
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego  
będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu  

wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością  
spoglądali w przyszłość

tego życzy Redakcja

To
by

 H
ud

so
n,

 C
C 

BY
-S

A 
3.

0

Nr  84  ROK   XXI  STYCZEŃ, LUTY, MARZEC  2022 r.     Cena 4 PLN

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

IS
S

N
 1

4
4

2
-5

0
2

2



An
th

on
y 

va
n 

Dy
ck

, P
ub

lic
 d

om
ai

n

GMINNE WIEŚCI   Nr 84   strona 2

Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz, 

w wszelkim bycie Zmartwychwstajesz. 

Stanisław Wyspiański „Akropolis”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka!

 Środa Popielcowa rozpoczęła czas niezwykły w życiu każdego chrześcijanina, czas Wielkiego Postu, 
czas wyciszenia, refleksji i zadumy, którego zwieńczeniem jest Pascha Chrystusowa. W tych misteriach zawarta 
jest najgłębsza Tajemnica naszej wiary. Paschalne Triduum prowadzi nas przez zwątpienia i znaki zapytania Wiel-
kiego Piątku, ciszę przejścia przez niewiadome Wielkiej Soboty, by w Wielką Niedzielę przynieść otuchę i nadzieję 
odrodzenia w Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
 Dobitnie ujął to Zygmunt Krasiński w „Przedświcie”: „Próbę Grobu my odbyli;  Prawem naszym -  
Zmartwychwstanie!” 
 W Orędziu Wielkanocnym - „Urbi et orbi” (1979 r.) Jan Paweł II  mówił: „Et resurrexit tertia die - Trzeciego 
dnia zmartwychwstał”. Tą prawdą, na której, jak na „kamieniu węgielnym”, opiera się cała budowla naszej wiary, 
chcemy dzisiaj na nawo dzielić się między sobą wzajemnie, jako pełnią Ewangelii. My - wyznawcy Chrystusa, 
my - chrześcijanie, my - Kościół. Jednocześnie chcemy dzielić się nią z tymi wszystkimi, którzy nas słuchają, ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli. 
 Tegoroczne święta Wielkiej Nocy przypadają w szczególnym czasie. Kolejny rok mierzymy się z pande-
mią. Jakby tego było mało, stajemy przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest tragedia, wojna za naszą wschodnią 
granicą, u naszych sąsiadów – Ukraińców. Wiary i nadziei potrzeba nam, jak nigdy dotąd. Wielkanoc przypomina, 
że nigdy nie należy tracić nadziei, bo na drodze, którą się poruszamy, bez względu na to, jak jest ciemna, na jej 
końcu zawsze znajduje się światło. 
 Dają ją też te słowa Jana Pawła II: „(…) Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie 
potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Szanowni Państwo,

 niech przesłanie Świąt Wielkiej Nocy przyniesie spełnienie naszych nadziei, niech przyniesie pokój także 
w nas, w naszych rodzinach i w naszych domach. 
 Niech ten wyjątkowy czas napełni nasze serca otuchą i da siłę do przezwyciężenia trudności, byśmy 
sprostali czekającym nas wyzwaniom, i z ufnością spoglądali w przyszłość. 
 Życzę Wam, aby Święta Wielkiej Nocy przyniosły Wam radość oraz wzajemną życzliwość.
Życzę wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym oraz spełnienia się w podejmowanych zadaniach. 

„Oto dzień, który Pan uczynił”. Alleluja!

  Rafał Kamieński      Andrzej Stanek

       Przewodniczący Rady Gminy       Wójt Gminy Kamionka Wielka
             Kamionka Wielka
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Środą Popielcową Wielkanoc się zaczyna,
I tak trwa to już od wieków.
Popiół na głowę sypie katolicka rodzina:
Memento mori człowieku.

W piątek napięcie wzrasta,
Księga żywota się zawiera,

Przecież już stacja dwunasta,
Jezus na krzyżu umiera.

Wszyscy w powadze i cisi
Naszemu Panu cześć oddajcie,
Póki święte ciało na krzyżu wisi,
Gorzkie żale przybywajcie.

Gdy niedzielny ranek nastał,
W nim głęboka prawda jest zawarta:

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał,
Nasza wiara nic nie byłaby warta.

Wszyscy radośni w tym czasie,
Mimo, że świat na krawędzi wojny się buja,
Mimo życiowych problemów i info hałasie,
Życzę wszystkim Wesołego Alleluja!

(J.T.)

Wielkanoc
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Sesje w gminie

 XL zwyczajna sesja rady gminy 
odbyła się w dniu 14.10.2021r. i została 
zwołana, aby podjąć uchwały: w spra-
wie nadania imienia Szkole Podstawowej  
w Jamnicy, w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kamionce Wielkiej, w sprawie zmiany 
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka 
Wielka na rok 2021, w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2021-2035,  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości, w sprawie przedłużenia 
umowy najmu lokalu, w sprawie przy-
stąpienia do zmiany części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kamionka Wielka I” 
w Gminie Kamionka Wielka, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Kamionka Wielka 
I” w Gminie Kamionka Wielka. Podczas 
sesji rada gminy przyjęła także Informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kamionka Wielka oraz 
o przebiegu wykonania budżetu za I pół-
rocze 2021 roku.
 Kolejna XLI nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Kamionka Wielka miała miej-
sce w dniu 16.11.2021r. Głównym tema-
tem obrad było podjęcie uchwał dwóch 
w sprawie rozpatrzenia skargi. Kolejnym 
bardzo ważnym punktem obrad było przy-
jęcie Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Kamionka Wielka 
za rok szkolny 2020/2021 oraz podjęcie 
uchwał w sprawie uchwalenia „Programu 
Współpracy Gminy Kamionka Wielka 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2022”,  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kamionka 

Wielka i w sprawie przedłużenia umowy 
najmu lokalu.
 Następna, XLII sesja zwyczajna 
miała miejsce w dniu 26.11.2021r. Pod-
czas obrad rada gminy podjęła uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XL/305/2021 
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 
października 2021 roku w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka 
Wielka na rok 2021, w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej oraz rzeczowej 
dla Powiatu Nowosądeckiego, w sprawie 
zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Kamionka Wielka na rok 2021 i w spra-
wie zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kamionka Wielka na lata 
2021-2035. Bardzo ważnym punktem 
obrad było także podjęcie uchwał w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwol-
nienia z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym, 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, w sprawie 
ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w okresie od 
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. oraz w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kamionka Wielka I”  
w Gminie Kamionka Wielka.
 XLIII sesja zwyczajna Rady 
Gminy Kamionka Wielka została zwołana 
na dzień 16.12.2021r. Głównym tematem 
obrad było podjęcie uchwał w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022, w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2022,  
w sprawie zmiany w Uchwale Budżeto-
wej Gminy Kamionka Wielka na rok 2021, 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kamionka Wielka 
na lata 2021-2035 i w sprawie ustalenia 
wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021. W trakcie sesji 
rada ustaliła także wynagrodzenie Wójta 
Gminy Kamionka Wielka oraz zatwier-
dziła plany pracy stałych Komisji Rady 
Gminy Kamionka Wielka na rok 2022.  
W dalszej części podjęto także uchwały 
w sprawie zniesienia formy ochrony przy-
rody z drzewa gatunku dąb szypułkowy 
uznanego za pomnik przyrody w Mszal-
nicy, w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody z drzewa gatunku lipa drob-
nolistna uznanego za pomnik przyrody  
w Mszalnicy oraz w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka.
 W dniu 30.12.2021r. odbyła się 
kolejna XLIV zwyczajna sesja rady gminy, 
podczas której rada gminy przyjęła Stra-
tegię Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na 
lata 2021-2030.  Kolejnym bardzo ważnym 
punktem obrad było podjęcie uchwał 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kamionka Wielka 
na lata 2021-2035, w sprawie ustalenia 
wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021 oraz w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2022-2036. Na 
tej sesji została również podjęta Uchwała 
Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na 
rok 2022.
 XLV zwyczajna sesja rady gminy 
odbyła się 18.02.2022r. Podczas tej sesji 
Rada Gminy Kamionka Wielka podjęła 
uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka 
i w sprawie zmiany w Uchwale Budżeto-
wej Gminy Kamionka Wielka na rok 2022,  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kamionka Wielka na 
lata 2022-2036. Bardzo ważnym tematem 
obrad było podjęcie uchwał w sprawie
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ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla strażaków, ratowników 
ochotniczych straży pożarnych za udział 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowni-
czej, szkoleniu lub ćwiczeniu, w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2020-2023”, za 
okres 2020-2021, w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt  na terenie Gminy Kamionka 
Wielka w 2022 roku”, w sprawie przejęcia 
od Powiatu Nowosądeckiego ograniczo-
nego zarządzania drogami powiatowymi 
w zakresie pełnienia funkcji inwestora  
i w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych. Zostało także radnym 
przedłożone sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 Z treścią podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na naszej stronie 
internetowej: www.bip.malopolska.pl/
ugkamionkawielka.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Kamieński

  

  "Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, 
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. 

Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, 
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń, ..." 

 św. Jan Paweł II    

Liczba ludności w Gminie Kamionka Wielka  
na dzień 31.12.2021 r.

L.p. Miejscowość Urodzenia Małżeństwa Zgony Kobiety Mężczyźni Ogółem
1. Kamionka Wielka 45 33 48 1753 1628 3381
2. Kamionka Mała 4 4 2 220 225 445
3. Mystków 37 23 21 1032 1055 2087
4. Mszalnica 25 12 25 805 810 1615
5. Królowa Górna 9 8 3 466 493 959
6. Królowa Polska 9 4 2 303 303 606
7. Bogusza 8 7 5 372 341 713
8. Jamnica 14 8 9 412 420 832

RAZEM: 151 99 115 5363 5275 10638

(S.Z.)
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Podpisanie umowy na budowę Szkoły Podstawowej w Boguszy

 Rozpoczął się rok 2022, a wraz 
z nim szereg inwestycji drogowych na 
terenie Gminy Kamionka Wielka. Zapla-
nowane roboty drogowe będą miały na 
celu głównie poprawę jakości dróg gmin-
nych, rozwój infrastruktury drogowej i co 
najważniejsze - poprawę warunków życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Jedną z ważniejszych robót drogowych 
ujętych do wykonania w bieżącym roku 
jest remont drogi gminnej o nazwie 
„Kosówka” w miejscowości Kamionka 
Wielka. Realizację przedmiotowego 
zadania umożliwią środki pozyskane w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jak podkreśla Wójt Gminy Andrzej 
Stanek rządowe środki finansowe wyko-
rzystywane do modernizacji dróg gmin-
nych stanowią strategiczne źródło reali-
zacji inwestycji drogowych w Kamionce 
Wielkiej.
Zadanie pn. „Remont drogi gminnej 
nr 290922K w km od 0+160,00 do km 
1+026,00  w miejscowości Kamionka 
Wielka, Gmina Kamionka Wielka” zostało 
ujęte na liście podstawowej zadań gmin-
nych przeznaczonych do dofinansowania 
w roku 2022 opublikowanej w miesiącu 

lutym bieżącego roku. Na chwilę obecną 
trwają prace związane z przeprowa-
dzeniem postępowania przetargowego, 
mające na celu wyłonienie wykonawcy 
przedmiotowego zadania. Całość robót 
objętych dofinansowaniem została osza-
cowana na kwotę 441 873,53 zł, przy 
czym udział środków pochodzących z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
stanowić będzie 80% wartości zadania, 
co oznacza kwotę 353 498,00 zł.
Przedmiotowa droga stanowi jedyny 
dojazd do wielu domostw zlokalizowa-
nych w jej obrębie, tym bardziej cieszy 

 W  dniu 9 lutego br. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan 
Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Mał-
gorzaty Witteczek podpisał umowę na długo wyczekiwaną przez 
mieszkańców gminy inwestycję – Budowę Szkoły Podstawowej  
w  miejscowości Bogusza.   Dużym zaintresowaniem  cieszyło się 
ogłoszone  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie  
art. 275  pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spośród  dwu-
nastu Wykonawców wybrano ofertę Pana Bogdana Romanek pro-
wadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan  Romanek z siedzibą   
w Starym Sączu. W dniu 10 lutego br.  przekazano Wykonawcy 
plac budowy. Realizacja inwestycji potrwa do 31 lipca 2023 roku.
 Budynek zaprojektowany został jako obiekt niepodpiwni-
czony o dwóch kondygnacjach.  Jego bryła została skomponowana  
z trzech części – południowej, środkowej oraz północnej, co 
korzystnie wpływa na proporcje całego budynku oraz umożliwia 
dostosowanie jego poziomów użytkowych do spadku terenu.  Znaj-
dzie się  w nim  11 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pomiesz-
czenia administracyjno-socjalne, węzły sanitarne, szatnie, gabinet 
pielęgniarki szkolnej a także biblioteka. Do dyspozycji będzie plac 
zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych. W projekcie zaplanowano też nowoczesną kotłownię.  
W  ramach inwestycji planuje się również przebudowę odcinka 
sieci gazowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących 
z realizowanym  budynkiem.
 Budynek będzie dostosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne, zapewniając swobodny dostęp na 
wszystkie kondygnacje użytkowe, poprzez dźwig osobowy oraz 
platformy schodowe w miejscach,  gdzie występują  różnice pozio-
mów w obrębie kondygnacji. Budowa nowej szkoły w  miejscowo-
ści Bogusza,  to  kolejna  inwestycja  na terenie gminy Kamionka 
Wielka, którą zapowiadał Wójt Gminy Andrzej Stanek. O taką inwe-
stycję zabiegali mieszkańcy Boguszy, miejscowości, która  bardzo 
mocno się rozwija i mieszka w niej wiele młodych rodzin z dziećmi.   
Wójt  nie kryje zadowolenia, iż tak niezwykle ważna  dla miesz-
kańców  Boguszy  inwestycja weszła  w fazę realizacji. Całkowity  
koszt  zadania  wynosi  8.177.000,00 zł. brutto. Środki na realizację    
zadania,  dzięki  staraniom Włodarza gminy,  zostały  pozyskane   
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5. 525. 
000,00 zł.  Podkreślić należy,  że Wójt nie poprzestał na  tym, lecz  
czyni starania zmierzające do pozyskania środków na pokrycie 
pozostałej  części  kosztów,  aby nie obciążać  budżetu gminy. 
Inwestycja ta nie doszłaby do skutku, gdyby nie przychylność ze 
strony  Pana  Premiera i  pomoc Panów Wojewodów oraz Parla-
mentarzystów w staraniach  o pozyskanie dofinansowania,  za  
które Wójt  Gminy składa serdeczne podziękowania.
Warto przypomnieć, że obecna placówka z niemal setką uczniów 
zajmuje rozbudowany budynek wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Budynek  jest w złym stanie i nie spełnia wymogów szkoły XXI 
wieku.  
 Architektura szkoły  nie tylko stworzy przestrzeń do nauki, 
nawiązywania relacji i rozwijania pasji przez uczniów,  ale także  
będzie  spełniała  funkcje  centrum,  w którym skupiać się będzie  
aktywność społeczna i kulturalna. 
                                                 (K.H. i E.K.)
                                                       Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka
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perspektywa jej szybkiego remontu.
W ramach  planowanych prac na odcinku
podlegającym remontowi o długości 
blisko 0,9 km zostanie wykonana roz-
biórka dotychczasowej nawierzchni 
drogi wraz z uzupełnieniem istnie-
jącej podbudowy. Wyłożona zosta-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa 
oraz wykonane obustronne pobocza.

Jednocześnie warto podkreślić, że ww. 
zadanie stanowi początek tegorocznych 
prac remontowych na drogach gminnych, 
natomiast stale podejmowane są dzia-
łania utrzymania dróg gminnych w jak 
najlepszym standardzie. Równocześnie 
trwają prace związane z przygotowaniem 
dokumentacji dotyczącej remontu kolej-
nych dróg asfaltowych na terenie Gminy 

wykonywanych w ramach środków  
własnych. Wójt Gminy nie kryje zado-
wolenia z faktu, że kolejne odcinki dróg 
z nową nawierzchnią już niedługo będą 
służyć mieszkańcom gminy i wpłyną 
pozytywnie na poprawę  jakości i bezpie-
czeństwa ich użytkowników. 
Włodarz  gminy liczy na sprawną reali-
zację założonych w bieżącym roku 
zadań drogowych oraz pragnie prosić 
mieszkańców o wykazanie cierpliwości 
podczas realizacji zaplanowanych robót 
związanych z remontami dróg gminnych  
i wynikającymi z tego tytułu utrud-
nieniami. Jednocześnie zapewnia, że  
w dalszym ciągu będzie czynił starania 
celem pozyskania kolejnych środków, 
które pozwolą na poprawę infrastruktury 
drogowej.

(S.M.)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Podziękowania dla Mieszkańców

Szanowni Państwo!
 Pragnę poinformować, że w dniach 2, 4 i 10 marca br. 
przekazaliśmy do Powiatowego Magazynu Pomocy w Starym 
Sączu otrzymane od Państwa dary dla  uchodźców z Ukrainy. 
Najpotrzebniejsze artykuły niezbędne do codziennego życia 
zostały również przekazane dla uchodźców, którzy znaleźli 
schronienie w naszej gminie. 
 Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za 
okazane serce i wsparcie. Dziękuję za Państwa hojność, dobroć 
i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znaj-
dują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. 
Cieszę się, że Państwo tak szybko zareagowali na mój apel. 
 Jestem również wdzięczny tym Mieszkańcom, którzy 
udzielają schronienia i przyjęli pod swój dach rodziny z dziećmi.
 Wszystkim Państwu - Darczyńcom z całego serca ser-
decznie dziękuję. 
 Dziękuję również dzieciom i młodzieży szkolonej, peda-
gogom, dyrekcji szkół, członkom Klubu Seniora, pracownikom 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, 
pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Kamionce Wielkiej oraz 
pracownikom Urzędu Gminy Kamionka Wielka za zaangażowa-
nie przy organizowanej zbiórce darów. 
 Podziękowania pragnę również przekazać Ochot-
niczym Strażom Pożarnym z Gminy Kamionka Wielka tj. OSP 
Mystków, OSP Królowa Górna, OSP Bogusza i OSP Mszalnica, 
które przekazały sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy. 
Za wszelką okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję.
 Równocześnie nadmieniam, iż w dalszym ciągu pro-
wadzona jest zbiórka potrzebnych artykułów. Pragnę dodać, że 
utrzymujemy stały kontakt z uchodźcami  przebywającymi na 
terenie naszej gminy, którym na bieżąco  staramy się dostarczać  
niezbędne  rzeczy. 
Z wyrazami szacunku

Andrzej Stanek - Wójt Gminy Kamionka Wielka
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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 Informujemy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka  
o możliwości skorzystania z  programu usuwania odpadów zawie-
rających azbest, realizowanego na terenie powiatu nowosądec-
kiego.
 Program usuwania odpadów zawierających azbest   
z terenu powiatu nowosądeckiego w roku 2022 realizowany jest 
przez Starostwo Powiatowe  w ramach dofinasowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.
 Celem programu jest pomoc w usuwaniu odpadów 
zawierających azbest, polegająca na odbiorze zdemontowanych 
odpadów z terenu nieruchomości bez ponoszenia kosztów przez 
właściciela nieruchomości.  Pomoc polega na pokryciu kosztów 
usunięcia odpadów tj. pakowania, załadunku, transportu i przeka-

zania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecz-
nych.
 Wnioski o usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawie-
rających azbest należy składać bezpośrednio  do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33. Formularz 
wniosku o unieszkodliwienie wyrobów azbestowych można pobrać  
w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka lub ze strony internetowej Sta-
rostwa Powiatowego. 
 Nadmienia się jednocześnie, iż zgodnie z „Krajowym 
planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwią-
zania problemu unieszkodliwiania tych odpadów powinien nastąpić 
przed 2032r.

(J.R.M.)

Darmowa utylizacja odpadów azbestowych

Informacja
Informujemy, że od 1 lipca 2017 r. na terenie wojewódz-
twa małopolskiego obowiązuje uchwała Nr XXXII/452/17  
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia  
2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której 
celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komu-
nalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń 
norm jakości powietrza w naszym województwie.

 Uchwała wprowadziła okresy przejściowe na wymianę 
starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. (kopciuchy). W efekcie jej 
działania do końca 2026 roku w województwie nie powinny funk-
cjonować kotły na paliwo stałe, niespełniające standardów emisyj-
nych co najmniej klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 .

Mieszkańcu gminy Kamionka Wielka, jeżeli posiadasz:
•  kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co  
najmniej klasy 3  (mowa tutaj głównie o kotłach pozaklasowych 
oraz urządzeniach klasy 1 lub 2) to do 1 stycznia 2023 roku musisz 
go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazo-
wym, elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy 
lub kotłem na węgiel, pellet  czy drewno kawałkowe spełniającym 
wymogi ekoprojektu;
•  kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, to musisz go wymienić 
do 1 stycznia 2027 roku;
•  kocioł na węgiel lub drewno klasy 5, to możesz go używać do 
końca jego technicznej żywotności;
•  kominek, to od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone uży-
wanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub 
mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane doty-
czące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji 
technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, 

które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposa-
żone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrolity.
 
 Ponadto od 1 lipca 2017 r. we wszystkich instalacjach 
wskazanych w uchwale antysmogowej zakazuje się stosowania 
paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych, tj.:
•   węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzy-
staniem tego węgla,
•   mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem,
•  paliw o uziarnieniu poniżej  5 mm i zawartości popiołu powyżej 
12%,
•  biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20%, więc spalanie paliw stałych, tj. węgiel czy drewno odpowied-
niej jakości jest dopuszczone. 

Kary
•  Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być 
ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
•   Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakre-
sie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą 
aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?
 Można skorzystać z Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, „Gminnych Dotacji Celowych” oraz „Ulgi Termomoder-
nizacyjnej” , w ramach których oferowane są dotacje do wymiany 
kotłów, montażu OZE oraz termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych.
 Aby uzyskać szczegółowe informacje, przyjdź do punktu 
konsultacyjno-informacyjnego 
w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, który jest czynny w godzinach 
pracy Urzędu i porozmawiaj z Ekodoradcą. 

(P.L.)
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Złoto w województwie  
i brąz w Polsce

 Mieszkańcy Sołectwa Kamionka Wielka po raz kolejny 
pokazali, że sprawy publiczne są dla nich istotne, a aktyw-
ność obywatelska nie jest im obca. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, pod przewodnictwem sołtysa Bartłomieja Kłęb-

czyka, Sołectwo Kamionka Wielka w głosowaniu, które odbyło 
się między 13 października a 23 listopada zdobyło pierwsze 
miejsce w Plebiscycie Mistrzowie Agro w 2021 r. w kategorii 
Sołectwo roku w województwie małopolskim, uzyskując 1020 
głosów, (przewaga 456 głosów nad zajmującym drugie miejsce 
sołectwem). 
 Natomiast na etapie ogólnopolskim Sołectwo 
Kamionka Wielka  zajęło trzecie miejsce, co potwierdza poten-
cjał jaki drzemie w tej miejscowości, która promuje sołectwo  
i całą gminę na tle Polski.
 Rada Sołecka na czele z Sołtysem Bartłomiejem Kłęb-
czykiem dziękuje mieszkańcom za oddanie głosów i zaanga-
żowanie się w sprawy naszej wsi, co dało  nam tak wysokie 
miejsce w ogólnopolskim plebiscycie. Jesteśmy wdzięczni, bo 
kolejny raz nasi mieszkańcy udowodnili, że sprawy wsi nie są im 
obojętne i mam głęboką nadzieję, że ta współpraca przyniesie 
kolejne owoce i efekty w rozwoju naszego sołectwa.
 

Bartłomiej Kłębczyk
Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Bogusza solidarna z Ukrainą

 Efekty zbiórki darów dla obywateli Ukrainy dotknię-
tych wojną przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
28 lutego boguszanie bardzo hojnie odpowiedzieli na akcję zor-
ganizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszy i miej-
scową świetlicę. 
 Do paczek trafiła nie tylko żywność i ubrania, ale środki 
opatrunkowe, przeciwbólowe, środki czystości, latarki, baterie  
i inne rzeczy pierwszej potrzeby. We wtorek w akcję pakowania 
włączyły się również dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Boguszy, a busy do transportu udostępnili: Mariusz Poręba z 
firmy "Portech" i Szymon Siedlarz z firmy "Simdach". 

 Dary pojechały do Krynicy, ponieważ cała akcja była 
prowadzona w ścisłej współpracy z Fundacją Bratnia Dusza. 
Tam już czekał tir, który 6 marca dotarł do Winnicy na Ukrainie, 
czyli niemal bezpośrednio na pierwszą linię frontu. 
 To była szybka i spontaniczna akcja, ale dzięki współ-
pracy z krynicką fundacją wiemy, że wysiłek nie poszedł na 
marne, a dary trafiły bezpośrednio do najbardziej potrzebują-
cych. Dziękujemy organizatorom i darczyńcom !!! 

(R.K.)
Fot. J. Głód
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Szkoła Podstawowa w Jamnicy ma już swoje imię!

 14 października 2021 roku na 
wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniow-
skiego Rada Gminy Kamionka Wielka 
Uchwałą nr XL/303/2021 nadała Szkole 
Podstawowej w Jamnicy imię Marii 
Skłodowskiej-Curie.
 Dlaczego wybrana została 
kobieta? 
W naszej szkole większość nauczycieli to 
kobiety. Kobiety, których pasją jest nauka 
i przekazywanie jej młodym ludziom. 
Wśród rodziców to zdecydowanie mamy 
– kobiety- częściej wspierają dzieci, by 
stawały się coraz mądrzejsze.
I co ciekawe, w naszej szkole to uczen-
nice chętniej biorą udział  w różnych 
konkursach.
 Dlaczego właśnie ta? 
Maria Skłodowska-Curie była wybitną 
kobietą, nie tylko dlatego, że otrzymała 
dwie Nagrody Nobla i to w dwóch dzie-
dzinach. Pokonała wiele trudności, by  
w ogóle móc się uczyć. Przykład jej życia 
powinien być wzorem dla młodych ludzi, 
że nauka jest fascynująca.
Doświadczenia, eksperymenty wykony-
wane własnoręcznie – efekty niespodzie-
wane i robiące wrażenie – dzięki takiej 
patronce pewnie niejeden uczeń i uczen-
nica także zapragnie być odkrywcą. 
 Wybraliśmy tę patronkę, by jej 
postawa inspirowała do poszukiwania, 
badania i mobilizowała do zdobywania 
wiedzy.
 Mało kto wie, że Maria Skło-
dowska-Curie była współzałożycielką 
szkoły, w której dzieci uczono w nowa-
torski sposób (w laboratoriach, muze-

ach, teatrach). Chcielibyśmy, by nauka 
w naszej szkole była pasjonująca, roz-
budzała ciekawość. Dlatego organizo-
wane byłyby w szkole warsztaty, na któ-
rych uczniowie (oczywiście pod okiem 
nauczyciela) przeprowadzaliby doświad-
czenia. Na corocznych piknikach, na 
których gromadzi się wielu mieszkań-
ców Jamnicy, pokazywaliby efekty tych 
działań. 
 Chcielibyśmy również organizo-
wać cykliczny konkurs – Przyszły Nobli-
sta – zachęcający uczniów do aktywno-
ści w różnych dziedzinach nauki.

 Szkoła Podstawowa w Jamnicy 
zgłosiła swój udział w akcji konkursowej 
„Gdzie są nasze patronki?” organizowa-
nej przez Webola Huge Idea sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w Warszawie. Otrzyma-
liśmy grant w wysokości 15 000 złotych, 
który szkoła wykorzysta na promowanie 
swojej patronki, np. na przygotowanie 
gabloty (wystawy), cykl lekcji muzealnych 
poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie, 
doposażenie pracowni fizyczno-che-
micznej w potrzebne akcesoria i odczyn-
niki, zakup nagród dla zwycięzców  

w planowanych konkursach.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jamnicy są dumni z  nadania naszej 
szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie. 
Znają jej postać i zasługi. Ufamy, że auto-
rytet i wzorzec osobowy Marii Skłodow-
skiej-Curie pomogą wychować naszych 
uczniów na kreatywnych i dobrych ludzi.
 W przyszłym roku szkoła 
obchodzić będzie stulecie działalności  
i połączenie tych dwóch wydarzeń – 
nadanie imienia i okrągły jubileusz-staje 
się okazją, by wykonać pamiątkowy 
mural na elewacji budynku, gabloty  

z prezentacją historii szkoły i prezentacją 
patronki, wydać książkę przedstawiającą 
historię szkoły oraz zakupić sztandar 
szkoły. Są to bardzo kosztowne przed-
sięwzięcia. Liczymy na pomoc życz-
liwych ludzi i instytucji. Każda forma  
i każda złotówka jest dla nas ważna, tym 
samym, gdyby ktoś z Państwa Czytelni-
ków zechciał wspomóc naszą inicjatywę, 
prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 

Z wyrazami szacunku
Dorota Kupiec – dyrektor szkoły

Henri M
anuel, Public dom

ain
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Podsumowanie rocznej działalności Koła (Nowoczesnych) 
Gospodyń Wiejskich w Jamnicy

 Zakończenie roku sprzyja pod-
sumowaniom. Także i my, gospodynie 
zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich  
w Jamnicy, uległyśmy tej tradycji.  Spotka-
liśmy się, aby posumować 2021 rok. Takie 
podsumowania mobilizują i skłaniają do 
refleksji nad tym, co udało nam się wspól-
nie dokonać w 2021 roku oraz do zasta-
nowienia się  w jakiej sferze powinniśmy 
poprawić ewentualne 
niedociągnięcia. Nie 
mamy sobie wiele do 
zarzucenia. Każda z 
osób, które należą do 
naszego KGW wnosi 
do grupy wiele wspa-
niałych pomysłów, 
możliwości i talentów. 
Lubimy nasze spotka-
nia ponieważ nawza-
jem ubogacamy 
siebie tym, co mamy 
n a j c e n n i e j s z e g o 
oraz uśmiechem  
i słowem. Przyświeca 
nam idea, że w poje-
dynkę czasami trudno 
coś osiągnąć, ale  
w grupie zawsze musi wyjść, zawsze się 
uda!.
 Na zakończenie tego roku  wzno-
simy więc symboliczny toast, aby pogra-
tulować sobie nawzajem zaangażowania 
i wzajemnych osiągnięć. Życzymy sobie 
również, aby w tej nowej covidowej rzeczy-
wistości nie brakło nam sił, chęci i zaanga-
żowania do dalszej działalności. 
 Nauczyliśmy się już, że słowo 
RAZEM ma wielką moc i znaczenie oraz 
ogromną siłę. Słuchając i parafrazując 
słowa papieża Franciszka, wstajemy więc 
z kanapy naszych przyzwyczajeń, naszego 
komfortu, wychodzimy z domów i działamy. 
 Nasze działania wypływają 
przede wszystkim z naszych statutowych 
zadań. Należą do nich promowanie i rozwój 
kultury ludowej, w tym w szczególności 
kultury lokalnej i regionalnej. Musimy się 
pochwalić, że czynnie bierzemy udział  
w różnorakich konkursach lokalnych pro-

mujących zdrowe oraz regionalne dania 
i potrawy. Wspaniałym przykładem takiej 
działalności był udział w Małopolskim 
Festiwalu Smaków w Starym Sączu (lipiec 
2021 r.).
 Organizacja Festynu Wiejskiego 
(czerwiec 2021 r.) miała na celu integra-
cję społeczności lokalnej oraz szerzenie 
przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 

regionalnych tradycji wytwarzania pierogów 
i kiełbas, a także promowania rodzimej 
kultury rdzennych mieszkańców Jamnicy 
i rozpowszechnianie jej. Podtrzymywa-
nie i rozpowszechniania rodzimej tradycji 
regionalnej polega na wytwarzaniu dań na 
podstawie starej receptury jamnickiej prze-
kazanej przez starsze mieszkanki Jamnicy 
swoim młodszym koleżankom. Powyższe 
stanowi, w swoim założeniu można rzec, 
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego. 
 Wielkim dziedzictwem jest rów-
nież nasza wiara. Dlatego też Panie i Pano-
wie czynnie uczestniczą w przygotowaniu 
lokalnej uroczystości odpustowej, która 
odbywa się na cześć  Matki Boskiej Czę-
stochowskiej.
Nie zabrakło nas także przy organizacji 
wraz z Duszpasterstewem Trzeźwości Die-
cezji Tarnowskiej - Trzeźwościowej Drogi 
Krzyżowej (sierpień 2021 r.) Wszyscy jej 

uczestnicy zaproszeni zostali, po pielgrzy-
mich trudach, na poczęstunek i wspólną 
pogawędkę przy stole.
 Wspólna praca nas ubogaca, 
czujemy się potrzebni, gdy działamy dla 
naszej lokalnej społeczności.
Z przyjemnością także wspólnie 
bawimy się i odpoczywamy. Zor-
ganizowaliśmy więc wyjazd wraz  

z niektórymi osobami  
z naszych rodzin, 
na parodniową 
wycieczkę do Wrocła-
wia. Regenerowaliśmy 
także siły, podczas 
pobytu na termach  
w Białce Tatrzańskiej.
 Pokrzepiamy 
nasze ciała, ale nie 
zapominamy także  
o duchu. Karmimy 
się również poprzez 
kulturę i poszerzamy 
swoje horyzonty. 
Wspólnie wybrali-
śmy się na spektakl 
w Teatrze Bagatela  
w Krakowie.

Wspieramy także działania na rzecz naszej 
jamnickiej szkoły. Wiemy, jakie to jest 
ważne. Zaznaczmy swój wkład w rozwój 
szkoły, a także hali sportowej. Jest to miłość 
odwzajemniona. 
Ponieważ w Kole Gospodyń Wiejskich czu-
jemy się jak w rodzinie, nie zapomnieliśmy 
o wspólnej Wigilii, podczas, której  łamali-
śmy się opłatkiem i śpiewaliśmy wspólnie 
kolędy.
 Jesteśmy otwarci i kreatywni.  
Wśród naszych noworocznych postano-
wień jest także chęć zaskoczenia siebie  
i innych w tym Nowym 2022 Roku.

Agnieszka Oleksy
Fot. Teresa Rams
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Ofiara i przebaczenie – refleksje czasu wojny

 Przyszło mi pisać ten tekst  
w trudnym czasie. Tragicznym dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy, a i dla nas budzącym 
uzasadniony niepokój. Wojna na Ukrainie, 
to zwrot w historii, do którego trudno się 
nie odnieść – wiele skojarzeń i przemyśleń 
rodzi się w głowie właściwie spontanicznie. 
Na początek trzeba zaznaczyć, że przele-
wam myśli na papier pod koniec dziewią-
tego dnia wojny i nie wiem, jak ona będzie 
dalej przebiegać i jak się skończy (i czy  
w ogóle). Sytuacja jest oczywiście bardzo 
dynamiczna i zapewne czytelnik weźmie 
ten tekst do ręki, gdy już wiele się wyja-
śni. Nie będę się więc starał prognozować 
przyszłości i nie chcę komentować sytuacji 
od strony wojskowej i politycznej. Powiem 
tylko, że – jak zawsze – warto się temu 
uważnie przyglądać i starać się poznać, 
i zrozumieć szerszy kontekst, żeby nie 
dawać się ponosić emocjom, zwieść plot-
kom i propagandzie, i żeby wyciągać wnio-
ski istotne dla nas Polaków. Można znaleźć 
na bieżąco wiele obiektywnych komentarzy. 
Ja chciałbym raczej podzielić się z Wami, 
jako człowiek wierzący i kapłan, kilkoma 
myślami natury moralnej i duchowej.
 Kiedy ludzie chwytają za broń  
i poświęcają własne życie, aby bronić swej 
wolności, bronić swych bliskich, przycho-
dzą mi na myśl słowa Jezusa Chrystusa, 
które odnajdujemy w czytaniach mszal-
nych na początku Wielkiego Postu: „… bo 
kto chce zachować swe życie, straci je,  
a kto straci swe życie z Mego powodu, ten 
je zachowa.” Jakie motywy ludzkiego dzia-
łania mieszczą się w stwierdzeniu: „stracić 
życie z powodu Chrystusa?” Czy można 
przez to rozumieć udział w wojnie? Każda 
wojna jest złem i nikt, kto żyje autentycznie 
miłością, jej nie chce. Ale gdy wojna sama 
wchodzi w ludzkie życie narzucając nam 
swe okrutne prawo zabijania, aby samemu 
nie zginąć? A jeśli na szali kładzie się nie 
od razu życie ludzkie, ale niezależność poli-
tyczną? Czy mieści się w granicach godno-
ści człowieka stać bezczynnie i patrzeć, jak 
inni brutalnie zabierają nam prawo decydo-
wania o sobie, prawo do własności ziemi 
i owoców swej pracy? Czy są to sprawy 

ważniejsze od życia? I o jakie właściwie 
życie tu chodzi? Jezus wzywa do ocalenia 
życia wiecznego. Ale żeby doczesne swe 
życie poświęcać temu wiecznemu, trzeba 
najpierw uwierzyć w wieczność. Albo choć 
wierzyć w idee cenniejsze od życia.
 Przywykliśmy rozpatrywać tego 
typu dylematy siedząc wygodnie w fotelu 
i oglądając historyczne filmy, albo wojenne 
dramaty. Dziś dla mieszkańców Ukrainy 
wybór taki stał się niezwykle realny. Taki 
też był ten wybór dla naszych przodków, 
obrońców Ojczyzny, powstańców i kon-
spiratorów. Oni nie wahali się poświęcać 
nawet życia i ta ofiara była dla nich dowo-
dem miłości do własnego kraju. Każda 
prawdziwa miłość wyraża się w takiej 
ofierze. Jeśli nie jesteś w stanie oddać za 
kogoś życia, to czy naprawdę tego kogoś 
kochasz? W czasie, gdy polityka świa-
towych mocarstw coraz wyraźniej dąży 
ku konfrontacji, my również powinniśmy 
sobie zadać pytanie o naszą gotowość do 
ponoszenia ofiar dla obrony niezależności 
własnego państwa. Nie zmienimy swego 
położenia. Podobnie jak Ukraina jesteśmy 
wrotami do Europy, które właśnie próbuje 
się wyważać. Na pewno lepiej jest zabez-
pieczać własne interesy za pomocą pienię-
dzy wydawanych na obronność, ale czasu 
na to robi się coraz mniej. A jeśli przyjdzie 
nam przelewać krew? Jezus przelał swoją 
za nas. Cierpiał męki ukrzyżowania i stracił 
swe życie, abyśmy byli wolni, bo wolność 
od grzechu jest cenniejsza od życia docze-
snego – zapewnia bowiem życie wieczne. 
Walka o sprawiedliwość, to kwestia obrony 
godności człowieka. Godząc się na nie-
sprawiedliwość zbaczamy z chrystusowej 
drogi i popełniamy grzech zaniedbania. 
Jeśli wszystkie inne sposoby ochrony przed 
niesprawiedliwością zawiodą, trzeba tej 
sprawie poświęcić własne zdrowie i życie. 
Nadzieja na to, że można je ocalić, za cenę 
utraty wolności i godności jest iluzją. Tak 
ocalone życie traci na wartości i karleje tak, 
że w końcu trudno spojrzeć sobie samemu 
w twarz. „Ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus…” woła Św. Paweł. A wolność 
jest ostatecznie jedna – wewnętrzna, 

duchowa domaga się tej zewnętrznej, 
politycznej. W Ewangelii Łukasza można 
usłyszeć zaskakujące słowa Chrystusa 
przygotowującego uczniów do walki ze 
złem: „…kto nie ma [trzosa], niech sprzeda 
swój płaszcz i niechaj kupi miecz!”. A na 
te słowa apostołowie natychmiast, bez 
najmniejszego zakłopotania, wydobywają 
dwa miecze, które były w ich posiadaniu.  
Z pewnością słów tych nie można rozumieć 
dosłownie, bo Jezus nigdy nie nawoływał 
do przemocy, ale czy nie pokazują one, 
jak bardzo należy być zdeterminowanym 
w walce o sprawiedliwość? Na myśl przy-
chodzi tu inne Jezusowe porównanie tym 
razem z Ewangelii Mateusza: „Nie przysze-
dłem przynieść pokoju, ale miecz”.
 „Oddajcie co cesarskie, cesa-
rzowi, a co boskie, Bogu” – mówi nam  
w innym miejscu Chrystus. To znaczy, że 
te dwa rodzaje powinności, choć posiadają 
własną autonomię, to jednak tworzą jedną 
zgodną duchową rzeczywistość. Innymi 
słowy, gdy Ojczyzna wzywa, trzeba odpo-
wiedzieć. Tylko wcześniej trzeba zadać 
sobie pytanie, czy wojna, na którą idę, jest 
rzeczywiście sprawiedliwa. I konsekwent-
nie usuwać z serca nienawiść. Nie gniew, 
bo gniew bywa słuszny i daje siłę w boju, 
ale właśnie nienawiść, bo to ona zżera 
serce człowieka od środka i prowadzi do 
zemsty, i utraty litości i miłosierdzia. I znów 
przychodzą tu na myśl nasze polsko-ukra-
ińskie relacje. Bo wydarzyło się między 
nami w przeszłości wiele zła. Dzieliła nas 
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Po raz drugi Seniorzy z Mystkowa spotkali się na warsztatach 
zdobienia drewnianych misek farbami akrylowymi. Warsztaty 
malarstwa dla seniorów to doskonała okazja, aby zdobyć 
ciekawe umiejętności i kreatywnie spędzić wolny czas.  Pod-
czas zajęć uczestnicy zapoznali się z tajnikami sztuki malar-
skiej, mogli rozwijać swoje pasje, nabywać nowe umiejętno-
ści artystyczne, wyrażać na kawałku drewna swoje emocje, 
ale przede wszystkim aktywnie i miło spędzać wolny czas  
w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

(J.Z.)
Fot. autora

zarówno niesprawiedliwość społeczna, 
jak i bestialstwo i gwałt, którymi na nią 
odpowiadano. Wszyscy mamy w pamięci 
powstania kozackie, walki o Lwów, ukra-
ińskie oddziały pacyfikujące Powstanie 
Warszawskie, w końcu wcześniejsze 
okrucieństwa wyrządzone naszym roda-
kom na Wołyniu. Pewnie dlatego trudno 
nam zrozumieć inną perspektywę, z 
której spoglądają na nasze wspólne 
dzieje Ukraińcy. Ale przecież nie było 
między nami tylko zła. Przez długi czas 
tworzyliśmy jedną Rzeczpospolitą (choć 
była ona Unią Polski i Litwy, ale już nie 
Rusi). Od prawie trzydziestu lat grani-
czymy z już niepodległym państwem 
ukraińskim, na które naród ukraiński 

zasługuje tak samo, jak my na nasze 
własne. Nasi ukraińscy sąsiedzi znajdują 
u nas pracę, tak jak i my szukamy jej 
na Zachodzie. Choć to trudne, na nowo 
zaczynamy się poznawać i żyć razem. 
Dziś przychodzi nam patrzeć, jak naród 
ukraiński desperacko walczy o wolność. 
Doskonale rozumiemy tę walkę – nie tak 
dawno prowadziliśmy podobną i myślę, 
że rozumiemy też, że Ukraińcy walczą 
teraz również za nas. To my jesteśmy 
następni w kolejce. 
 Pewnie dlatego skala pomocy – 
zwłaszcza tej humanitarnej, jakiej Polacy 
udzielają uciekinierom z pożogi wojny, 
jest tak wielka. Serce rośnie, gdy się na 
to patrzy i oby nie zabrakło tego serca  

i w przyszłości, gdy pierwszy zapał 
minie. Czy w tej sytuacji trzeba wypowia-
dać słowa: „przebaczam”? Może czyny 
już to wyraziły. Niech ta pomoc stanie 
się kapitałem na przyszłość. Kapitałem, 
dzięki któremu zbudujemy nowe więzi  
i sojusze. Bo nie trzeba być ekspertem, 
by – oceniwszy to, co dzieje się teraz na 
naszych oczach – stwierdzić, że jeste-
śmy sobie nawzajem potrzebni. Mamy 
wspólny interes i gdy zawodzi pomoc  
z daleka, tylko razem możemy sprostać 
wyzwaniom, jakie niesie trudna przyszłość.  
Oby nie było na to za późno.

 ks. Hieronim Kosiarski

Malowane akrylem – warsztaty  
zdobienia drewnianych misek

Seniorzy z Klubu Seniora w Jamnicy zorganizowali kolejne 
spotkanie. Tym razem okazją do tego była wspólna Wigilia. 
Spotkali się, aby połamać się opłatkiem i zaśpiewać kolędy. 
Miejsca na zorganizowanie spotkania udzieliła, nie po raz 
pierwszy, szkoła w Jamnicy, w osobie Pani Dyrektor.  Seniorzy 
dają dobry przykład nam wszystkim. Poprzez swoje działa-
nia pokazują, jak ważne jest przebywanie razem, aby wspól-
nie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami ale przede 
wszystkim zintegrować się. Na szczęście wspólnych spotkań 
na żywo nie są w stanie zastąpić żadne komputery, telefony 
czy komunikatory.  Starsi to wiedzą, nie dlatego, że są senio-
rami i być może nie bardzo umieją obsługiwać te urządzenia, 
ale dlatego, że posiadają mądrość życiową popartą wielkim 
doświadczeniem. Nasi Nestorzy – byle tak dalej, działajcie  
i poprzez swoją działalność uczcie młodsze pokolenia  prawdy 
o życiu, tradycji i wspólnocie! Dziękujemy.

Agnieszka Oleksy
Fot. Kazimiera Gieniec

Klub Seniora w Jamnicy
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 W tym roku przypada 10-ta 
rocznica powołania Klubu Seniora przez 
dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej Annę 
Ziobrowską. Pomysł powstał w celu 
realizacji programu rozwoju bibliotek, 
który zaowocował zbudowaniem zacie-
śnionych relacji między mieszkańcami 
gminy. Czas poświęcony na spotka-
nia jest spędzany efektywnie, czynnie, 
wpływa na poszerzenie świadomości  
i rozwój uczestników, na satysfakcję, jak 
i szacunek. Spotkania wzbudzają aktyw-
ność społeczną, zatem zmniejszają 
poczucie odosobnienia, tworząc spójną 
grupę, która ma terapeutyczny charakter, 
ponieważ kieruje się tu pozytywne myśli, 
stąd seniorzy doświadczają różnych roz-
rywek w klubie. Mimo, że jesteśmy starzy 
ciałem, jednak młodzi duchem. Klub 
zrzesza 67 członków z Kamionki Wielkiej 
i Kamionki Małej. 
        Dzięki działalności klubu 
wyszliśmy z domów, nawiązaliśmy nowe 
kontakty i więzi. Zaczęliśmy inaczej 
patrzeć na życie seniora, chcemy nadal 
się spotykać, rozwijać i miło spędzać 
wolny czas.  Atmosfera, jaka panuje 
wśród uczestników, jest do pozazdrosz-
czenia, a z takim kapitałem życie seniora 
jest znacznie łatwiejsze. Wspólnota, jaką 

tworzymy w naszej wsi,wynika z zupełnie 
dla nas normalnego obowiązku, jakim 
jest poświęcenia swojego czasu na rzecz 
innych, tu liczy się spełnienie siebie. 
„Tyle jesteśmy warci, ile z siebie damy”. 
To motto przyświeca nam w działaniu. 
Dlatego też każde spotkanie odbywa się 
przy suto zastawionym stole, na którym 
pojawiają się różne specjalności senio-
rek, np.: pierogi. 
10 lat to odległy czas, w którym realizo-
wano tutaj zaplanowane zadania, łącząc 
pokolenia przez kulturalny, zdrowy  
i aktywny tryb życia.  Dużym zaintereso-
wanie cieszy się w dalszym ciągu gim-
nastyka sprawnościowa: nordic walking, 
aerobik. Seniorzy z biblioteki są bardzo 
aktywni, mają spore osiągnięcia z dzie-
dziny kultury, z racji utworzenia amator-
skiej grupy teatralnej, w ramach której 
działa „Kabaret Prowizorka” pracujący  
w oparciu o scenariusze opracowane 
przez Zofię Pawłowską. Kabaret umila 
życie nie tylko członkom klubu, ale  
i innym. Przez kolejne lata grupa odwie-
dziła wszystkie szkoły podstawowe  
i przedszkola na terenie gminy oraz dwa 
sądeckie przedszkola, gdzie przedsta-
wiono wiersze, baśnie i bajki dla dzieci, 
takie jak: „Czerwony kapturek”, „Rzepka”, 

„Franklin pomaga”. Również odbywały 
się cykliczne spotkania z dziećmi w 
bibliotece, gdzie seniorzy czytali im bajki.
         W 2018 r. z okazji rocznicy Odzy-
skania Niepodległości Polski członkowie 
klubu czynnie uczestniczyli w przygoto-
waniu świętowania. We wszystkich szko-
łach podstawowych wraz z Klubem 3xR  
z Gminnego Ośrodka Kultury senio-
rzy prowadzili pogadanki i wykonywali  
z dziećmi kotyliony. Dużym powodze-
niem wśród młodzieży gimnazjalnej  
i środowiska, cieszyło się przedstawienie 
pt. „Cztery pokolenia na wsi”, w którym 
zostało ukazane autentyczne życie 
rodzin. Młodzież z ogromnym skupieniem 
poznawała historię naszych przodków. 
Odbyło się uroczyste spotkanie w Szkole 
Podstawowej nr 1 Zespołu redakcyjnego 
z autorami przeżyć II wojny światowej. 
      W niezwykłym nastroju przeprowa-
dzono w 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 
1 Wieczornicę pt. „Droga do niepodległej 
Kamionki Wielkiej”. Współorganizatorami 
wieczoru byli biblioteka i Klub Seniora. 
Przygotowano także dla zaproszonych 
gości, członków klubu i młodzieży szkol-
nej spotkanie pokoleniowe z przedsta-
wieniem historii wsi, od lokacji do nie-
podległości. Montaż słowno muzyczny 

10-lecie Klubu Seniora z Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej
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prowadzili: dyr. biblioteki, nauczyciele, 
seniorzy i harcerze, zaś pieśni patriotyczne  
i rewolucyjne śpiewali: Sebastian Wolak 
oraz maestro Jan Kłoskowski. 
 Trudno dzisiaj wyliczyć wszystkie 
wyjazdy do kina, czy też teatru do Krakowa, 
Nowego Sącza, Starego Sącza. Odbyły 
się wycieczki dwudniowe do Zakopanego, 
Warszawy i Pszczyny. Wiele jednodnio-
wych do okolicznych miast: Grybów-Cięż-
kowice kamienne miasto, Wieliczka-Kra-
ków, Muszyna, Wadowice, Bielsko Biała- 
Hałcnów i Wilamowice, Kraków-Łagiew-
niki, Bieszczady, Kalwaria Zebrzydowska, 
Muszyna, Tylicz i Hodorowa, Zabawa  
i Mościce. Wyruszono szlakiem Architektury 
Drewnianej w Małopolsce, gdzie seniorzy 
zwiedzili najcenniejsze obiekty drewniane, 
zespół obejmuje 253 obiekty, a to kościoły, 
cerkwie, kaplice, dzwonnice, spichlerze, 
wiejskie chaty i szlacheckie dwory, z czego 
osiem jest na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Organizowano częste wyjazdy 
na baseny termalne do: Szaflar, Białki 
Tatrzańskiej, Witowa, Bukowiny, Chełmca. 
Zawsze był z nami ks. prałat Stanisław 
Ruchała, który dbał o wartości duchowe 
członków wycieczki.

 Seniorzy brali udział w spek-
taklach, jasełkach, koncertach kolęd, 
imprezach plenerowych związanych z 
konkursami i zabawami przy wspólnym 
grillowaniu i ciekawej muzyce. W każdym 
roku uroczyście, w lokalu, obchodziliśmy 
Dzień Seniora, Opłatek i zabawę karnawa-
łową. Braliśmy udział w Narodowym Czy-
taniu książek nie tylko w bibliotece, ale też  
i w terenie. Realizowaliśmy Święto pieczo-
nego ziemniaka na Czarnej Kępicy, prelek-
cje na tematy zdrowia i bezpieczeństwa 
seniorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
warsztaty zielarskie, kurs komputerowy, 
który ukończyli wszyscy seniorzy z klubu 
i wiele innych imprez okolicznościowych. 
Trudno tu przytoczyć wszystkie wydarze-
nia, ważne, że seniorzy w gminie współpra-

cują ze sobą, a ponadto, warto podkreślić, 
że i we wszystkich spotkaniach, uroczy-
stościach, wycieczkach brali udział także 
seniorzy z Mystkowa i Jamnicy. 
 Szczególnym dniem dla naszej 
biblioteki i członków klubu był uroczy-
ście obchodzony Dzień Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
w maju 2019 r. na który zaprosiliśmy gości: 
NORW „Gromadka” wraz z dyr. Ośrodka 
Martą Kuropeską rodzicami i opiekunami 
dzieci.  Na spotkanie przybył radny Antoni 
Potoniec i osoby niepełnosprawne z terenu 
gminy. Pokazaliśmy zebranym, że żadna 
postać niepełnosprawności nie umniejsza 
godności człowieka, aby była szanowana 
i chroniona musimy zdać sobie sprawę, że 
to na nas wszystkich spoczywa odpowie-
dzialność. Sponsorami poczęstunku byli: 
„Florencja Resto & Bankiet” Beata Kmak, 
Katarzyna Florek, Jerzy Florek, którzy   
z ochotą wspierali nasze zadanie. 
 W planie pracy klubu po raz 
kolejny odnotowano spotkanie dzieci 
niepełnosprawnych z terenu całej gminy  
z Motomikołajami. Na początku we Floren-
cji, a ostatnie dzięki pomocy Wójta Gminy 
Andrzeja Stanka i przychylności dyr. Izabeli 
Zaczyk w Szkole Podstawowej nr 1. 
Ważna jest także współpraca z przewod-
niczącą KGW Bogumiłą Kmak oraz człon-
kami koła, wspólne działanie przynosi 
lepszy efekt.  
 Członkowie Klubu systematycz-
nie zapraszani byli na spotkania do Starego 
Sącza z tamtejszymi seniorami, nie tylko 
do Opoki, ale też w inne miejsca, gdzie 
uczestniczyli w prelekcjach, koncertach, 
jubileuszach i innych spotkaniach. Zawsze 
towarzyszyła miła atmosfera i szczere, ser-
deczne przyjęcie. 
 Z czasu działalności klubu pozo-
staną pamiątki: „Folder” Feliksa Stefań-
skiego i ufundowanie Tablicy upamiętniają-
cej budowniczego w tym niezwykle trudnym 

powojennym czasie 
(Szkoła  Podsta-
wowa  nr 1 została 
oddana do użytku  
w 1956 r.).   
W ostatnim czasie 
dzięki wspar-
ciu Wójta Gminy, 
Gminna Biblio-
teka Publiczna  
i Klub Seniora  
w Kamionce Wiel-

kiej wydały dwie książki: „Ocalić od zapo-
mnienia wojenne i okupacyjne wspomnie-
nia mieszkańców Kamionki Wielkiej” oraz 
„Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka 
Wielka i Królowa Polska” opracowane 
przez Zofię Pawłowską. 
 W czasie pandemii rzadziej 
odbywały się spotkania, mimo przyjętego 
szczepienia seniorzy bardzo ostrożnie 
podchodzili do spotkań. Jednak przyzwy-
czajenie z ostatnich dziesięciu lat do aktyw-
ności w klubie, przełamuje bariery strachu.  
W lokalu odbył się Opłatek, uroczysta 
zabawa karnawałowa „ śledziówka”, Dzień 
Kobiet z występem kabaretu. Okres pande-
mii już wystarczająco wpłynął negatywnie 
na nasze religijne praktyki – zwłaszcza na 
uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej. 
Nie możemy zmarnować własnego życia 
niezależnie od wieku. Nawet najmniejsze 
działanie, które rozwija naszą ducho-
wość, jest lepsze od marazmu i marnowa-
nia czasu w wirtualnym świecie. Od nas 
samych zależy jak wykorzystamy każdy 
dzień dalszego życia.
 Dziesięć lat, minęło jak jeden 
dzień. Z tego czasu na zawsze pozo-
staną miłe wspomnienia, nigdy nie zabra-
kło smacznego obiadu lub poczęstunku  
i wspólnej radości ze spotkania. Paniom  
z biblioteki za poświęcenie własnego czasu 
na rzecz działalności klubu seniorzy wyra-
żają najgłębsze wyrazy wdzięczności. 
Mamy nadzieję, że okazane dobro jest 
wyjątkowym darem człowieka, bo co dobre, 
wraca- każdy dobry uczynek zawsze wróci. 
Pokazanie światu piękna dobroci, działania 
na rzecz starszych to wielka sztuka, którą 
pracownice z biblioteki szerzą i utrwalają, 
za co jeszcze raz z całego serca seniorzy 
dziękują.   
     

Zofia Pawłowska
Fot. Archiwum GBP
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 Jak co roku w Gminie Kamionka 
Wielka odbył się Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”, którego głównym 
celem jest popularyzowanie wśród dzieci  
i młodzieży tematyki z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, znajomości zasad 
postępowania na wypadek pożaru oraz 
praktycznych umiejętności posługiwania 
się  podręcznym sprzętem gaśniczym.
Informacje o wynikach rozgrywek:
 
I GRUPA:  (szkoły podstawowe klasy I-IV)
1. Poręba Jan  - Szkoła Podstawowa  
w Boguszy - 21 pkt.
2. Świgut Paweł – Szkoła Podstawowa  
w Mszalnicy - 19 pkt.
3. Poręba Anita – Szkoła Podstawowa  

w Boguszy - 16 pkt.

II GRUPA: (szkoły podstawowe klasy 
V-VIII)
1. Kmak Weronika- Szkoła Podstawowa 
w Boguszy - 24 pkt.
2. Bochenek Mateusz – Szkoła Podsta-
wowa w Mszalnicy - 23 pkt.
3. Gawlik Weronika Szkoła Podstawowa 
w Boguszy  - 22 pkt          

III GRUPA: (szkoły ponadpodstawowe)
1.  Michalik Mateusz- 28 pkt.
2.  Kmak Aleksander - 26 pkt.

Zwycięzcy wezmą udział w olimpiadzie 
na szczeblu powiatowym:

1. Poręba Jan - Szkoła Podstawowa  
w Boguszy
2. Kmak Weronika- Szkoła Podstawowa 
w Boguszy
3. Michalik Mateusz - Szkoła 
Ponadpodstawowa

 Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek 
pogratulował uczestnikom poziomu 
wiedzy, podziękował nauczycielom za 
zaangażowanie się w przygotowanie 
młodzieży do olimpiady oraz wręczył 
zwycięzcom atrakcyjne nagrody. 

(H.M.)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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 Dnia 3 marca br. Wójt Gminy 
Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek  
gościł w Urzędzie Gminy młode zawod-
niczki Wiktorię Bisagę oraz Darię Myjak, 
które kilkukrotnie zdobyły mistrzostwo 
Polski oraz Puchar Polski w Trickingu  
i I miejsce na międzynarodowych zawo-
dach AMG GATHERING w Ustce w 2021 
roku. W trakcie spotkania Wójt Gminy, 
wyrażając słowa uznania, pogratulował 
zawodniczkom wyjątkowych sukcesów 

na arenie sportowej, jak również wręczył 
wyróżnienia i nagrody, dziękując przy tym 
za promowanie Gminy Kamionka Wielka. 
Złożył też życzenia dalszych sukcesów  
i kolejnych osiągnięć, albowiem trickerki 
zostały powołane do kadry narodowej  
w tej dyscyplinie. Wyraził również podzię-
kowania dla rodziców, którzy wspierają  
i mocno angażują się w rozwój sporto-
wych pasji swoich dzieci, przyczyniając 
się tym samym do ich sukcesów.

 

Wójt Gminy przekazał również serdeczne 
podziękowania i gratulacje trenerowi  
Panu Andrzejowi Stecowi,  który stoi 
za imponującymi wynikami i wysokim 
poziomem prezentowanym przez „nasze” 
sportsmenki.  
 Trzeba podkreślić, iż Daria i Wik-
toria to wybitne zawodniczki, które swoją 
ciężką pracą udowadniają, że można 
osiągnąć sukces zarówno na arenie kra-
jowej jak i międzynarodowej. Z wielkim 
powodzeniem reprezentują swoją forma-
cję SCREAMO TRICKZ z Nowego Sącza, 
jak również Gminę Kamionka Wielka, 
podczas zawodów czy zgrupowań kadry 
narodowej.  
 Chociaż TRICKING jest stosun-
kowo nowym sportem, łączącym sztuki 
walki, gimnastykę i taniec,  cieszy fakt, iż 
to właśnie zawodniczki z  naszej Gminy  
z sukcesem prezentują swoje umiejętno-
ści przed szeroką publicznością w Polsce 
i za granicą. 

Serdecznie gratulujemy.

R.O.S
Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Osiągnięcia sportowe
Gratulacje dla Wiktorii Bisagi i Darii Myjak
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 Niewielu mamy  
w historii świata wybitnych 
badaczy i wynalazców dokonu-
jących przełomowych odkryć 
cywilizacyjnych, a Łukasiewicz 
jest w tym elitarnym gronie. 
Oświecił świat. Na dodatek był 
nie tylko naukowcem, ale i wiel-
kim patriotą.
 
Kim był Ignacy Łukasiewicz?

 Ignacy Łukasiewicz 
to wynalazca lampy naftowej, 
założył pierwszą na świecie 
spółkę naftową. Był farmaceutą 
i przedsiębiorcą. Urodził się 
200 lat temu – 23 marca 1822 r.  
w Zadusznikach pod Mielcem. 
Zmarł 140 lat temu 7 stycznia 
1882 r. na zapalenie płuc. Dzięki 
wynalezionej przez niego lampie 
naftowej światło zapłonęło nie 
tylko w domach, szpitalach, ale 
i na ulicach miast.
Początkowo chciał pozyskać  
z ropy naftowej lekarstwo, które 
było znane ówczesnej farma-
cji jako oleum petroleum. Był to środek 
leczniczy stosowany przeciwko różnym 
dolegliwościom. Później, dzięki pomysłowi 
Łukasiewicza, wydestylowano z ropy naf-
towej naftę.

Można powiedzieć, że to Łukasiewicz 
wymyślił przemysł naftowy. Otworzył 
pierwsze na świecie rafinerie. W Bóbrce 

na Podkarpaciu powstał światowy prze-
mysł naftowy. To właśnie tam zaczęto 
wydobywać na skalę przemysłową ropę 
naftową (można to miejsce zwiedzać, ropa 
jest tam na wyciagnięcie ręki).
„Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to 
dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkań-
ców, to nowe źródło zarobków dla bied-
nego ludu i nowa gałąź przemysłu, która 
obfite zrodzi owoce” – pisał o ropie nafto-
wej Łukasiewicz.
 Łukasiewicz walczył z biedą, 
był społecznikiem i filantropem. Do końca 
życia był wielkim patriotą. Już za młodu 
działał w konspiracji. Jako dorosły czło-
wiek z dochodów płynących z nafty wspie-
rał w 1863 r. powstańców styczniowych, 
którzy walczyli z Rosjanami w Królestwie 
Polskim. Zarobione pieniądze przeznaczał 
na wyposażenie powstańczych oddzia-
łów, a z kolei rannym w czasie starć udzie-

lał schronienia i pomocy w 
swoim dworku w Chorkówce.
Ze wspomnień współcze-
snych Łukasiewiczowi licz-
nych publikacji książkowych, 
artykułów i referatów poświę-
conych jego osobie wyłania 
się postać o niezwykłych 
cechach charakteru.
 Jego przyjaciel  
i współpracownik - Teofil 
Merunowicz w nekrologu 
pisał: "Uszczęśliwiać i do 
dobrego prowadzić dru-
gich - było głównym warun-
kiem szczęścia dla niego. 
Setki, może tysiące tych, co 
doznali od niego osobistych 
dobrodziejstw, zachowają go 
do końca życia we wdzięcz-
nym wspomnieniu. Zasłużył 
on jednak na to, ażeby cały 
naród zaliczył jego imię do 
rzędu najlepszych, najszla-
chetniejszych synów swoich". 
Istotnie, wszędzie, gdzie żył  
i pracował, odznaczał się nie-
zwykłą aktywnością i życzli-

wością dla środowiska.
 Doceniając znaczenie kul-
tury i oświaty stał się fundatorem szkół 
powszechnych w Bóbrce, Chorkówce, 
Zręcinie, Żeglcach. Założył w Chorkówce 
szkołę koronkarską dla dziewcząt, którą 
prowadziła jego żona Honorata. Udzielał 
protekcji i pomocy finansowej chłopskim 
synom podejmującym naukę w szkołach 
średnich i uczelniach wyższych.
Ignacy Łukasiewicz nigdy nie odmówił 
pomocy i wsparcia ludziom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej.
Wyrażał pogląd, że lepiej dać dziewięć-
dziesięciu dziewięciu niepotrzebującym 
aniżeli jednego potrzebującego ominąć. 
 Pogorzelcom i biednym dawał 
drewno ze swego lasu na budowę domów, 
woźnicom wożącym ropę z Bóbrki do 
stacji kolejowych pożyczał pieniądze, aby

Rok Ignacego Łukasiewicza – człowieka,  
który wymyślił przemysł naftowy

Kiedy myślę Ojczyzna...

Andrzej Grabowski, Public domain
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mogli kupić konie i wozy. Ofiarnie i bez-
płatnie leczył okoliczną ludność, np.:  
w czasie panującej epidemii cholery.
W Bóbrce założył pierwszą robotniczą 
kasę bracką, do której obowiązkowo 
musieli należeć jego robotnicy, a która 
gwarantowała pomoc w chorobie, eme-
rytury, wiano dla córek i pomoc w kształ-
ceniu synów. Ale nie tolerował u swych 
podwładnych pijaństwa. Twierdził, że nie 
wystarczy dać możliwość zarobienia pie-
niędzy, ale trzeba jeszcze uczyć rozsąd-
nie je wydawać.
 Był szczodry dla ludzi i Kościoła. 
Okolicznym klasztorom, kościołom i cer-
kwiom unickim rozdawał bezpłatnie naftę 
oświetleniową. Wspólnie z Klobasą zbu-
dował kościół w Zręcinie oraz kaplicę  
w Chorkówce.
Kazimierz Chłędowski, sąsiad Łukasie-
wicza, twierdził, że: "... gdy Łukasiewicz 
umarł, pozostawił po sobie 60 tysięcy 
złotych reńskich cudzych weksli, które 
podrzeć kazał". 
 Był patriotą, filantropem i wiel-
kim społecznikiem. Wychowanie od dzie-
ciństwa w atmosferze wielkiego patrioty-
zmu i umiłowania wolności spowodowało, 
że rychło, bo już w okresie uczęszczania 
do gimnazjum, włączył się w działalność 
konspiracyjną skierowaną przeciw zabor-
com. Został aresztowany i więziony przez 
dwa lata. Mimo nadzoru policji austriac-
kiej nadal prowadził bardzo aktywną dzia-
łalność konspiracyjną. Zajmował się kol-
portażem podziemnej prasy. Pisał patrio-
tyczne wiersze oraz modlitwy. Został 
mianowany Agentem Rewolucyjnym na 
Rzeszów i okolice. Nie wziął bezpośred-
niego udziału w Powstaniu Styczniowym, 
ale ogromnymi sumami pieniędzy wspie-
rał działalność powstańczą, a po jego 

upadku udzielał schronienia i zapewniał 
zatrudnienie wielu jego uczestnikom.
 Niezwykła pracowitość, aktyw-
ność zawodowa i społeczna nadwyrę-
żyła jego zdrowie. Umarł w wieku 60 lat  
w pełni sił twórczych. Został pochowany 
na cmentarzu w Zręcinie.
 Za działalność charytatywną 
Ignacy Łukasiewicz otrzymał od Papieża 
Piusa IX w 1873 r. tytuł szambelana 
papieskiego i Order Świętego Grzegorza. 
Ludwik Tomanek autor książki o Igna-
cym Łukasiewiczu wydanej  w 1928 r. 
we wstępie pisał: "W miarę jak pozna-
wałem tę postać tak coraz wyraźniej-
szą rzeźbą stawało mi przed oczyma to 
żyzne życie, poświęcone dobru ludzkości, 
zapalałem się coraz bardziej do Łukasie-
wicza. Czułem, że jest moim obowiąz-
kiem pokazać swym współziomkom jak 
dobro, piękno i pożytek ucieleśniły się 
w jednej osobie. Że stąpał po tej ziemi 
człowiek, który czynem stworzył poezję, 
a pieniądze zamieniał na ideały...". Ignacy 
Łukasiewicz przez całe życie był żywym 
ogniem podwójnego światła - jednego 
materialnego, związanego z przemysłem 
naftowym oraz drugiego - duchowego, 
związanego z czynieniem dobrych uczyn-
ków bliźnim.

P.S.
 W życiu każdego człowieka 
przychodzi dzień, kiedy trzeba udać się 
tam, dokąd nie chce się iść. I tej drodze 
najczęściej towarzyszy cierpienie. Ojciec 
Hieronim Kiefer nazywa to „próbą sieci”,  
a ona zawsze spada niespodziewanie. 
Tego rodzaju próby pomagają nam zro-
zumieć, że źródło „zasilania” jest poza 
nami. Kiedy odkrywamy, że nasza siła 
jest tylko pozorna i nie mamy już nic, na 

czym można by się oprzeć, wtedy się oka-
zuje, czym naprawdę jest wiara. W takich 
momentach odkrywa się prawdę najważ-
niejszą – że bezustannie trzyma nas łaska 
Boża. Gdyby nie ona, nie mielibyśmy siły 
żyć. 
 „Czujemy wasze modlitewne 
wsparcie. Czasami dzieje się coś 
naprawdę niezrozumiałego, tak jakby 
czyjaś niewidzialna ręka kierowała kulami 
i pociskami, które przelatują obok nas. 
Z bardzo trudnych sytuacji wychodzimy 
zwycięsko, jakby ktoś nam towarzy-
szył. Stajemy się niewidzialni dla wroga, 
widzimy nawet w ciemności, wiemy co  
i jak robić.”
To fragment relacji dominikanina Jakuba 
Gonciarza OP z Kijowa, który zacytował 
słowa jednego z żołnierzy.
Kiedy klęcząc w pokorze śpiewaliśmy 
wspólnie pieśń błagalną „Święty Boże, 
Święty mocny” niejeden uronił łzę. 
Przez okna wpadły promienie słońca. Ta 
wspólna modlitwa sprawiła, że wróciła do 
mojego serca nadzieja.

„Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!”
Ukraino, jesteśmy z Tobą!

(B.F.)
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Święto Patrona

 Początek marca w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej to 
czas przygotowań do obchodów święta 
Patrona Szkoły - króla Władysława 
Jagiełły. To z pewnością wyjątkowa 
postać wśród naszych władców.  
Przez blisko pół wieku dzierżył jabłko  
i berło Królestwa Polskiego.
Od niego wywodzi się dynastia Jagiel-
lonów, z której panowaniem związane 
są czasy największej świetności Korony 
Królestwa Polskiego.
Najważniejszym wydarzeniem historycz-
nym za panowania Władysława Jagiełły 
była bitwa pod Grunwaldem, zakończona 
klęską wojsk krzyżackich. Zwycięstwo 
nad Krzyżakami rozsławiło w świecie 
imię Polski i jej króla.
Posiadanie takiego Patrona zobowią-
zuje. Zobowiązuje do stawiania sobie 
celów i wysokich wymagań, do odwagi 
w podejmowaniu wyzwań, ale także do 
kształtowania i pielęgnowania wartości, 
które są najważniejsze, takich jak: wiara 
i patriotyzm, honor, i poszanowanie god-
ności, tolerancja, i wrażliwość na cudzą 
krzywdę. 
Czasy, w jakich przyszło nam świętować, 

wzbudzają także refleksję nad wartością 
znajomości naszej historii, naszej przy-
należności i naszych korzeni. 
Święto Patrona Szkoły w tym roku 
uczniowie uczcili przede wszystkim, 
zgłębiając wiedzę na temat czasów 
historycznych, w których żył Władysław 
Jagiełło, a także samego króla. 
Najpierw wszyscy uczniowie klas  
IV-VIII przybliżyli sobie sylwetkę naszego 
wielkiego Patrona w czasie zajęć  
z wychowawcą, a także na lekcjach 
historii, a następnie wszyscy wzięli udział 
w konkursie wiedzy na temat Włady-
sława Jagiełły.
W dniu obchodów święta spotkaliśmy 
się na sali gimnastycznej i najpierw wzię-
liśmy udział w wielkim turnieju wiedzy 
przedstawicieli klas, a następnie obejrze-
liśmy scenki prezentujące czasy Jagiel-
lońskie przygotowane przez wszystkie 
klasy. Zabawa była przednia, zwłasz-
cza, że miała także charakter konkur-
sowy.  Zwycięska klasa ( VI b) otrzymała 
w nagrodę bilet do kina, a klasy, które 
zajęły II i III miejsce ( klasa VIIa i VIIb) – 
talon na spacer na wybranej lekcji.
W rywalizacji indywidualnej I miejsce 

zdobyła Dagmara Kruczek (klasa 6b),  
II miejsce Karolina Kościółek (klasa 5a) 
III miejsce Magdalena Rumin (klasa VIb).  
Uczniowie klas I – III wzięli natomiast 
udział w konkursie plastycznym „Insy-
gnia królewskie”, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Dziękujemy Radzie Rodziców i panu 
Maciejowi Micorowi - właścicielowi 
pizzerni Citta D'Italia  za ufundowanie 
nagród. 

Renata Ślipek
Fot. Archiwum szkolne
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Istnienie dwóch Kamionek Małych 
obok Nowego Sącza wyjaśnione

 Ukazała się książka  
pt. „Dwie Kamionki Małe obok 
Nowego Sącza” autorstwa 
Kazimiery Zielińskiej i Michała 
Kazimierza Żaka. W książce 
tej wykazano istnienie dwóch 
Kamionek Małych położonych 
blisko siebie, w zlewni rzeki 
Kamionki na wschód od Nowego 
Sącza, o odmiennych historycz-
nie dziejach, a także kategorii 
własności, przynależności admi-
nistracyjnej oraz parafialnej. 
Książka podzielona jest na dwie części. 
 W pierwszej części przedstawiono Kamionkę Małą ist-
niejącą do dziś, która od początku swego istnienia wchodziła 
w skład dóbr szlacheckich klucza nawojowskiego. W okresie 
zaboru austriackiego pozbawiona została samodzielności i wraz 
z Łęgiem tworzyła gminę podatniczą, jednostkową o nazwie 
Łęg-Kamionka. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę do 
końca 1972 r. należała administracyjnie do gminy bądź gromady 
Nawojowa. Od 1973 r. należy do gminy Kamionka Wielka, naj-
pierw jako przysiółek wsi Kamionka Wielka, następnie od 1984 r. 
stanowi sołectwo o nazwie Kamionka Mała, a od 1 stycznia 2006 
r. po ponad dwóch wiekach odzyskała status wsi. Od początku 
istnienia do 1966 r. należała do parafii w Nawojowej, a następnie 
została przeniesiona do parafii w Kamionce Wielkiej. 
 W drugiej części wykazano istnienie drugiej Kamionki 
Małej, stanowiącej część średniowiecznego sołectwa wsi 
Kamionka Wielka, obejmującego grunty w dolnej części tej wsi, 
położone przy jej zachodniej granicy, po północnej stronie rzeki 
Kamionka, aż do granicy z Mystkowem. Kamionka ta przez 
szereg wieków posiadała inną kategorię własności od pozosta-
łego obszaru wsi Kamionka Wielka, który przez wieki stanowił 
własność kościelną kustosza kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu. Obszar Kamionki, zwany później Kamionką Małą, od 
czasu lokacji wsi pozostawał w niezmienionej własności wój-
towskiej (sołeckiej), czyli jako królewszczyzna dziedziczona lub 
sprzedawana przez kolejnych wójtów i nigdy niewchodząca do 
mienia kościelnego. Nazwa Kamionka Mała straciła na znaczeniu 
pod koniec XIX w., kiedy zakończyła się epoka wielkiej własności 
ziemskiej i została złączona z Kamionką Wielką, tworząc w cało-
ści wieś. Kamionka ta należała najpierw do parafii św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu, następnie do parafii w Mystkowie, a dopiero  
w 1890 r. została przeniesiona do parafii w Kamionce Wielkiej.
 Publikacja została sfinansowana ze środków gminy 
Kamionka Wielka i można ją nabyć w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Kamionce Wielkiej.

(ZIK)
Fot. Autora

Świnki Sabinki i Byki 
Weroniki, czyli warsztaty 

literacko-plastyczne

 18 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kamionce Wielkiej oraz w filii bibliotecznej odbyły się 
warsztaty literacko- plastyczne z Joanną Krzyżanek- 
autorką popularnych książek dla dzieci, serii o Kurze 
Adeli, Lamelii Szczęśliwej, Cecylce Knedelek, opowiadań  
o Rodzinie Wafelków i wielu innych.
 W spotkaniach, w których uczestniczyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oraz uczniowie z 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Kamionce Wielkiej,  
autorka opowiadała o początkach swojej podróży pisar-
skiej i o pierwszej książce napisanej w wieku 7 lat. Pisarka 
z niezwykłą łatwością nawiązała kontakt z młodymi słu-
chaczami. Barwne opowieści o książkach wzbogacone 
zostały prezentacją multimedialną i zabawami ruchowymi.
 Dzieci miały okazję uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach dotyczących ortografii i przeniosły się do świata 
praktycznej matematyki. Na zakończenie był czas na 
autografy, pamiątkowe zdjęcia oraz nieszablonowe prace 
plastyczne.
 Serdecznie zachęcamy do wypożyczania ksią-
żek autorstwa Joanny Krzyżanek w naszej bibliotece.

(J. K.)
Fot. Autora
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KGW z Kamionki Wielkiej
„Ilekroć do twego pokoju  

wchodzi kobieta,
Zawsze wstań, chociaż byłbyś  

najbardziej zajęty” – zachęcał do  
okazywania szacunku kobietom
 bł. Kardynał Stefan Wyszyński

          1 marca bieżącego roku Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kamionce Wiel-
kiej świętowało Dzień Kobiet.  Spo-
tkanie zorganizowano w ostatnim dniu 
Zapustów, by zgodnie z tradycją nie 
„imprezować w Wielkim Poście”. Uro-
czystość odbyła się w Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy. Uczestniczyli w niej 
zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy 
- Pan Andrzej Stanek, radny Powiatu 
Nowosądeckiego – Pan Michał Nowak, 
Radni Gminy z Kamionki Wielkiej, Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani 
Anna Zaborowska, p.o. Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury - Pani Grażyna  
Michalik, Dyrektor Szkoły Podstawowej  
Nr  2 im.  Św. Kingi – Pan Mariusz Popiela .                                                                                                                          
Spotkanie otworzyła przewodnicząca 
KGW – Pani Bogumiła Kmak, która 
przywitała gości i członków Koła, po 
czym poprosiła Panią Zofię Pawłowską 
– autorkę książki „Zwyczaje i obrzędy 
we wsi Kamionka Wielka i Królowa 
Polska", by krótko przybliżyła zebranym 
tradycje związane z zapustami w naszej 
miejscowości. Pani Zofia nawiązała do 
zwyczajów i obrzędów ostatków. Mówiła  
o spotkaniach rodzinnych i sąsiedzkich, 
o zabawach, potańcówkach, wierze-
niach ludowych, potrawach zapust-
nych i postnych, przypomniała legendę  
o karczmie, która się zapadała, ponieważ  
nie zakończono w niej zabawy o godzi-
nie 24. tylko tańczono do białego świtu.                                                                                              
Z kolei Pan Józef Jarosz bawił 
zebranych wierszami i dowcipami 
na temat kobiet a Pan Jan Trojan 
złożył wszystkim Paniom życzenia.                                                                                                             
Następnie głos zabrali Wójt Gminy - Pan 
Andrzej Stanek  i Radny Powiatowy – Pani 
Michał Nowak, którzy podkreśli ważną 
rolę kobiet w codziennym życiu rodziny, 
społeczeństwa, regionu, Ojczyzny i na 
arenie międzynarodowej. Kobiety coraz 
częściej biorą czynny udział w życiu 

publicznym, zawodowym i naukowym. 
Angażują się w działalność we wszyst-
kich dziedzinach życia. Wójt podzięko-
wał kobietom za pracę i złożył serdeczne 
życzenia, ofiarując wszystkim Paniom 
symbolicznego wiosennego tulipana.  
Na koniec Pani Przewodnicząca KGW 
zaprosiła uczestników spotkania na 
zapustowy poczęstunek. Nie zabrakło 
pączków, faworków, ciasteczek oraz 
gorącego dania. Zapustowe  popołudnie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.                                                                                                                           
Dzielono się wspomnieniami, spostrze-
żeniami i informacjami o realizacji przed-
sięwzięć w ramach działalności KGW. 
Mimo ograniczeń związanych z pande-
mią Koło działało na miarę  możliwości, 
przestrzegając przepisów sanitarnych. 
          Dzięki współpracy KGW  z GBP 
w Kamionce Wielkiej, Klubem Seniora, 
TM Kamionki, GOK w Kamionce Wiel-
kiej, ARiMR, Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego, Parafią i szkołami udało 
się zrealizować wiele zadań i projektów. 
Koło pozyskało środki z LGD „KORONA 
SĄDECKA” na uszycie strojów dla człon-
kiń Koła, na zakup termosów, warnika, 
płyty indukcyjnej,  a ze środków Staro-
stwa Powiatowego zakupiono namiot. 
Zrealizowano projekty: „Nasze zdrowie 
w naszych rękach”,  „Kultywujemy naszą 
tradycję”. Koło włączało się w działania 
kulturalno-oświatowe, m.in.: Narodowe 
Czytanie, spotkanie międzypokoleniowe 
„Ojcowizna”, „Wieczór z Kardynałem 
Wyszyńskim”, uczestniczyło w promo-
waniu szczepień przeciw COVID–19, 
wspomagało kulinarnie Różaniec AA 
do kapliczek na Żakówce, poświęcenie 

kapliczki w Królowej Polskiej, współ-
organizowało spotkania andrzejkowe  
i opłatkowe, uczestniczyło w pielgrzymce 
do Zabawy. Koło włączyło się w przygo-
towanie poczęstunku  dla uczestników 
imprezy „Dzień Niepełnosprawnych”  
w Kamionce Małej. Przeznaczyło środki 
na zakup drobnych upominków dla pod-
opiecznych Domu Opieki „Samarytanin” 
z okazji Dnia Seniora oraz drobnych 
rzeczy na fanty, z których dochód prze-
znaczony był na remont tegoż ośrodka.
Ważnym wydarzeniem była promocja 
książki: "Ocalić od zapomnienia” w opra-
cowaniu Pani Zofii Pawłowskiej. Dużą 
popularnością wśród członków Koła 
cieszą się wyjazdy na baseny geoter-
malne do Białki Tatrzańskiej, wycieczki 
krajoznawczo - turystyczne, geologiczne, 
historyczne, m.in. do Łagiewnik, Krakowa 
oraz do kina i teatru. Stałym elementem 
działania jest wymiana doświadczeń kuli-
narnych, prezentacja i degustacja potraw 
nawiązujących do tradycji: gotowanie, 
pieczenie ciast, przygotowanie stołów 
regionalnych m.in. na „Lato w Dolinie 
Kamionki”, udział w konkursach potraw 
regionalnych podczas Agropromocji 
w Nawojowej, Małopolskim Festiwalu 
Smaków w Podegrodziu. 
 Koło Gospodyń Wiejskich  
w Kamionce Wielkiej poprzez swoje dzia-
łania dąży do poprawy warunków życia, 
promuje zdrowe żywienie, zachowanie 
zasad ekologii, bezpieczeństwa i trady-
cji, która jest naszym skarbem i źródłem 
duchowej siły. 

(M.R.)
Fot. (A.Z.)
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 31 marca w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej 
odbyło się wyjątkowe spotkanie z udzia-
łem autorów oraz licznie przybyłych gości,   
promujące trzy niezwykle wartościowe 
dla nas, mieszkańców Gminy, książki: 

• „Dwie Kamionki Małe obok Nowego 
Sącza” autorstwa Kazimiery Zielińskiej
i Michała Kazimierza Żaka, 

• „Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka 
Wielka i Królowa Polska” Zofii Pawłowskiej,

• „Mieszkańcy wsi Królowa Polska 1679-
1900”, której autorem jest ks. dr Grzegorz 
Kiełbasa.
 
 Uroczystą promocję książek roz-
poczęła Pani Anna Ziobrowska- Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce 
Wielkiej, która powitała przybyłych 
gości. Cytując słowa naszego Wielkiego 
Rodaka, św. Jana Pawła II: „Twórzcie 
kulturę wsi, w której obok nowych wymia-
rów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak  
u dobrego gospodarza- miejsce na rzeczy 
dawne, uświęcone tradycją”, podkreśliła 
charakter, wagę i znaczenie nowych 
pozycji książkowych, które wzbogacają 
wiedzę o historii naszej małej Ojczyzny, jej 
kulturze, tradycji, o obyczajach, wspomi-
nają o naszej przynależności, o naszych 
korzeniach, które są przecież wyznaczni-
kiem tego, kim my dzisiaj jesteśmy, skąd 
przybywamy, i o których zapomnieć nie 
możemy, myśląc o tym, dokąd chcemy 
zmierzać.  
 Panel dyskusyjny z auto-
rami książek poprowadzili Pani Izabela 
Zaczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Kamionce Wiel-
kiej, Pani Katarzyna Popiela i Pan 
Mariusz Popiela - Dyrektor Szkoły  

Podstawowej nr  2 w Kamionce Wiel-
kiej. Każdy z autorów w bardzo 
intersujący sposób opowiadał  
o swojej książce, o powodach, dla których 
one powstały, o inspiracjach, wsparciu, 
pomocy, o miłości do tego co robią i tego 
o czym piszą, a także o trudnościach, 
jakie napotykali podczas zbierania mate-
riałów do swoich publikacji. 
 W trakcie spotkania głos zabrał 
Wójt Gminy Kamionka Wielka – Pan 
Andrzej Stanek, który pogratulował auto-
rom ich dzieł i zapewnił, że z całego 
serca wspiera takie inicjatywy. Jeszcze 
raz podkreślił, jak ważne są to pozycje  
w naszych kamionczańskich bibliotecz-
kach. Stają się źródłem wiedzy i dumy  
z  Naszej Małej Ojczyzny.
      Spotkanie wzbogacili swoim śpiewem 
Gabriela Trojan i Antonii Popiela, który 
swój talent szlifują w GOK w Kamionce 
Wielkiej.
 Książki ukazały się także dzięki 
wsparciu finansowemu gminy Kamionka 
Wielka i są dostępne w Gminnej  

Bibliotece oraz filiach bibliotecznych na 
Mystkowie i Kamionce Wielkiej.

(J.K.)
Fot. Barbara Pogwizd BiesArt

Promocja książek
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Tradycja kolędowania

 Kolędowanie to jedna z najstar-
szych tradycji świąt  Bożego Narodzenia. 
Prezentuje    nie tylko pieśni  bożonarodze-
niowe, ale także  ciekawy obrzęd ludowy, 
podczas którego kolędnicy przebrani są 
za  różne postacie np. pasterza, śmierć, 
diabła, Heroda, Żyda, Cygankę, turonia. 
Co ciekawe przebierańcami byli tylko 
chłopcy, mężczyźni. Chodzili po domach 
śpiewając kolędy. Ich przyjście miało przy-
nieść gospodarzom dobrobyt w  nowym 
roku.
 Aby ta ciekawa tradycja nie zagi-
nęła na terenie nowosądecczyzny organi-
zowane są przeglądy grup kolędniczych. 
W tę ideę od lat wpisuje się także Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 
przeprowadzając zarówno Gminny jak  
i Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych 
pn. „Sądeckie kolędowanie”. Pragnąc kul-
tywować ciekawą tradycję kolędowania  
po raz 38. Gminny Ośrodek zorganizował 
Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i po 
raz 18. Powiatowy Przegląd Grup Kolędni-
czych „Sądeckie Kolędowanie”.
 Dzięki możliwości przeprowa-
dzenia konkursów on-line ( w tym trud-
nym czasie trwającej pandemii) udało się 
zorganizować przegląd i  do gminnego 
przeglądu zgłosiło się 10 grup a do powia-
towego 18 grup z reprezentujących gminy: 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, 
Podegrodzie, Łososina Dolna.  
 22 stycznia 2022 roku w sali 
obrad Gminy Kamionka Wielka zostały 
wyświetlone nadesłane widowiska kolęd-
nicze, których oceny dokonała komisja 
artystyczna składzie Barbara Romańska 
– etnograf, przewodnicząca, Marta Smól-
czyńska – etnolog, Aleksander Smaga 
– muzyk. Poniżej protokoły z oceny nade-
słanych programów kolędniczych.

PROTOKÓŁ
XXXVIII Gminnego Przeglądu Grup  

Kolędniczych
Gminy Kamionka Wielka,

 22 stycznia 2022 r.
edycja on-line

  
Komisja w składzie:
Barbara Romańska – etnograf, przewod-
nicząca
Marta Smólczyńska - etnolog
Aleksander Smaga – muzyk
 po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 10 
grup kolędniczych, w tym 3 dziecięcych,
2 młodzieżowych i 5 dorosłych, postano-
wiła przyznać następujące nagrody:
 

Kategoria grup dziecięcych:

I miejsce i nagrodę w wysokości  150 zł
-  grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawo-
wej w Królowej Górnej,
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody  
w wysokości po 100 zł
- grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawo-
wej w Mszalnicy,
- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej 
w Mszalnicy
  

Kategoria grup młodzieżowych:

I miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł
- grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej 
w Mszalnicy
II miejsce i nagrodę w wysokości 150 zł
- grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawo-
wej w Boguszy.
 

Kategoria grup dorosłych:

trzy równorzędne I miejsca i nagrody  
w wysokości po 300 zł

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

 Ponadto na XVIII Powiatowy 
Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie 
Kolędowanie” zakwalifikowano:
- w kategorii grup dziecięcych: „Z gwiazdą” 
ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
- w kategorii grup młodzieżowych: „Paste-
rze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
- w kategorii grup dorosłych: „Z gwiazdą” 
z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”, 
„Draby” z Mystkowa, „Z turoniem” z Świe-
tlicy Wiejskiej w Mszalnicy.

 Komisja wyraża zadowolenie, 
że mimo panującej pandemii, dziesięć 
zespołów kolędniczych z gminy Kamionka 
Wielka zgłosiło się do przeglądu.

 Podkreślamy wysoki poziom 
merytoryczny i artystyczny prezentowa-
nych programów.
W prezentowanych widowiskach na 
szczególną pochwałę zasługuje dbałość o 
przygotowanie i prezentację strojów i atry-
butów kolędniczych.
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Artystycznej

XVIII Powiatowego Przeglądu Grup 
Kolędniczych

„Sądeckie Kolędowanie”,
który odbył się 22 stycznia 2022 r.

edycja on-line
 
Komisja Artystyczna w składzie:
Barbara Romańska – etnograf 
(przewodniczący),
Marta Smólczyńska – etnolog,
Aleksander Smaga – muzyk,
 
po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej 
ocenie 18 grup kolędniczych, w tym 8 w 
kategorii wiekowej dziecięcej, 2 w kate-
gorii młodzieżowej i 8 grup kolędniczych 
dorosłych – reprezentujących gminy: 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, 
Podegrodzie, Łososina Dolna - przyznała 
następujące nagrody:
 

A. Kategoria grup dziecięcych
 
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 250 zł otrzy-
mują grupy kolędnicze:
•„Z gwiazdą” z Piątkowej,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Królowej Górnej,
- trzy równorzędne  II miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 200 zł  otrzy-
mują grupy kolędnicze:
•„Szczodroki” z Gródka,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Rąbkowej,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Łososinie Dolnej.
-  trzy równorzędne III miejsce i nagrody 
pieniężne w wysokości  po 150 zł otrzy-
muje grupa kolędnicza:
•„Trzej królowie” ze Szkoły Podstawowej 
w Witowicach Dolnych,
•„Szczodroki” z Binczarowej,
•„Nowolecięta” ze Szkoły Podstawowej  
w Michalczowej.

 B. Kategoria grup młodzieżowych
 
- I miejsce  i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 300 zł otrzymuje grupa kolędnicza:
•„Pasterze” z Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy.
-  II miejsce i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 250 zł przyznano grupie kolędniczej:
•„Draby” z Ptaszkowej.

Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecię-
cych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegro-
dziu Komisja zakwalifikowała siedem grup 
kolędniczych:
•„Z gwiazdą” z Piątkowej,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Królowej Górnej,
•„Szczodroki” z Gródka,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Rąbkowej,
•„Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej  
w Łososinie Dolnej,
•„Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy,
•„Draby” z Ptaszkowej.
 

C. Kategoria grup dorosłych
 
- cztery równorzędnych I miejsca  
i nagrody pieniężne w wysokości po 500 
zł otrzymują grupy kolędnicze:
•„Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego 
„Mszalniczanie”,
•„Z gwiazdą” z Ptaszkowej,
•„Z gwiazdą” z Podegrodzia,
•„Trzej Królowie” z Zespołu Regionalnego 
„Kowalnia” ze Stróż.
- trzy równorzędne II miejsca i nagrody 
pieniężne w wysokości po 350 zł otrzy-
mują grupy kolędnicze:
•„Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy,
•„Draby” z Mystkowa,
•„Z turoniem” z Podegrodzia.
- III miejsce  i nagroda pieniężna  
w wysokości po 250 zł otrzymuje grupa 

kolędnicza:
•„Draby” z Polnej.
 
Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędni-
czych „Góralski Karnawał”
w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja 
zakwalifikowała siedem dorosłych grup 
kolędniczych:
•„Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego 
„Mszalniczanie”,
•„Z gwiazdą” z Ptaszkowej,
•„Z gwiazdą” z Podegrodzia,
•„Trzej Królowie” z Zespołu Regionalnego 
„Kowalnia” ze Stróż,
•„Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy,
•„Draby” z Mystkowa,
•„Z turoniem” z Podegrodzia.
 
Komisja wyraża zadowolenie, że pomimo 
pandemii i formuły online w przeglą-
dzie wzięło udział aż osiemnaście grup, 
które prezentowały zróżnicowane formy 
kolędowania, ukazujące bogactwo trady-
cji regionu w tym zakresie. Cieszy fakt, 
że poziom artystyczny i merytoryczny 
przedstawień utrzymuje się na wysokim 
poziomie.
 
Komisja dziękuje wszystkim uczestni-
kom grup kolędniczych, ich instruktorom 
oraz realizatorom nagrań za wkład pracy  
i zaangażowanie w przygotowanie przed-
stawień kolędniczych.
           Podziękowania składamy na ręce 
Pana Marka Kwiatkowskiego Starosty 
Powiatu Nowosądeckiego za pokrycie 
kosztów organizacji XVIII Sądeckiego 
Kolędowania.
SĄDECKIE KOLĘDOWANIE to tradycja, 
która wpisała się w kalendarz imprez kul-
turalnych naszego powiatu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Wspomnieć należy, że grupy kolędnicze 
z terenu naszej Gminy  zakwalifikowane 
na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecię-
cych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Pode-
grodziu wróciły z niego z najlepszymi 
wynikami. Grupa kolędnicza „Z gwiazdą”  

z Królowej Górnej zdobyła jedno z I miejsc 
w kategorii dziecięcej, natomiast „Paste-
rze” z Mszalnicy wrócili z II miejscem. 
Grupy dorosłe nie były gorsze i z Ogól-
nopolskiego Przeglądu  Grup Kolędni-
czych „Góralski Karnawał”  wróciły z II 
miejscami wszystkie trzy  grupy : „Z turo-

niem” z Mszalnicy , „Draby” z Mystkowa  
i „Z gwiazda” z Mszalnicy.
Gratulujemy sukcesów.

(G.M.)
Fot. Archiwum GOK

c.d. Tradycja kolędowania

Cóż to była za sobota w Mystkowie!

 Za nami I edycja Lachowskich 
Zapustów, połączona z I Przeglądem 
Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich 
„Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy 
Janus.
 
Karnawał w lachowskiej odsłonie spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem, a myst-
kowski Dom Ludowy pękał w szwach, 
bo „Lachowskie Zapusty” przyciągnęły 
tłumy. Wielkie święto kultury lachow-
skiej rozpoczęło się już od wczesnych 
godzin porannych w sobotę 19 lutego  
w Domu Ludowym w Mystkowie. W prze-
słuchaniach konkursowych I Przeglądu 
Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich 
wzięło udział 38 osób, podzielonych na 
3 kategorie wiekowe – dzieci, młodzież 

oraz dorośli. Poziom był bardzo wysoki,  
a komisja artystyczna pod przewodnic-
twem Pani Moniki Kurzeja (MCK SOKÓŁ) 
miała niełatwy wybór. Ostatecznie 
Główna Nagroda – „Lachoski Bukiecik” 
powędrowała do Pani Agaty Niepsuj  
z Ptaszkowej. W kategorii dziecięcej naj-
lepsza okazała się Patrycja Skórnóg. 
Wśród młodzieży zwyciężyła Justyna 
Głowacka, a wśród dorosłych Damian 
Cwynar. Nagrody najlepszym śpiewa-
kom wręczyli: Józefa Szczurek – Żelazko 
(poseł na Sejm RP), Marta Mordarska 
(Radna Województywa Małopolskiego), 
Piotr Gąsienica (Wicedyrektor Małopol-
skiego Centrum Kultury SOKÓŁ) oraz Wójt 
Gminy Kamionka Wielka – Pan Andrzej 
Stanek. Protokół można znaleźć poniżej.   
Pomysłodawcą całego wydarzenia był 
nasz choreograf i kierownik artystyczny 

Patryk Rutkowski. Celem przeglądu było 
upamiętnienie zmarłej w ubiegłym roku, 
hafciarki, bibułkarki i tancerki ZR Mystko-
wianie – Władysławy Janus (dla zespolan 
Cioci Władzi). Dodatkowo  impreza miała 
na celu:  ochronę, dbałość o ciągłość tra-
dycji i popularyzację bogactwa kultury 
muzycznej Lachów Sądeckich; zaintere-
sowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym 
śpiewem ludowym, umożliwienie prezen-
tacji artystycznej śpiewaków ludowych; 
budowanie wielopokoleniowych i regio-
nalnych więzi oraz dokumentację tradycji 
dla celów badawczych, naukowych i arty-
stycznych. Po przesłuchaniach, o godz. 
16:00 przed licznie zgromadzoną publicz-
nością odbył się ponadgodzinny koncert, 
w którym prezentowaliśmy tańce Lachów 
Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogó-
rzańskiego oraz centralnej części regionu. 

I edycja Lachowskich Zapustów za nami!
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Patrząc na reakcje oraz długie brawa 
przybyłych gości można stwierdzić, że 
wszyscy byli zachwyceni. Obok Zespołu 
Regionalnego Mystkowianie w trzech 
odsłonach zaprezentowała się Kapela 
Cacani. Warto dodać, że program wyko-
nany został na starych instrumentach, 
które to kiedyś używano na Sądecczyź-
nie, a wykonawcy wzorowali się na naj-
starszych dostępnych nagraniach i mate-
riałach nutowych. W trakcie występów 
publiczność została poczęstowana pącz-
kami, jak na prawdziwe zapusty przystało.                                                                                                                                       
Po części tanecznej Radna Województwa 
Małopolskiego – Pani Marta Mordarska 
za całokształt działalności społeczno-
-kulturalnej, ochronę tradycji i spuścizny 
przodków poprzez krzewienie folkloru 
Lachów Sądeckich z pogranicza lachow-
sko-pogórzańskiego oraz pracę na rzecz 
społeczności lokalnej i całej Małopol-
ski  odznaczyła Medalem Wojewódz-
twa Małopolskiego POLONIA MINROR 
dwóch członków Zespołów: Kamila 
Wiatra – złotym medalem oraz Jacka 
Głowackiego – medalem srebrnym. Na 
zakończenie zgromadzeni goście oraz 
członkowie Zespołu oddali hołd zmarłej 
Władysławie Janus poprzez poświęcenie 
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz 
odśpiewanie ludowej piosenki „Słonecko 
na zachodzie”, która była jednym z ulubio-
nych utworów Cioci Władzi – już w sobotę 
piosenka została ogłoszona nieoficjalnym 
hymnem Lachowskich Zapustów. Warto 
zaznaczyć, że tablica pamiątkowa została 
przygotowana przez członków Zespołu – 
Kamila Wiktora oraz Jacka Głowackiego.                              
Po zakończeniu do godzin porannych 
trwała zabawa członków Zespołu wraz  
z uczestnikami przeglądu oraz członkami 
zespołów, m.in. Zespołu Regionalnego 
Istebna oraz Zespołu Regionalnego 
Skalnik. Organizatorami I Przeglądu Tra-
dycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich 
„Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy 
Janus w ramach  Lachowskich Zapustów 
byli: Zespół Regionalny Mystkowianie 
z Mystkowa, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamionce Wielkiej, Pracownia Stroju 
Ludowego SzafaEtnografa. Współor-
ganizatorem było Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Patro-
nat Honorowy nad imprezą objęli: Józefa 
Szczurek – Żelazko – poseł na Sejm RP, 
Marta Mordarska – Radna Województwa 
Małopolskiego, Honorowy Patronat Sta-
rosty Nowosądeckiego, Andrzej Stanek 

– Wójt Gminy Kamionka Wielka, Bene-
dykt Poręba – Kierownik Zespołu Regio-
nalnego Mystkowianie. Podziękowania 
należą się także sponsorom Państwu 
Marcie i Janowi Bogdańskim oraz Pani 
Barbara Menhard. 

(Kamil Wiatr)
Fot. Archiwum GOK i Kinga Ptak MCK SOKÓŁ

PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Artystycznej  

1. Przeglądu Tradycyjnego Śpiewu 
Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiy-

wonie” im. Władysławy Janus,  
który odbył się w Mystkowie  

19 lutego 2022 roku.

Komisja w składzie:
Monika Kurzeja - muzyk, językoznawca – 
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Patryk Rutkowski - etnolog, choreograf
Aleksander Smaga - muzyk MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu
  
po przesłuchaniu i gruntownej ocenie 38 
prezentacji konkursowych śpiewaków 
solistów, w tym: 20 dorosłych, 14 młodzie-
żowych i 4 dziecięcych, postanowiła przy-
znać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODĘ GŁÓWNA „LACHOSKI 
BUKIECIK” i nagrodę pieniężną w kwocie 
300 zł, voucher w wysokości 400 zł oraz 
wydawnictwo Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ - "Krakowiacy, Lachy, 
Górale - stroje wsi małopolskiej" otrzy-
muje Agata Niepsuj z Ptaszkowej

Kategoria dorosłych:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
po 200 zł, voucher w wysokości 200 zł 
oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu 
Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii 
"Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi 
małopolskiej" otrzymuje Damian Cwynar  
z Paszyna
II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
po 150 zł, voucher w wysokości 200 zł 
otrzymuje Krzysztof Dobosz z Kamionki 
Wielkiej
III miejsce i nagrodę pieniężną  
w kwocie po 100 zł, voucher w wysoko-
ści 100 zł otrzymuje Wojciech Sułkowski  
z Podegrodzia 
 
1 wyróżnienie w postaci dyplomu oraz 

voucheru w wysokości 100 zł otrzymuje 
Dawid Ciągło z Podegrodzia

NAGRODĘ IM. ALEKSANDRA MEN-
HARDA o wartości 200 zł otrzymuje Cze-
sław Majewski z Mystkowa 

Nagrody dodatkowe otrzymują: Gabriela 
Barnach z Maciejowej, Katarzyna Kolasa 
z Naszacowic, Mariola Lorek z Przyszo-
wej, Anna Michalik ze Stronia, Natalia 
Pietruch z Kamionki Wielkiej

Kategoria młodzieży:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
po 150 zł, voucher w wysokości 200 zł 
oraz nagrodę rzeczową w postaci plecaka  
i Albumu Lachy Sądeckie/Pogórzanie  
z serii "Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje 
wsi małopolskiej" otrzymuje Justyna Gło-
wacka z Mystkowa
II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 
po 100 zł, voucher w wysokości 100 zł 
otrzymuje Justyna Szczurek z Piątkowej
III miejsce i voucher w wysokości 100 
zł otrzymuje Magdalena Bocheńska  
z Nowego Sącza

1 wyróżnienie w postaci dyplomu oraz 
voucher w wysokości 50 zł otrzymuje 
Michał Migacz z Niskowej

Kategoria dzieci:

I miejsce i voucher w wysokości 100 zł 
oraz nagrodę rzeczową w postaci Albumu 
Lachy Sądeckie/Pogórzanie z serii "Kra-
kowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi mało-
polskiej" otrzymuje Patrycja Skórnóg  
z Witowic Dolnych
II miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje 
Oliwia Nowak z Olszany
III miejsce i nagrodę rzeczową otrzymuje 
Karolina Skórnóg z Witowic Dolnych
 
1 wyróżnienie i nagrodę rzeczową otrzy-
muje Zofia Tokarz z Ptaszkowej

Fundatorem nagród finansowych oraz 
rzeczowych są:
-  Zespół Regionalny Mystkowianie
- Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce 
Wielkiej
- Pracownia Stroju Ludowego Szafa 
ETNOgrafa
- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

c.d. str. 28
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Dziękujemy pomysłodawcom oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym  
w sprawną organizację konkursu: Gospo-
darzom - Zespołowi Regionalnemu Myst-
kowianie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
w Kamionce Wielkiej oraz Pracowni Stroju 
Ludowego Szafa ETNOgrafa; współor-
ganizatorowi – MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu z Dyrektorem Panem Andrzejem 
Zarychem na czele, patronom honorowym 

wydarzenia: Narodowemu Instytutowi 
Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Józefie 
Szczurek-Żelazko (posłance na Sejm RP), 
Pani Marcie Mordarskiej (Radnej Woje-
wództwa Małopolskiego), Panu Markowi 
Kwiatkowskiemu (Staroście Nowosą-
deckiemu), Panu Andrzejowi Stankowi 
(Wójtowi Gminy Kamionka Wielka) oraz 
Panu Benedyktowi Poręba (Kierownikowi 
Zespołu Regionalnego Mystkowianie). 

Dziękujemy również patronom medialnym: 
TVP3 Kraków, Sądeczanin, miastoNS.pl 
oraz podmiotom wspierającym wydarze-
nie: Województwo Małopolskie, Stowarzy-
szenie Sztuki i Edukacji Artystycznej oraz 
Okiem Fotoreportera.

Na tym protokół zakończono i podpisano


