Patryk 
Wicher. 

(SAW)
Fot. Maria Olszowska Powiat Nowosądecki
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o. Józef Andrasz

O dwóch takich Jezuitach...

Kościół Jezusa Chrystusa w naszym 
kraju zdaje się przechodzić kryzys 
związany ze skandalami obycza-

jowymi i protestem środowisk liberal-
nych przeciw Jego nauczaniu i obecno-
ści w przestrzeni publicznej. Dla tych, 
którzy znają historię Kościoła, albo po 
prostu mają dobrą pamięć, jest jasne, 
że ten kryzys trwa nieustannie w całym 
Kościele od Jego pierwszych chwil. 
Od swego ustanowienia Łódź Piotrowa 
nieprzerwanie żegluje po wzburzonym 
morzu regularnie przyjmując na siebie 
uderzenia kolejnych fal. Każda z tych fal, 
choć wydaje się być tą najwyższą i naj-
groźniejszą, jest w rzeczywistości epizo-
dem w większej całości. 
Dlaczego tak musi być i czy może wynik-
nąć z tego jakieś dobro? 
 Kryzys prowokuje do zmian – 
obnaża i niszczy to co słabe, mobilizuje 
do wysiłku i walki i promuje to co naj-
lepsze. W ten sposób kryzys reformuje 
całość. Nie inaczej ma się rzecz z Kościo-
łem. Charakterystyczne jest jednak to, że 
obecnie kryzys dotyka chyba szczegól-
nie kapłaństwa, a więc jest i dla kapłań-
stwa szansą. Jeśli pod presją czasu na 
światło dzienne wychodzą wady ukryte 
wielu ludzi Kościoła, jeśli jest to bolesne, 
gorszące i dramatyczne, to tym bar-
dziej trzeba nam szukać i zapatrzyć się  
w najlepsze, sprawdzone wzorce kapłań-
skiego życia. Abyśmy przetrwali rozcza-
rowania, zgorszenia i wyszli z tej „ciem-
nej doliny” mądrzejsi i lepsi – aby Prawda 
nas mogła wyzwolić.
 To co hartuje duszę kapłańskie 
to Łaska Boża i przeciwności. Patrząc 
wstecz na naszą historię – tych ostatnich 
nie brakowało. Zabory, krótka radość 
wolności i noc okupacji – najpierw hitle-
rowskiej, potem stalinowskiej i siermiężny 
czas komunistycznego zniewolenia.  
A jednak w tym czasie krwi i pogardy 
wyrastały duchowe kwiaty dobrych 
pasterzy. Jest ich wiele i każdy z nich 

to temat na osobną historię. Niektóre 
znamy dobrze i podziwiamy wszyscy. 
 Ja pragnę, abyśmy tutaj przyj-
rzeli się krótko tym jakby trochę zapo-
mnianym, choć równie autentycznym 
i pięknym, a wyrosłym na naszym wła-
snym podwórku.
 W podsądeckim Wielopolu,  
w austriackiej Galicji, w 1891 roku przy-
szedł na świat Józef Andrasz. Wycho-
wany w wielodzietnej rodzinie, już  
w wieku 15 lat wstąpił w szeregi Towa-
rzystwa Jezusowego, gdzie – zgodnie  
z jezuickimi standardami – odebrał grun-
towne i solidne wykształcenie w Polsce 
i w Niemczech. Już jako kapłan pełnił  
w zgromadzeniu funkcję redaktora 
i dyrektora dobrze znanego do dziś 
Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, 
gdzie zapoczątkował w 1937 roku serię 
wydawniczą „Biblioteka Życia Wewnętrz-
nego”. W ramach tej serii książek uka-
zywały się dzieła wybitnych znawców 
życia duchowego i ascezy, wiele z tych 
publikacji przetłumaczył osobiście  
o. Józef. Redagował on także ukazu-
jący się do dzisiaj miesięcznik: „Posła-
niec Serca Jezusowego” poświęcając 

się szczególnie kultowi Bożego Serca  
i Miłosierdzia Bożego, zaangażował się 
również w dzieło Apostolstwa Modlitwy  
i Poświęcenia Rodzin. To dzięki jego pracy 
duszpasterskiej i staraniom doszło już 
po wojnie do ofiarowania całego narodu 
Sercu Zbawiciela, którego dokonał 
Prymas Tysiąclecia. Wielką uwagę przy-
kładał ten kapłan do Eucharystii, która była 
dla niego źródłem wszystkich łask i miej-
scem przeżywania tajemnicy Miłosierdzia. 
Widząc, jak ważne jest świadome przeży-
wanie tego świętego Misterium, jedną ze 
swych publikacji poświęcił komentowaniu 
i tłumaczeniu laikatowi liturgii Mszy Świę-
tej. Same jednak suche fakty nie mogą 
oddać istoty służby kapłańskiej ojca 
Andrasza, choć już one wskazują na jego 
głębokie życie duchowe, które budował 
czerpiąc ze skarbów Tradycji Kościoła,  
a także na zasadniczy rys jego duchowo-
ści, jakim była cześć dla Bożego Serca  
i związany z tym ściśle kult Bożego 
Miłosierdzia. 
 To nie przypadek – o. Andrasz 
spotkał bowiem w swym życiu św. sio-
strę Faustynę Kowalską i był jej pomocą  
w duchowych rozterkach. Najpierw było to 
w czasie rekolekcji przed ślubami wieczy-
stymi w roku 1933 a potem jeszcze w 1935 
roku i szczególnie w ostatnich latach życia 
siostry Faustyny, które spędziła w Krako-
wie (1936-1938). 
 Sama św. siostra Faustyna  
w swym „Dzienniczku” daje świa-
dectwo, jak wielką rolę odegrały  
w jej życiu duchowym te spotkania  
i to, że przez ostatnie lata jej życia  
o. Józef był jej kierownikiem duchowym. 
Ceniła go na równi z bardziej znanym 
jej duchowym opiekunem ks. Michałem 
Sopoćką. 
 To właśnie o. Józef  zapoczątko-
wał już po śmierci siostry Faustyny nabo-
żeństwo do Bożego Miłosierdzia w kaplicy 
sióstr w Łagiewnikach (1943 r.), on także 
    e 
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zainspirował Adolfa Hyłę do namalowania 
dobrze nam dziś znanego obrazu Jezusa 
Miłosiernego. Kierownictwo duchowe 
było ważną częścią służby Bogu i Czło-
wiekowi, jaka wypełniała życie o. Andra-
sza. Był spowiednikiem wielu zgroma-
dzeń zakonnych: nazaretanek, urszu-
lanek, sióstr Sacre-Coeur, Matki Bożej 
Miłosierdzia, a także prowadził duchowo 
osoby, których świętość i głębokie życie 
mistyczne wypłynęły potem na światło 
dzienne: bł. Anielę Salawę, Zofię Tajber 
– założycielkę Zgromadzenia Najświęt-
szej Duszy Chrystusa Pana, s. Kalikstę 
Piekarczyk ze Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia, czy bł. Klemensę Staszew-
ską ze Zgromadzenia Urszulanek Unii 
Rzymskiej zamęczoną w Oświęcimiu. 
Tak to kapłaństwo ojca Józefa Andrasza, 
które karmiło się nieustannym wewnętrz-
nym trwaniem przy Jezusie, stało się 
mocą Bożej opatrzności kierującej ludz-
kimi losami płomieniem, który dał swe 
ciepło i żar innym duszom ludzkim – żar 
tak bardzo potrzebny w okrutnych cza-
sach wojny i zniewolenia. 
 Bóg na ten czas i bezpośrednio 
przed nim – jakby chciał przygotować 
naród polski na przejście tych ciemno-
ści – tchnął w dusze wybranych osób 
szczególne doświadczenia mistyczne. 
Doświadczenia, które dla nich samych 
były trudne do ogarnięcia, przyprawiając 
o duchowe niepokoje i udręki. Dodatkowe 
niezrozumienie przez ludzi – nawet przez 
kapłanów, skazywało tych mistyków 
na samotność i poczucie opuszczenia, 
wyobcowania. Nam z perspektywy czasu 
łatwiej jest oceniać ich wartość, ale 
wtedy prawdziwym błogosławieństwem 
dla tych dusz stawał się kapłan na tyle 
doświadczony i wyrobiony wewnętrznie  
i jednocześnie z takim otwartym umy-
słem, aby nie zaszufladkować ich zwie-
rzeń jako przejaw niezrównoważenia czy 
dewocji. Ojciec Józef daje temu świadec-
two: „Serce ludzkie potrafi zdobyć się na 
bezinteresowność, ale w tym sercu ludz-
kim jest tyle pragnień i to nieraz bardzo 
wzniosłych, a równocześnie tyle niemocy, 
że skwapliwie ogląda się za kimś, kto by 
mu z chętną pomocą pospieszył.” Tym 
kimś jest Bóg, ale posługujący się osobą 
przewodnika, który rozpozna potrzeby 
serca, wyznaczy kierunek i pracę do 
wykonania cały czas szanując wolność 
wewnętrzną prowadzonego. Służba 

ludziom w konfesjonale stawała się  
w takich przypadkach sprawą kluczową. 
 Siostra Faustyna tak pisze  
z wdzięcznością do swego kierownika 
duchowego: „Przewielebny Ojcze. Piszę 
te parę słów z duszą przejętą wdzięcz-
nością za tę największą łaskę, to jest, 
że Bóg uspokoił mą duszę strwożoną  
i pełną lęku i niepewności przez Ojca. Po 
tych dwóch spowiedziach czuję, że mam 
rozwiązane skrzydła do lotu, czuję się 
silną i odważną.” O. Józef jest dowodem 
na to, że jeśli kapłan jest autentyczny  
i nie przestaje szczerze szukać Boga, jeśli 
nie podda się rutynie, nie „rozmieni się na 
drobne” poświęcając nieistotnym rze-
czom, nie pozwoli zarozumiałości zatruć 
swego serca, jeśli utrzyma dystans do 
rzeczy materialnych, jeśli znajdzie czas  
i zrozumienie dla bliźniego, to taki kapłan 
staje się zawsze inspiracją i drogowska-
zem i nie zabraknie tych, którzy pójdą 
jego śladem.
 W czasie, gdy 23-letni nowicjusz 
Józef Andrasz pobierał nauki przygoto-
wujące go do kapłaństwa, w Jabłonicy, 
niewielkiej wiosce leżącej na wschód od 
nas, u stóp Pogórza Dynowskiego uro-
dził się inny przyszły Jezuita – Władysław 
Gurgacz. 
Zaczynała się właśnie I Wojna Światowa, 
która głęboką bruzdą przeorała Galicję  
w czasie, gdy dorastał. Przysłowiowa 
galicyjska bieda czasu wojny i czas nauki 
w odrodzonej Rzeczypospolitej ukształ-

towały powołanie młodego Władysława, 
który wstąpił do jezuickiego nowicjatu  
w 1931 r. W 1937 roku rozpoczął studia, 
a święcenia kapłańskie na Jasnej Górze 
przyjął już podczas okupacji w 1942 roku. 
 Osobiste notatki duchowe, jakie 
po sobie zostawił (wydane ostatnio nakła-
dem IPNu) umożliwiają dziś jakby wnik-
nięcie w głąb jego duszy. Dają nam one 
obraz człowieka głębokiego ducha – który 
bardziej może niż z ludźmi umiał rozma-
wiać z Bogiem. 
Wrażliwy na piękno otaczającego świata 
umiał dostrzec jego detale: opadające 
płatki śniegu, drżące na wietrze liście  
w jego oczach stawały się widzialną 
metaforą duchowych przeżyć i rozważań. 
Dusza artysty pchnęła go w stronę malar-
stwa religijnego. Wrażliwość ta, połą-
czona z krystaliczną szczerością wobec 
siebie samego, była jednak dla ojca Wła-
dysława źródłem nieustannych udręk.  
W sferze duchowej wymagał wobec 
siebie bardzo wiele. Cierpiał, gdy nie 
mógł doświadczyć Bożej bliskości, gdy 
przychodził czas pustki. Umiał to cier-
pienie połączyć z cierpieniami swego 
Mistrza: „Ciężki jest mój krzyż. Każdy 
dzień jest męczarnią. Żyję stale wysiłkiem 
jak skazaniec albo więzień w obozie.” 
– pisał. A w innym miejscu, w 1945 roku 
zanotował: „Kocham Jezusa, żyję Jego 
cierpieniem, Jego pragnieniami i dla-
tego kocham dusze. Muszę je kochać! 
Cóż mogę uczynić dla ich zbawienia…” 
Już wcześniej przeczuwał nadchodzącą 
katastrofę. W Wielki Piątek 1939 roku  
w czasie pobytu na Jasnej Górze złożył 
akt osobistego i całkowitego poświęce-
nia się za Ojczyznę: „Przyjmij, Panie Jezu 
Chryste, jaką Ci dzisiaj składamy, łącząc 
ją z Twoją Najświętszą krzyżową Ofiarą. 
Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy 
narodu całego, jak też i jego wodzów 
przepraszam Cię Panie, i błagam zarazem 
gorąco, abyś przyjąć raczył jako zadość-
uczynienie całkowita ofiarę życia mego.” 
Gdy katastrofa nadeszła, usiłował jakoś 
odnaleźć się w strasznej rzeczywistości. 
Skończył naukę i przyjąwszy święcenia 
kapłańskie, tułał się po różnych miejscach, 
często zmuszany stanem swego zdrowia. 
Przebywał w Warszawie, w Walendowie, 
w Starej Wsi, gdzie zastało go zajęcie 
ziem polskich przez Armię Czerwoną. 
Zaczął się nowy okres udręk dla narodu  
i dla ojca Władysława.  e

Tablica na Wzgórzu Św. Krzyża
w Mszalnicy
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Przeniesiony do Gorlic, gdzie w miej-
scowym szpitalu pełnił funkcję kape-
lana, będąc jednocześnie pacjentem, 
poświęcił się rozmowom z rannymi żoł-
nierzami, z których wielu nawrócił. Tu 
okazało się, że jego duchowość i głębia 
stanowią wielką siłę przekonywania  
i przyciągania ludzi do Boga. O swych 
skomplikowanych relacjach z ludźmi tak 
sam wtedy pisał (1945 r): „Tłum zawsze 
odnosił się do mnie wrogo, darzył mnie 
chłodem lodowym. Jednostki zbliżały 
się do mnie jak do brata. Nie spotkałem 
w życiu ludzi całkiem podłych, znala-
złem tylko wielu biednych, zbłąkanych  
i bardzo nieszczęśliwych. Korzystałem  
z chwil, kiedy byli sami, by przemówić 
do nich i podać mi dłoń bratnią. Nigdy 
mi nie odmówili. Rozumieli mnie może 
dlatego, że zbliżałem się do nich zawsze 
od strony duszy.” I to właśnie w szpitalu  
w Gorlicach poznał i przywrócił wiarę 
jednemu z żołnierzy Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”, które przejąwszy 
rolę dopiero co rozwiązanej Armii Kra-
jowej, nadal walczyło o wolność już  
z nowym najeźdźcą. Ojciec Gurgacz zwią-
zał się z tym środowiskiem świadomie  
i choć sam był antykomunistą, nie uczy-
nił tego z pobudek politycznych, ani 
awanturniczych skłonności pchających 
go do lasu. Jego duchowa natura daleka 
była od takich myśli. Podczas swej pracy 
duszpasterskiej w Krynicy w 1947 roku 
zaczął duchowo wspierać i otaczać 
opieką sakramentalną oddział żandar-
merii Polskiej Podziemnej Armii Niepod-
ległościowej działający w rejonie Pasma 
Jaworzyny. Kiedy włożył mundur, uczy-
nił tak po prostu dlatego, że ci młodzi 
chłopcy tego potrzebowali a nikt inny nie 
chciał się tego podjąć. Był to czas, kiedy 
społeczeństwo przestawało już wierzyć  
w sens walki zbrojnej, a pętla NKWD  
i Bezpieki zaczęła się coraz bardziej zaci-
skać na tych, którzy jeszcze walczyli. Żoł-
nierze Podziemia Niepodległościowego 
nie mieli wyboru. Gdyby się poddali i tak 
najpewniej czekałaby ich śmierć. Zastra-
szani ludzie zaczęli się od nich odwracać. 
Dla ojca Władysława decyzja pozostania 
z oddziałem wiązała się z dramatycz-
nymi konsekwencjami – wiedział, że gdy 
odmówi ewakuacji, zostanie wydalony ze 
zgromadzenia, w którym wyrosło jego 
kapłaństwo. A jednak pozostał ze swymi 
chłopcami. Ich potomkowie wspominają 

do dziś, jak odmienił ich los pod sam 
koniec. Jak pomógł przygotować się im 
na śmierć, gdy strach zamykał przed nimi 
drzwi nawet niektórych plebanii. Schwy-
tany wraz z częścią oddziału podczas 
desperackiej próby zdobycia pieniędzy 
na ucieczkę na Zachód, został osądzony 
i stracony w więzieniu na ul. Montelu-
pich w Krakowie w 1949 r. Przeczuwał 
własną śmierć: „Jestem jak ten, co czeka 
na przewoźnika… Wszystko już gotowe 
do drogi. Wytężam wzrok ku tamtemu 
brzegowi…”
 Stawiamy na wzgórzach krzyże 
– znaki naszej wiary. W Mszalnicy świeci 
nocą Krzyż Milenijny, gdzie jest też 
tablica ku pamięci ojca Józefa Andra-
sza. Rozjaśnia swym światłem ciemno-
ści, zupełnie jak kiedyś jego rozważne 
pouczenia rozjaśniały drogę jego peni-
tentów. U stóp krzyża usytułowany jest 
ołtarz, miejsce sprawowania Euchary-
stii, która dla ojca Andrasza była cudem 
Bożego Miłosierdzia. 

 Kilkanaście kilometrów na 
południe dalej, na szczycie Hali Łabow-
skiej postawiono obelisk z orłem w koro-
nie i trzy brzozowe krzyże dla oddziału,  
w którym służył ojciec Władysław Gur-
gacz. Góry łączą ziemię z niebem, na 
szczytach stawia się krzyże tym, którzy 
żyjąc na ziemi, zapatrzyli się w niebo. 
Wśród nich jest dwóch duchowych 
synów św. Ignacego i synów tej naszej 
ziemi sądeckiej z której wyszli i na której 
pracowali – różnych w życiorysach, ale  
i podobnych w tym kapłańskim stawianiu 
mostów między Bogiem i człowiekiem. 
1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych, w Wielki Czwartek pochy-
limy się nad tajemnicą Chrystusowego 
Kapłaństwa a w niedzielę po Wielkanocy 
uwielbimy Boże Miłosierdzie. Niech ten 
tekst będzie refleksją spinającą te dni…
 Bóg troszczy się o swe dzieci 
powołując dla nich dobrych pasterzy. 
Jeśli powołany odpowie całym sobą – 
otworzy serce na głos Boga i odsunie 
inne rzeczy na bok – to Bóg objawi się  
w jego życiu w sposób niezwykły. Na 
takich ludzi czekamy i takich ludzi szu-
kamy. Nie jest prawdą, że nie potrzebu-
jemy kapłanów. Potrzebują ich wszyscy 
ci, którzy szczerze szukają Boga i nie 
są pewni tego, czy robią to właściwie. 
Potrzebują ich nawet ci, którzy krytykują 
dziś hierarchię i może czasem drama-
tyzm tej krytyki jest rodzajem wołania  
o autentyzm i świętość. 
 Im bardziej świat swymi powa-
bami: pokusą wolności, dóbr material-
nych, zapatrzenia się w siebie, będzie 
nas odciągał od Boga, tym bardziej 
nieszczęśliwymi będziemy. Świadectwo 
świętości, czyli po prostu jednoznacz-
nego życia blisko Boga jest tym, co 
daje nam nadzieję, że jest inna – lepsza 
droga. Tylko czy świadków wystarczy?

Ks. Kieronim Kosiarski
Fot.: Archiwum Gminnych Wieści

Cytaty zaczerpnąłem z książek:
„Miłosierdzie Boże”, J. Andrasz, WAM 2013
„Ojciec Józef Andrasz SJ Spowiednik Świętych”, S. 
Bogdańska, WAM 2020
„Władysław Gurgacz SJ Refleksje”, M. Hodyko, 
Wyd. IPN 2020
„Ks. Władysław Gurgacz SJ”, D. Golik, Wyd. IPN 

2017

o. Władysław Gurgacz



 
 
 
 

 
 
 
 
  

   100. rocznica urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego to nie tylko czas wspomnień. To także – jak powiedział o. 
Wojciech Surówka OP –  czas „czekania na nowego Blachnickiego”. 
Przed jakimi wyzwaniami stają dziś współcześni ludzie, którzy  
w nowych realiach chcą naśladować założyciela oazy?
              24 marca 2021 r. przypada 100 – rocznica urodzin Sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – „znamienitego kapłana”, 
„człowieka silnej wiary i mocnego ducha”, założyciela Ruchu 
Światło-Życie, twórcy ruchu trzeźwościowego pod nazwą Kru-
cjata Wyzwolenia Człowieka, Chrześcijańskiej Służby Wyzwole-
nia Narodów, a także założyciela religijnej wspólnoty żeńskiej – 
Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki 
w latach PRL „obronił polską młodzież przed skutkami narzu-
conej ideologii materialistycznej, przemienił i wciąż przemienia 
życie wielu polskich katolików – dzieci, młodzieży, rodzin, kapła-
nów i osób konsekrowanych”.
Jako studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znala-
złam się w bardzo bliskim kręgu osób, które znały ks. Franciszka 
Blachnickiego, dlatego z całym przekonaniem mogę napisać, 
że podobni mu kapłani są jakby zesłani przez Boga na trudne 
czasy. Dowodem na to są ich liczne talenty, przymioty umysłu  

i serca, jakiś szczególny charyzmat, który całkowicie oddają 
sprawom apostolstwa i ewangelizacji.
O swoim wybraniu przekonał się Franciszek Blachnicki w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie dostał się za działalność 
konspiracyjną. Przebywał tam z numerem 1201 przez 14 mie-
sięcy, z tego 9 – w karnej kompanii, w bloku nr 13, ponadto mie-
siąc – w bunkrze, w którym zginął później o. Maksymilian Kolbe. 
Kiedy w 1941 r. przewieziono go do więzienia w Katowicach  
i skazano na śmierć przez ścięcie, został podwójnie ułaska-
wiony przez miłosiernego Boga. W celi otrzymał dar wiary – 
jakby ktoś w jego duszy przekręcił kontakt elektryczny, tak iż 
zalało ją nadprzyrodzone światło.
 Cudownie ocalony został po wojnie kapła-
nem. W 1957 r. zorganizował słynną Krucjatę Wstrze-
mięźliwości. Wkrótce 100-tysięczna armia wierzących 
ślubowała całkowitą abstynencję, jako dar wolności 
dzieci Bożych, ludzi Maryi idących pod prąd złego oby-
czaju. Komuniści, rozpijając naród, zlikwidowali Krucjatę,  
a jej twórcę skazali na więzienie. Po opuszczeniu więzienia ks. 
Blachnicki odbył studia naukowe na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Licencjat, doktorat czy habilitacja nie stały się dla 
niego stopniami kariery naukowej, ale potrzebą skonfrontowania 
wewnętrznej wizji Kościoła z sytuacją duszpasterstwa w Polsce. 
Zaowocowało to powstaniem ruchu oazowego, który dosłownie 
wstrząsnął polskim Kościołem.         e
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      Żyje w swoich dziełach 
Ks. Franciszek Blachnicki

Kiedy myślę Ojczyzna...

ks. Franciszek Blachnicki

Pomnik ks. Blachnickiego w Krościenku
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 Wynikiem złożonych przez radnych rezygnacji z pracy  
w poszczególnych komisjach, Rada Gminy podjęła uchwały  
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Kamionka Wielka oraz w sprawie zmiany 
składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kamionka 
Wielka. Następnie, również na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wyso-

kości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Kamionka Wielka. Na zakończenie Wójt 
Gminy Kamionka Wielka zaprezentował projekt inwestycji, która 
ma powstać na Czarnej Kępicy.

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

Sesje Rady Gminy
c.d.

 Posoborowy entuzjazm liturgiczny i pastoralny ojca 
profesora Blachnickiego ogarnął wielu teologów, kapłanów  
i biskupów, a przede wszystkim młodzież.
Pamiętam zapisane jego słowa, że Kościół jest jak żywy orga-
nizm, krąży w nim krew, odżywia się i oddycha, żyje dzięki włą-
czeniu się w tę pracę wewnętrzną wszystkich jego cząstek – 
od biskupów i kapłanów po niemowlęta. Całe ciało, stosownie 
do otrzymanych darów i możliwości, umacnia i buduje miłość  
w Kościele. Świadectwo, służba i liturgia – te trzy działania 
składają się na żywy Kościół.
 Ks. Blachnicki w sposób jawny i otwarty skupił w centrum  
w Krościenku i w Lublinie nici olbrzymiego ruchu odnowy religij-
nej. Mimo szykan, zastraszania i karania grzywnami nie udało 
się władzy stłumić oaz. Wielkim orędownikiem ruchu stał się 
w tym czasie metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.
 10 grudnia 1981 r. ks. Blachnicki wyjechał, przez 
Niemcy, do Rzymu, aby zorganizować tam Międzynarodowe 
Centrum Ruchu Światło-Życie. Ogłoszenie stanu wojennego 
uniemożliwiło mu powrót do kraju, dlatego w Niemczech, 
gdzie przebywał od 1982 r., rozwinął w Carlsbergu ośrodek 
rekolekcyjno-formacyjny „Marianum”, założył Międzynaro-
dowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie i powołał Chrze-
ścijańską Służbę Wyzwolenia Narodów (ChSWN), która 
organizowała sympozja, seminaria, spotkania przedstawicieli 
różnych narodów oraz szczególnie znane Marsze Wyzwolenia 
Narodów.
Pobyt w Carlsbergu, choć niezwykle twórczy, był też godziną 
ciemności, „mistycznego ukrzyżowania”. Ten heros wiary 
przeżywał do końca lęk, czy dobrze świadczył o tym, w co 
uwierzył, czy w sposób doskonały uczynił ze swego życia dar 
dla Boga, czy umiłował na tyle, na ile otrzymał dar poznania 
miłości. 
 Dla wielu osób, dla mnie również, odkryciem były 
zapiski duchowe ks. Franciszka. Wcześniej niektórzy widzieli 
w nim tylko aktywistę. Jego twórcze spotkania na Kopiej 
Górce w Krościenku nigdy nie kończyły się inaczej, jak osobi-
stą, trwającą kilkadziesiąt minut modlitwą na klęczkach przed 
Najświętszym Sakramentem. To nie było tajemnicą. Widzieli-
śmy, że cokolwiek by się w ciągu dnia działo, on to wszystko 
finalizował, pieczętował długą modlitwą wieczorną. Pokazy-
wał w ten sposób, że sprawy kończy się prawdziwie, kiedy się 

odda je Panu Bogu. 
I kiedy Jemu odda się też przyszłość.

Dla niego realizmem była Ewangelia.

Beata Filipowicz
Fot.:https://pl-pl.facebook.com/pg/kopiagorka/photos/?ref=page_internal

Grób ks. Blachnickiego na Kopiej Górce
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Stoi krzyż nad potokiem
od wieków już zczerniały
wieś całą obsypuje słońca złotem
patrzy na ludzi i kamieńskie skały

Szeroko rozłożył ramiona
wieś przytula o ludzi zatroskany,
blaszany Chrystus rdzą na nim kona,
pod nim wędrowiec zadumany.

A obok smrek świeżo ścięty,
liście opadły na glebę marną,
przecież za chwilę Wszystkich Świętych,
a krzyż już przetrwał  zarazę czarną.

A potem przyszła druga - czerwona
komunie wiary nie trzeba
od krzyża odpadły spróchniałe ramiona,
a kikut dalej wskazuje drogę do nieba.

Zadumany wędrowiec myślami daleki
postawił krzyż nowy i trwały,
aby mógł przetrwać następne wieki,
zbudował z żelaza cały.

znów krzyż patrzy na wioskę
obejmuje ją ramionami,
wędrowiec na twarzy ma  wyraźną troskę,
co będzie z Polską co z Polakami?

Gdy świat na głowie stanie
tęczowa zaraza już do nas bieży,
czy krzyż na miejscu zostanie?
Wszystko to od nas tylko zależy.

Wyrosłe drzewa krzyż zasłoniły
wieś rozwija się wspaniale,
pieniądz i media ludzi ogłupiły
a krzyża nie widać już wcale.

Na Mszalnicy krzyż stoi nowy, wielki, wspaniały
z daleka ogarniesz go wzrokiem,
ja wolę jednak krzyż cichy i mały
ten nad Smagowym potokiem

Jan Trojan

KRZYŻ NAD POTOKIEM



                   Gmina w liczbach  –  stan na 31.12.2020 
 
 
Lp.  Miejscowość  Urodzenia Małżeństwa Zgony      Kobiety Mężczyźni Ogółem ludność 
 1.  Kamionka Wielka               36                33     30           1762             1654 3416 
2. Kamionka Mała                 6                  3       2          215               222 437 
3.  Mystków               25                26     13        1019             1043 2062 
4. Mszalnica               25                12     12          813               823                     1636 
5. Królowa Górna               13                 6      13          461               489                       950 
6. Królowa Polska               11                 7       4          305               296                       601 
7. Bogusza                 7                 8     10          361               336                       697 
8. Jamnica               11                 5     11          411               418                       829 
                      RAZEM : 
 

     134              100 
 

    95        5347             5281                   10628 

 
                                         Opracowała: S.Z. 
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Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń, a anonimów nie drukujemy.

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

 

Gminne Wieści można nabyć:
w kościołach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, w sklepie Dariu-
sza Kmaka w Kamionce Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, w sklepach ED-DAR 
w Królowej i w sklepie Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy a także w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.
      R e d a k c j a

  

"Nie ma gorszych ślepców od tych, 
którzy nie chcą widzieć" 

Herbert George Wells 
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ZR MSZALNICZANIE w sieci

  W marcu ubiegłego roku z ini-
cjatywy członków Zespołu Regionalnego 
Mszalniczanie oraz jego sympatyków 
utworzono Stowarzyszenie pod nazwą 
"Ręce i Korzenie”. 
Sama nazwa Stowarzyszenia nawiązuje 
do jednego z założycieli zespołu: śp. 
Stanisława Kunickiego, który poświęcił 
większość swojego życia na odtworze-
nie i opracowanie w dużej części zapo-
mnianych obrzędów i zwyczajów regionu 
naszych przodków.  
  Jest to stosunkowo młode sto-
warzyszenie rozpoczynające swoją dzia-
łalność statutową na rzecz kultywowania 
i podtrzymywania tradycji regionu, a tym 
samym jego głównym celem jest wspie-
ranie rozwoju i działań Zespołu Regional-
nego Mszalniczanie.   
Niemniej jednak tworzą go osoby posiada-
jące bogate doświadczenie w organizowa-
niu  i realizowaniu działań nakierowanych 
na promowanie kultury ludowej mało-
polski, w szczególności kultury Lachów 
Sądeckich.  
  Dla samych członków zespołu 
nie był to łatwy rok. Na czas kilku mie-
sięcy wszelkie spotkania i próby taneczne 
zostały odwołane. Jednak pomimo ograni-

czeń związanych pandemią koronawirusa 
przy zastosowaniu się do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa utworzono pierw-
szy autorski projekt pt. ”Zespół Regionalny 
Mszalniczanie w sieci”.  
  W jego ramach powstało kilka 
materiałów filmowych oraz dokumentacja 
fotograficzna prezentująca bogactwo folk-
loru lachowskiego: śpiew, muzykę regionu, 
gwarę oraz samych członków zespołu 
wraz z jego dorobkiem artystycznym.  
   Cała inicjatywa tworzenia i reali-
zacji projektu znacznie przyczyniła się do 
wzrostu integracji i aktywizacji społecznej 
członków zespołu i stowarzyszenia czego 
szczególnie brakowało nam w ostatnim 
czasie. Umożliwiła tym samym obcowanie 
z folklorem jego odbiorcom bez ryzyka 
zarażenia się Covid-19.  
  Wychodząc naprzeciw aktual-
nym wymaganiom społeczno - epidemio-
logicznym projekt podtrzymał i wsparł 
dalszy rozwój i promocję Zespołu Regio-
nalnego Mszalniczanie za pomocą sieci. 
  Dzięki wsparciu ze środków 
finansowych Województwa Małopolskiego 
zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji 
wyżej wymienionego projektu: laptop, dru-
karkę, aparat fotograficzny  oraz rzutnik.  

Rezultaty projektu udostępniono w inter-
necie m.in. na facebookowym fanpage’u 
Mszalniczan  oraz na kanale Youtube. 
  Pozyskany sprzęt audiowizualny 
umożliwił udział w tegorocznych edycjach 
Przeglądu Grup Kolędniczych. Okazał się 
już bardzo przydatny na etapie przygo-
towań naszej grupy "Z Turoniem", która  
w XVII Powiatowym Przeglądzie Grup 
Kolędniczych “Sądeckie Kolędowa-
nie” decyzją Jury otrzymała I miejsce,  
a następnie na 49. Ogólnopolskim Prze-
glądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie 
Tatrzańskiej zdobyła II miejsce i Srebrną 
Rozetę Góralską. 
Oba te wydarzenia odbyły się w formie 
on-line w związku z pandemią, a scena-
riusz i przygotowanie grupy „Z Turoniem” 
to zasługa kierownika zespołu Czesława 
Majewskiego. 
  Z tego miejsca pragniemy pogra-
tulować wszystkim laureatom konkurso-
wych zmagań 49. Góralskiego Karnawału 
oraz XVII Powiatowego Przeglądu Grup 
Kolędniczych “Sądeckie Kolędowanie”. 

Natalia Janus
Fot: Facebook
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Kolędnicza tradycja

Przeglądy kolędnicze w gminie 
Kamionka Wielka mają już długo-
letnią swoją historię. Inspiracją do 

scenicznej prezentacji grup kolędniczych  
- poza oczywiście potrzebą zachowania  
tradycji kolędowania  - był „Góralski Kar-
nawał” w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam 
bowiem w 1983 roku mogłem zobaczyć 
kolędnicze rywalizacje w tamtejszym 
Domu Ludowym. 
 W następnym już roku odbył 
się I Gminny Przegląd Grup Kolędni-
czych w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamionce Wielkiej. Na początek  
w gminnej rywalizacji zobaczyliśmy 
cztery dorosłe grupy kolędnicze.  Impreza 
cieszyła się coraz to większym zainte-
resowaniem, z roku na rok przybywało 
kolędniczych zespołów, z czasem kon-
kurs podzielono na trzy kategorie wie-
kowe: dziecięcą, młodzieżową i dorosłą. 

 Zwiększająca się liczba zespo-
łów kolędniczych oraz ciasnota w małej 
sali GOK spowodowała przeniesienie 
konkursu do Wiejskiego Domu Kultury 
w Mystkowie w 1999 roku.  Dogodniej-
sze warunki organizacyjne przeglądu  
i  duże zainteresowanie tradycyjnym 
kolędowaniem w rejonie sądeckim 
sprawiły, że przy organizacji 25 edycji 
gminnego konkursu, GOK w Kamionce 
Wielkiej wspólnie ze Starostwem Powia-
towym w Nowym Sączu zorganizowali  
I Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych 
w 2005 roku. Nazwę konkursu Sądec-
kie Kolędowanie podpowiedział znany 
sądecki etnograf Benedykt Kafel. 
To był strzał w dziesiątkę, okazało się, 
że powiatowy przegląd z jednej strony 
podwyższył poprzeczkę w kolędniczej 
rywalizacji, ale tym samym podniósł 
atrakcyjność całego wydarzenia. Poza 

tym, to w gminie Kamionka Wielka grupy 
kolędnicze z Sądecczyzny rywalizowały 
o prawo występu w ogólnopolskich 
przeglądach kolędniczych. Ponadto dał 
się tu dostrzec efekt synergii i zasadni-
czy wzrost merytoryczny kolędniczego 
przeglądu.
 Kolędnicza brać ma się dobrze, 
o czym najlepiej świadczy jej zorganizo-
wanie podczas tegorocznej, trudnej, bo 
ograniczonej pandemią edycji konkursu. 
Mimo przeniesienia konkursu do Inter-
netu, Sądeckie Kolędowanie zgroma-
dziło 19 zespołów kolędniczych (w gmin-
nym konkursie było ich 9).
Wysoki poziom merytoryczny nadesła-
nych programów  podkreśliła w swoim 
protokole Komisja Artystyczna przeglądu 
(patrz protokoły na str 26-27). 

Kamionka Wielka 1984 r. Mystków 2005 r.

Mystków 2020 r.
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Protokół  posiedzenia 
Komisji Artystycznej

XXXVII Gminnego Przeglądu Grup 
Kolędniczych 

Gminy Kamionka Wielka, 23.01.2021 r. 
edycja on-line

Komisja w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf, 
przewodnicząca,
Marta Smólczyńska - etnolog,
Aleksander Smaga – muzyk,

po obejrzeniu i szczegółowej ocenie  
9 grup kolędniczych, w tym 4 dziecięcych, 
1 młodzieżowej i 4 dorosłych, postano-
wiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria grup dziecięcych:

dwa równorzędne I miejsca i nagrody  
w wysokości  po 200 zł.:
-  grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawo-
wej w Królowej Górnej,
-  grupie „Pasterze” z SP w Boguszy,

II miejsce i nagrodę w wysokości  150 zł.,
- grupie „Z szopką” z SP w Mszalnicy,
III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł.,
     - grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej 
w Mszalnicy.
   

Kategoria grup młodzieżowych:

II miejsce  i nagrodę w wysokości 200 zł.,
- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiej-
skiej w Mszalnicy.

Kategoria grup dorosłych:

dwa równorzędne I miejsca i nagrody  
w wysokości po 300 zł.:
- grupie „Draby” ze Świetlicy Wiejskiej  
w Boguszy, 
- grupie „Z turoniem” z Zespołu Regional-
nego „Mszalniczanie”,
dwa równorzędne II miejsca i nagrody  
w wysokości  po 200 zł.:
- grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej 
w Mszalnicy,
- grupie „Z turoniem” z Zespołu Regional-
nego „Skalnik”.

   
Ponadto na XVII Powiatowy Przegląd 
Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowa-
nie” zakwalifikowano: 
- w kategorii grup dziecięcych: „Pasterze” 
z SP w Królowej Górnej i „Pasterze” z SP 
w Boguszy oraz „Z szopką” z SP  
w Mszalnicy,
- w kategorii grup młodzieżowych: „Z turo-
niem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, 
- w kategorii grup dorosłych: wszystkie 
grupy.

Komisja wyraża zadowolenie, że mimo 
panującej pandemii, dziewięć zespołów 
kolędniczych z gminy Kamionka Wielka 
zgłosiło się do przeglądu.
Podkreślamy wysoki poziom meryto-
ryczny i artystyczny prezentowanych 
programów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kolędnicza tradycja c.d.

Protokół posiedzenia 
Komisji Artystycznej

XVII Powiatowego Przeglądu Grup 
Kolędniczych

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE,
który odbył się 23 stycznia 2021 r. 

edycja on-line

Komisja Artystyczna w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf 
(przewodniczący),
Marta Smólczyńska – etnolog,
Aleksander Smaga – muzyk,

po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej 
ocenie 19 grup kolędniczych, w tym 5 
w kategorii wiekowej dziecięcej, 3 w kate-
gorii młodzieżowej i 11 grup kolędniczych 
dorosłych – reprezentujących gminy: 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka,  
Podegrodzie -  przyznała następujące 
nagrody:

A. Kategoria grup dziecięcych 

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 250 zł. otrzy-
mują grupy kolędnicze:

•  „Pasterze” z Boguszy,
•  „Pasterze” z Królowej Górnej,

- dwa równorzędne  II miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 200 zł. otrzy-
mują grupy kolędnicze:

•  „Gwiazdą” z Kąclowej,
•  „Z szopką” z Mszalnicy,

- III miejsce i  nagrodę pieniężną w wyso-
kości 150 zł. otrzymuje grupa kolędnicza:

•  „Z gwiazdą” z Ptaszkowej.

B. Kategoria grup młodzieżowych

- I miejsce  i nagrodę pieniężną w wyso-
kości  250 zł. otrzymuje grupa kolędnicza: 

•  „Z turoniem” z Mszalnicy,

-  II miejsce i nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 200 zł. przyznano grupie kolędniczej:

•  ”Trzej Królowie” z Ptaszkowej.

- III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
150 zł. przyznano grupie 

•  „Herody” z Binczarowej.

 Na Ogólnopolskie Spotkania  
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolęd-
niczych „Pastuszkowe Kolędowanie”  
w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała 
sześć grup kolędniczych: 

•  „Z gwiazdą” z Kąclowej,
•  „Pasterze” z Boguszy,
•  „Pasterze” z Królowej Górnej,
•  „Z szopką” z Mszalnicy,
•  „Z turoniem” z Mszalnicy,
•  „Trzej Królowie” z Ptaszkowej.
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C. Kategoria grup dorosłych

- pięć równorzędnych I miejsc i nagrody 
pieniężne w wysokości po 450 zł. otrzy-
mują grupy kolędnicze:

•  „Draby” z Boguszy,
•  „Draby” ze Stróż
•  „Z turoniem” z Mszalnicy,
•  „Herody” z Podegrodzia,
•  „Z konikiem” z Podegrodzia,

- trzy równorzędne II miejsca  i nagrody 
pieniężne w wysokości po 300 zł. otrzy-
mują grupy kolędnicze:

•  „Pasterze” z Mszalnicy,
•  „Z turoniem” z Kamionki Wielkiej,
•  „Z gwiazdą” z Podegrodzia,

- dwa równorzędne III miejsca  i nagrody 
pieniężne w wysokości po 200 zł. otrzy-
mują grupy kolędnicze:

•  „Draby” z Ptaszkowej,
•  „Z turoniem” z Piątkowej,

Wyróżnienie w wysokości 100 zł. otrzy-
muje grupa kolędnicza „Z szopką” 
z Podegrodzia.

 Na Ogólnopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „Góralski Karnawał” 
w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja 
zakwalifikowała osiem dorosłych grup 
kolędniczych:

•  „Draby” z Boguszy, 

•  „Z turoniem” z Mszalnicy, 
•  „Draby” ze Stróż,
•  „Herody” z Podegrodzia,
•  „Z konikiem” z Podegrodzia,
•  „Pasterze” z Mszalnicy,
•  „Z turoniem” z Kamionki Wielkiej,
•  „Z gwiazdą” z Podegrodzia. 

 Komisja wyraża zadowole-
nie, że pomimo pandemii i formuły 
online, w przeglądzie wzięło udział aż 
dziewiętnaście grup, które prezento-
wały zróżnicowane formy kolędowania, 
ukazujące bogactwo tradycji regionu  
w tym zakresie. Cieszy fakt, że poziom 
artystyczny i merytoryczny przedsta-
wień utrzymuje się na wysokim pozio-
mie, szczególnie wśród grup dorosłych.  
Z satysfakcją obserwujemy udział nowych 
wykonawców. 

 Komisja dziękuje wszystkim 
uczestnikom grup kolędniczych, ich 
instruktorom oraz realizatorom nagrań za 
wkład pracy i zaangażowanie w przygoto-
wanie przedstawień kolędniczych. 
 Podziękowania składamy rów-
nież na ręce Starosty Powiatu Nowosą-
deckiego za pokrycie kosztów organizacji 
przeglądu. SĄDECKIE KOLĘDOWANIE 
to piękna tradycja, która na trwałe wpi-

sała się w kalendarz imprez kulturalnych 
naszego powiatu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Warto dodać, że w Ogólnopol-
skich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzie-
żowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe 
Kolędowanie" w Podegrodziu, "Pasterze" 
z Królowej Górnej zdobyli jedno z I miejsc, 
"Pasterze" z Boguszy otrzymali jedno  
z II miejsc, a grupa "Z szopką z Mszalnicy 
- jedno z III miejsc. Młodzieżową grupę 
"Z turoniem" z Mszalnicy nagrodzono 
jednym z III miejsc.
 Natomiast w Ogólnopolskim 
Konkursie Grup Kolędniczych "Góral-
ski Karnawał" w Bukowinie Tatrzańskiej 
najlepiej wypadły "Draby" z Boguszy, 
nagrodzone jednym z I miejsc. Grupy  
"Z turoniem" z Mszalnicy oraz "Z koni-
kiem" z Kamionki Wielkiej znalazły się  
w gronie zdobywców II miejsc. Wyróżnie-
niem nagrodzono   "Pasterzy" z Mszalnicy.

Wszystkim gorąco gratulujemy!

Kazimierz Ogorzałek
  Fot. Barbara Pogwizd BiesArt i Kazimierz Ogorzałek 
 

Kamionka Wielka 2021 r.
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Gmina Kamionka Wielka zawarła w 2017 
roku z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę 
na realizację projektu: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” 
dofinansowanego z Funduszy Europej-
skich w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś 
priorytetowa II Ochrona Środowiska  
w tym adaptacja do zmian klimatu.
Zakres rzeczowy projektu został posze-
rzony dzięki podpisaniu aneksu w 2019 
roku do wyżej wymienionej umowy. 
 Zadanie jest inwestycją liniową 
o charakterze podziemnego uzbrojenia 
technicznego. Przedsięwzięcie obejmuje 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na 
nieskanalizowanym obszarze gminy 
Kamionka Wielka w miejscowości Myst-
ków. Projekt realizowany jest na terenie 
aglomeracji Nowy Sącz. Trasę kanałów 

wytyczono tak aby możliwe było podłą-
czenie jak największej liczby mieszkań-
ców oraz podmiotów gospodarczych. 
Inwestycja obejmuje budowę sieci kana-
lizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-
-pompowym oraz ciśnieniowym. Ścieki 
z wybudowanej kanalizacji będą odpro-
wadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków w Nowym Sączu.
 W ramach pierwotnego zadania 
wybudowanych zostanie 11,38 km sieci 
kanalizacyjnej, do której zostanie przyłą-
czonych 1170 użytkowników RLM.
 Rozszerzenie zakresu projektu 
spowoduje wykonanie dodatkowych 3,25 
km sieci oraz pozwoli na przyłączenie 
kolejnych około 250 nowych użytkowni-
ków RLM.
Docelowo łączna długość nowo wybudo-
wanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 
14,62 km, co da możliwość na ostateczne 
podłączenie 1420 nowych użytkowników 
RLM.

 Planowany całkowity koszt 
realizacji projektu wynosi 6 958 145,95 
złotych z tego wysokość dofinansowania 
z Funduszy Europejskich będzie wyno-
siła 3 642 647,97 złotych.
 Głównym celem projektu jest 
zwiększenie liczby ludności korzystającej 
z ulepszonego systemu oczyszczania 
ścieków komunalnych, zapewniającego 
podwyższone usuwanie biogenów, 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji Nowy Sącz  
w Gminie Kamionka Wielka.
Efektem prac ma być uporządkowany 
system ściekowy oraz wyeliminowanie 
nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzy-
jemnych zapachów. Mieszkańcy budyn-
ków objętych budową kanalizacji będą 
mieli możliwość podłączenia się do sieci 
dopiero po zakończeniu i odbiorze prac.

M.P.
Fot. Urząd Gminy Kamionka Wielka

Budowa sieci kanalizacji w m. Mystków



Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.

Szanowni Państwo,

 Te słowa naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej – Jana Pawła II wypowiedziane  
w homilii, w Gdańsku w 1987 r., mogą być trafnym i głębokim mottem zbliżającej się zadumy, 
wyciszenia i refleksji w tajemnicy Wielkiego Tygodnia. Dla chrześcijanina to szczególny i naj-
ważniejszy czas w kalendarzu liturgicznym. 
 W Triduum Paschalnym – w trzech będących jednością dniach, zawiera się fundament 
i istota chrześcijańskiego przesłania, naszej wiary.

Drodzy Kamionczanie,

 Życzę Wam Wielkanocnych Świat wypełnionych nadzieją, pogodą ducha, wiarą w sens 
życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
 Życzę spotkań i smacznego święconego w rodzinnym gronie, w życzliwej, serdecznej 
i przyjacielskiej atmosferze, atmosferze odradzającego się z ewangelicznym przesłaniem i 
wiosną życia i nadziei. 
Oby to Wielkanocne Misterium nie było dla nas tak trudne, jak w minionym roku.
 Niech jeszcze jednym mottem naszych spotkań i refleksji w Wielkim Tygodniu i Triduum 
Paschalnym, zwieńczonych niedzielną Rezurekcją Mistrza z Nazaretu będą słowa Jana Pawła 
II z Listu apostolskiego „Novo millennio ineunte” z 2001 r., które w dniach Wielkiego Tygodnia: 
zwątpienia, ale też nadziei nabierają dodatkowego, szczególnego znaczenia, są też przesła-
niem na te znaczone pandemią dni, tygodnie i miesiące:
 Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie 
nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego 
człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwalny jako 
poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.

            Wesołego Alleluja...

             życzą   

Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka

Marcin Kiełbasa

Przewodniczący Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej
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