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Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiego dobra w Nowym 2021 Roku
wszystkim Czytelnikom
życzy Redakcja
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Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo,
Drodzy Kamionczanie,
Ten jedyny, niepowtarzalny wigilijny wieczór ma moc spełniania naszych najszczerszych,
najżarliwszych życzeń. Życzę, by się spełniły…
Każdą chwilę świąt Bożego Narodzenia napełnijmy ciepłem
i pięknem płynącym z cudu narodzenia Dzieciątka Jezus. .
Niech płyną kolędy pełne wiary…
Oby w Waszych sercach, w Waszym domu znalazło się miejsce dla Niego.
Życzę przyjęcia przesłania, jakie niesie Słowo na Boże Narodzenie.
Na przekór tym trudnym dniom pełnym wyzwań, których nie brakuje w mijającym roku, życzę
wspaniałych, jedynych, niepowtarzalnych i godnych Świąt w gronie rodziny i najbliższych;
życzę wewnętrznego spokoju i pokoju, wytrwałości, radości i pogody ducha
oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Wejdźmy w kolejny Nowy Rok z wiarą i nadzieją na lepsze dni, które niech będą
czasem realizacji osobistych marzeń i zamierzeń.
Życzę Państwu zdrowia, realizacji planów, sukcesów i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Marcin Kiełbasa

Andrzej Stanek

Przewodniczący Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej

Wójt Gminy Kamionka Wielka

Fot. Pixabay
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Konkurs recytatorki
rozstrzygnięty

Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją,
nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca.
Witold Gombrowicz
Tegoroczny 30. Gminny Konkurs Recytatorski ze względu
na panującą pandemię został przeniesiony do sieci. Cieszy
jednak fakt, że uczestnicy tej edycji konkursu włożyli dużo
wysiłku w przygotowanie się do recytacji i zarazem zgodnie z regulaminem zaprezentowali jeden utwór o tematyce
patriotycznej w związku z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Poziom konkursu był wyrównany, dlatego też jury pod przewodnictwem pani Marii Kiełbasy po
wysłuchaniu wielu utworów autorów między innymi takich
jak : A. Słonimski, A. Mickiewicz, K.K. Baczyński, M. Kruger,
J. Szczepkowski, miało nie lada problem w wyłonieniu
najlepszych recytatorów. Ostatecznie miejsca i nagrody
przyznano:
w kategorii I ( klasy I-IV)
I miejsce Martynie Stasianek ze Szkoły Podstawowej w
Jamnicy ,
II miejsce Antoniemu Popieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej,
III miejsca Kamili Kiełbasie z Mszalnicy.
w kategorii II ( klasy V-VIII)
Dwa I miejsca Zuzannie Basiadze ze Szkoły Podstawowej w
Jamnicy i Gabrieli Trojan z Kamionki Wielkiej,
II miejsce Zuzannie Ziobrowskiej ze Szkoły Podstawowej
w Jamnicy,
III miejsce Szymonowi Kłębczykowi z Królowej Polskiej.
Ponadto w tej kategorii przyznano wyróżnienie dla Aleksandry Stasianek ze SP w Jamnicy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów a ich opiekunom dziękujemy za przygotowanie.

(G.M.)
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Święto Odzyskania Niepodległości

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy Kamionka Wielka wraz z Panią Małgorzatą Antkiewicz-Wójs – Sekretarz Gminy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym osoby
poległe w walkach o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji Wójt Gminy Kamionka Wielka skierował kilka słów do mieszkańców gminy.
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Kamionka Wielka
Monteskiusz napisał, iż szczęśliwy jest naród, którego historia jest
nudna. Historia naszej Ojczyzny do nudnych nie należy. I o to bogactwo wydarzeń
w naszych narodowych dziejach jesteśmy
bogatsi i pełniejsi.
11 listopada jest dla nas dniem wyjątkowym. 102 lata temu, 11 listopada 1918
roku, po kilkunastu dekadach rozbiorów
Polska wróciła na mapę Europy, na mapę
świata.
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”. Te słowa

marszałka Józefa Piłsudskiego są dla nas
niemal testamentem, który wypełniamy
w takich dniach.
Nasz rodak na stolicy Piotrowej, Jan
Paweł II powiedział do nas: „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy
wiele w naszej historii, będą wyzwaniem
do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”.
Wspomnienie tamtych wydarzeń
sprzed ponad wieku przez lata minionego ustroju skazane było na zapomnienie. Symboliczna data 11 listopada, data
odrodzenia Polski, powróciła do naszego
kalendarza świąt najważniejszych po
przemianach ustrojowych również dlatego, że żyła w wielu naszych sercach.

Obchody rocznicy odzyskania
niepodległości są naszą powinnością,
by wspomnieć wydarzenia sprzed 102
lat, ale też sięgnąć głębiej w naszą narodową historię: do wybuchu pierwszej
wojny światowej, do niespełnionej nadziei
wiosny ludów 1905 roku, do powstań
styczniowego, listopadowego i genezy
utraty niepodległości przez Rzeczypospolitą Obojga Narodów…
Naszą powinnością i obowiązkiem jest trwać przy pamięci tych wydarzeń, jest przekazać je kolejnym pokoleniom, naszym następcą w tej sztafecie.
„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały” –
to zawołanie druhów spod znaku Sokoła
i Drużyn Strzeleckich nie były pustym
znakiem. Dla nich słowa Stanisława
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Konarskiego: „Nie masz zasług: te co my
zowiemy zasługi, są tylko ku Ojczyźnie
wypłacone długi…” były drogą i imperatywem, którym kierowali się w swoich
działaniach.
Tegoroczna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę
obchodzona jest w szczególnym czasie.
Pandemia koronawirusa zamknęła nas
w domach. Nie ma uroczystych akademii,
przemarszów, rocznicowych licznych spotkań na cmentarzach przy grobach tych,
którzy zapłacili najwyższą cenę za niepodległość Polski – oddali za nią swoje życie.
Nie zwalnia nas to od wspomnień, nie zwalnia od refleksji nad minionymi dekadami
i nad wyzwaniami, które niesie nasze dzisiaj.
W warunkach pokoju przejawy
miłości Ojczyzny są mniej heroiczne, ale
równie ważne i decydujące o teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny. Patriotyzm „na
szare dni” sprowadza się do solidnego
wypełniania podstawowych obowiązków
obywatelskich.
Tak było do wiosny tego roku.
Dzisiejsze wyzwania stojące przed nami
wymagają szczególnej postawy, postawy
obywatelskiej, postawy, która wymaga
odpowiedzialnego podejścia do siebie
i drugiego człowieka z domu obok, bloku,
na ulicy. Dziś wyrazem miłości Ojczyzny
jest troska o osobisty rozwój, o zdrowie
fizyczne, dojrzałość psychiczną, moralną
i duchową. Te dni wymagają jednak od wielu
z nas heroizmu, heroizmu na miarę walki
z niewidzialnym wrogiem, w której polem
bitwy jest karetka pogotowia i szpitalne
łóżko. Także od postaw postawy każdego
z nas, naszej odpowiedzialności zależy
kiedy zaczniemy wracać do normalnego
życia.
Wypełniając testament polskich
patriotów, co w dzień Święta Niepodległości powinno zabrzmieć szczególnie
dobitnie, pamiętajmy, że postęp, rozwój
i pomyślność naszego jutra, naszej Ojczyzny, Małopolski i naszej małej, kamionczańskiej ojczyzny mogą zagwarantować
jedynie ludzie dialogu, otwarci na innych,
otwarci i gotowi do współdziałania.
Dziś także potrzebujemy ludzi miłujących
Ojczyznę, choć tę miłość mierzy się – na
szczęście – inną miarą niż ponad wiek temu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Stanek
Wójt Gminy Kamionka Wielka
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Wzgórze „Świętego
Krzyża” rozbłysło
nowym blaskiem.

Dzięki inicjatywie Wójta Andrzeja Stanka wymieniono oświetlenie na
wzgórzu „Świętego Krzyża”. Stare wyeksploatowane oprawy zastąpiono nowymi
bazującymi na technologii LED.
Dzięki zastosowanej iluminacji stanowisko Krzyża jest jeszcze bardziej
widoczne w mroku z terenu całej gminy. Oprócz efektów wizualnych poprawie
uległa efektywność energetyczna obwodu oświetlenia. Całość instalacji składa
się z 20 opraw LED o łącznej mocy 320W. Wykorzystano światło białe zimne.
Krzyż znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. i został postawiony przez
mieszkańców dla upamiętnienia Jubileuszu Dwutysiąclecia oraz pielgrzymki Jana
Pawła II na Sądecczyznę w roku 1999.

Tekst i fot: PL
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Święto Niepodległości - 2020
Święto Niepodległości przyszło
nam w tym roku obchodzić w reżimie
związanym z obecnym czasem epidemii.
Dlatego obchody tej ważnej i radosnej
rocznicy nie były huczne, raczej była to
okazja, aby w skupieniu zamyślić się nad
sensem tego dnia. W świątyni parafialnej w Kamionce Wielkiej, tak jak w wielu
kościołach naszej gminy, celebrowana
była Eucharystia w intencji Ojczyzny.
Podczas okolicznościowego kazania, ks.
proboszcz Janusz Potok zwracał uwagę
na jednoczący nas wszystkich charakter
tego święta, na fakt, że poczucie wolności stanowi o godności zarówno jednostek, jak i wspólnoty narodowej, także na
wynikające z przyjęcia wolności zadanie
odpowiedzialnej troski za dobro wspólne.
Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem, by mówić o wolności. Podczas niej bowiem Jezus Chrystus uwalnia
nas od najgorszej z możliwych niewoli,
od niewoli grzechu. Wolność ta ma swą
cenę, podobnie jak każda inna wolność
i niepodległość naszego narodu również.
Przypomina nam o tym ofiara Jezusa,
w której zawierają się również wszystkie ofiary tych, którzy poświęcili się dla
„…świętej miłości kochanej Ojczyzny…”
Czym zatem jest wolność, dlaczego jest
tak ważna i jak ją realizować? Wolność
nie jest oczywiście panowaniem nad
wszystkim. Taką wolność posiadać może
tylko Bóg. Każde stworzenie, również
i człowiek, podlegają różnym uwarunkowaniom i ograniczeniom, które tworzą
ramy naszej egzystencji i zmaganie się
z nimi byłoby przysłowiowym biciem
głową w mur. Wolności nie można też
budować z pominięciem potrzeb innych
ludzi. Wtedy samowola jednych staje się
tyranią dla innych.
Możliwość decydowania o własnych myślach, czynach i celach tylko
wtedy może zasługiwać na miano wolności, gdy prowadzi nas i ludzi wokół nas do
czegoś dobrego. W wolności nie odrzucamy wszystkiego, co nam przeszkadza

i nie jest wynikiem naszych własnych
pomysłów, ale w wolności poznajemy
świat i uczymy się wybierać to co dobre
a odrzucać to co złe. Nie jest to łatwe
i wymaga wysiłku stanięcia przed sobą
i przed Bogiem w prawdzie. Wymaga to
więc najpierw wysiłku poznania tego co
naprawdę dobre, a potem wysiłku usunięcia tego, co zmusza nas do zostawania przy złym. Czasem jest to przymus
zewnętrzny – tak było podczas zaborów, gdy walczyliśmy z obcą władzą.
Znacznie częściej jest to jednak przymus
wewnętrzny – nasz wrodzony egoizm,
lęk, lenistwo… Wtedy walkę stacza się
z samym sobą, z mroczną stroną samego
siebie. Dlatego nie ma wolności bez
uczciwości sumienia i bez wewnętrznego
męstwa i wytrwałości.
Jednocześnie wolność jest tak
ważna, że nie ma możliwości życia bez
niej. Może się wydawać, że łatwej jest
żyć samowolnie – ale samowola zawsze
najpierw niszczy innych, a potem ostatecznie zwraca się przeciw nam. Może
się też komuś wydawać, że możliwe jest
życie w zniewoleniu tylko dlatego, że jest
łatwiejsze i nie wymaga wysiłku walki
i ofiary. Ale takie życie zawsze prowadzi do skarlenia i obumierania naszego
człowieczeństwa – kończy się tym, że
człowiek przestaje szanować sam siebie,
a w końcu zaczyna siebie nienawidzić.
Dlatego wolność zawsze wiąże się
z wysiłkiem – z pracą, z walką, z wyrze-

czeniem się i ofiarą. I pomimo tego nie
jest czymś nieatrakcyjnym. Przeciwnie
– jest wyzwaniem, które można podjąć
z wdzięcznością i radością. Ludzie wspinają się na najwyższe szczyty, patrzenie
w górę stanowi najlepszą część naszej
natury. Jest to wyzwanie dla każdego,
dla mnie również, niezależnie od tego,
kim teraz jestem, gdzie się teraz znajduję i komu, albo czemu teraz podlegam.
Pierwszy stopień schodów wiodących
do wolności zawsze leży tuż u naszych
stóp. A pierwszy krok zawsze podejmuje się wewnątrz siebie – w sumieniu.
W sumieniu zawsze będziemy mogli
toczyć walkę, by zachować wolność,
nawet gdy ktoś nasze zewnętrzne życie
skuje łańcuchem.
Wolność jest więc także
czymś bardzo realnym i praktycznym.
Realizuje się w konkretnych decyzjach.
W decyzjach o własnym zachowaniu –
o powstrzymaniu się od zła i o podjęciu
działania na rzecz dobra. Budowanie
wolności to nawet tak prozaiczne gesty,
jak przepuszczenie pieszego na pasach,
albo podniesienie śmiecia z trawnika.
Nasi przodkowie, których
pamięć czcimy w dniu 11 listopada nie
wahali się oddać własnego życia dla
realizacji narodowej wolności. Czynili tak
zapewne czując, że buduje to ich własną
wolność i człowieczeństwo. Bo ludzie
i narody, których nie stać na poświęcenie
życia dla wolności, skazane są na degenerację i śmierć. I nie jest to przesada.
W tym kontekście cel naszej wolności
jest w Krzyżu Chrystusa, symbolu umierania dla grzechu i powstawania z martwych ku życiu w miłości. „Bo kto chce
zachować swoje życie straci je, a kto je
straci z Mego powodu, ten je zachowa”.

Ks. Hieronim Kosiarski
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Gminny program dotacji celowych
Powoli rok 2020 dobiega końca.
Mieszkańcy kończą również modernizacje swoich kotłowni dofinansowanych
w ramach Gminnego programu dotacji celowych, promującego wymianę
przestarzałych urządzeń grzewczych.
Program zainaugurowany przez Wójta
wiosną bieżącego roku cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem. Właściciele
nieruchomości chętnie podejmują inicjatywy ekologiczne, chcąc dbać o jakość
powietrza na terenie gminy. Coraz częściej decydujemy się na niskoemisyjne
ogrzewanie i podnosimy efektywność
energetyczną naszych budynków.
Wiele nieruchomości na terenie
gminy w ostatnim czasie zostało poddanych gruntownej termomodernizacji. Na

wielu budynkach pojawiły się kolektory
słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne.
Każda tego typu inicjatywa wpływa na
poprawę jakości powietrza i komfortu
życia. Niebagatelnym aspektem jest
również zdrowie. Motorem napędowym
inicjatyw jest wachlarz różnego rodzaju
form wsparcia. Podejmując działania
inwestor może skorzystać z dotacyjnych
programów gminnych, Programu „Czyste
Powietrze”, Programu „Mój Prąd” oraz
ulgi termomodernizacyjnej.
Do dnia 16.11.2020 roku,
w ramach programu dotacji celowych
z budżetu gminy w roku 2020, mieszkańcy ponieśli koszty w wysokości 241
181,87 zł. Działania te zostały wsparte
z ramienia gminy kwotą 77 500 zł.

Pozwoliło to na zainstalowanie:
- 3 kotłowni na pellet drzewny,
- 1 kotłowni zgazowującej drewno
kawałkowe,
- 18 kotłowni gazowych kondensacyjnych.
Większość z inwestorów składało także
wnioski refundacyjne do WFOŚiGW
w ramach programu „Czyste Powietrze”
oraz będzie w przyszłym roku ubiegać
się o ulgę termomodernizacyjną. Mamy
nadzieję, że chętnych na tego rodzaju
inwestycje będzie coraz więcej z roku na
rok i jakość powietrza w naszej gminie
będzie coraz lepsza.

PL

Fot. Archiwum Gminy
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Inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka
Powoli
dobiega
końca
rok 2020, jednak na terenie Gminy
Kamionka Wielka nie widać końca
inwestycji drogowych. Zakrojone na
szeroką skalę roboty drogowe zmierzają do poprawy jakości dróg gminnych, rozwoju infrastruktury drogowej,
a co za tym idzie poprawy warunków
życia i bezpieczeństwa mieszkańców
gminy. Wójt Gminy Andrzej Stanek
pragnie podziękować mieszkańcom
za cierpliwość, wykazywaną podczas
trwających robót, związanych z remontami dróg gminnych i wynikających
z tego utrudnień.
Jeszcze przed końcem września wyremontowane zostały odcinki
22 dróg gminnych o łącznej długości 4 km. Wójt Gminy Andrzej Stanek
osobiście doglądał wykonanych prac
i nie krył zadowolenia z faktu, iż kolejne
odcinki dróg z nową nawierzchnią będą
służyć mieszkańcom gminy i wpłyną na
poprawę jakości i bezpieczeństwa ich
użytkowników. Prace te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,
funduszu sołeckiego ale również ze
środków zewnętrznych pochodzących
z budżetu województwa małopolskiego,
przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól.
Jak podkreśla włodarz gminy,
rządowe środki finansowe wykorzystywane do modernizacji dróg gminnych
stanowią strategiczne źródło realizacji inwestycji drogowych w Kamionce
Wielkiej. Tym bardziej cieszy fakt, że
Gmina Kamionka Wielka już drugi rok
z rzędu jest beneficjentem rządowego
programu Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania zostały
wykonane prace związane z remontem
odcinka o długości 0,9 km drogi gminnej
nr 290966K o nazwie Mystków – Jamnica, w miejscowości Mystków, w km
1+300,00 – 2+200,00. Całkowity koszt
realizacji zadania wyniósł 517 405,67
zł, przy dofinansowaniu w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na
poziomie 60% w kwocie 310 443,00 zł.
Gmina Kamionka Wielka na wykonanie
inwestycji przeznaczyła 40% kwoty całkowitej zadania, co stanowi kwotę 206
962,67 zł. W ramach prac, na odcinku
podlegającym remontowi, wykonano
rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni
drogi oraz podbudowę drogi wraz ze
stabilizacją podłoża. Wyłożona została
nowa nawierzchnia asfaltowa oraz obustronne pobocza. Warto wspomnieć,
iż zadanie to stanowiło kontynuację
zadań wykonanych w ubiegłym roku
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kiedy to dzięki dofinansowaniu
wyremontowano blisko 3 km drogi Jamnica – Mystków.
Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom postępowań przetargowych
oraz prowadzonej polityce oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, możliwe było zlecenie kolejnych
prac drogowych na terenie Gminy.
W związku z tym rozstrzygnięto kolejny
przetarg na remont dróg gminnych,
w ramach którego naprawie poddano
kolejne 10 odcinków dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok.1,1 km.
Do końca listopada 2020 roku
zakończone zostanie kolejne zadanie pn. „Remont drogi gminnej „Droga
Oracze – Kruczki Dolne – Doliny” nr
290985 K w miejscowości Mszalnica
w km 1+300 – 2+100”, którego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu
przez Gminę Kamionka Wielka środków
pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Całkowita wartość zadania wynosi 179
161,34 zł, przy czym dofinansowanie
w kwocie 143 329,00 zł stanowi 80%
całości kosztów remontu. Wkład własny
Gminy Kamionka Wielka stanowi kwotę
35 832,34 zł (20% całkowitych kosztów zadania). Remont przedmiotowego

odcinka o długości 0,8 km związany jest
z uzupełnieniem ubytków w istniejącej
podbudowie z kruszywa naturalnego
oraz wymianą zniszczonej istniejącej
nawierzchni na nową asfaltową.
Jednocześnie Wójt Gminy
Kamionka Wielka zapewnia, iż to nie
koniec prac remontowych na drogach
gminnych i stale podejmuje działania
celem utrzymania dróg gminnych w jak
najlepszym standardzie.
W listopadzie 2020 roku zatwierdzona
została lista zadań gminnych wykonywanych przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, na której
znalazła się kolejna inwestycja z terenu
naszej gminy. W naborze uzupełniającym wniosków na dofinansowanie zadań
gminnych na 2020 rok Gmina Kamionka
Wielka złożyła wniosek wraz z niezbędną
dokumentacją o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Remont drogi
gminnej nr 290978K (Styrek) na odcinku
I - w km od 0+000,00 do km 0+620,00,
na odcinku II - w km od 0+915,00
o km1+132,00 w miejscowości Mszalnica, Gmina Kamionka Wielka”. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 60% całości
kosztów kwalifikowanych. Na bieżący
rok zostało zaplanowane przeprowadzenie postępowania przetargowego
i zawarcie umowy z wykonawcą, z kolei
całość inwestycji zostanie zakończona
w roku 2021.
Jak podkreśla włodarz gminy
wymienione inwestycje stanowią jedynie pewien etap na drodze do poprawy
infrastruktury drogowej, który będzie
kontynuowany w kolejnych latach.
Na rok 2021 zostały złożone wnioski
o udzielenie dofinansowania w ramach
FDS z przeznaczeniem na generalny
remont dwóch kluczowych dróg, a mianowicie: droga „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz droga „Pod
Kunów” w miejscowości Jamnica.

GMINNE WIEŚCI
Warto również wspomnieć,
o prowadzonych na terenie Gminy
Kamionka Wielka inwestycjach związanych z przebudową drogi powiatowej
nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km
6+200 – 9+070 na terenie miejscowości
Królowa Polska. Inwestycja ta realizowana jest przez Starostę Nowosądeckiego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Sączu. Rozmach realizowanej inwestycji robi wrażenie gdyż nigdy
wcześniej na taką skale nie były wykonywane remonty dróg powiatowych
w naszej gminie. Przedmiotowe roboty
a zwłaszcza ich zakres są potwierdzeniem dobrych relacji Wójta Gminy
Kamionka Wielka i Starosty Nowosądeckiego. Jak zdradza włodarz gminy
realizowany odcinek to jedynie pierwszy etap w planowanym kompleksowym remoncie drogi powiatowej nr
1576 K Nowy Sącz – Florynka. Kolejne
etapy to prace w miejscowościach Królowa Górna i Bogusza.
Kolejnym niezwykle ważnym
dla mieszkańców gminy faktem jest
program budowy chodników w ciągu
remontowanych dróg powiatowych.
Do grudnia br. zaplanowane jest
zakończenie inwestycji związanych
z wykonaniem blisko kilometrowego
odcinka chodnika w miejscowości Królowa Polska od szkoły do mostu „na
Widaczu”, oraz odcinek w sołectwie
Kamionka Wielka od „Banii” w stronę
Kamionki Górnej. W kolejnych latach
powstaną chodniki w miejscowościach
Królowa Górna i Bogusza. Chodniki
będą budowane przy udziale finansowym gminy i powiatu. Wójt gminy
zapewnia, że nie będzie szczędził
środków i pracy aby poprawiać infrastrukturę drogową na terenie gminy,
a budowa chodników zajmuje szczególne miejsce w planach inwestycyjnych. Jak podkreśla - służą one
głównie mieszkańcom gminy i poprawiają poziom bezpieczeństwa ich
użytkowników, dlatego będą sukcesywnie budowane w ciągach pieszych
prowadzących do miejsc użyteczności
publicznej.

S.M., T.P.

Fot. Tomasz Piętka
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Młodzi, zdolni z Królowej Górnej

Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej niejednokrotnie
mogła się pochwalić osiągnięciami swoich wychowanków.
W bieżącym roku szkolnym warto
zwrócić uwagę na sukcesy dwojga
uczniów, które zdołali osiągnąć
jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej edukacji zdalnej.

„Policyjna” nagroda

„Czasu nie da się cofnąć” to tytuł filmiku
nakręconego przez uczennicę klasy VII
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Królowej Górnej, Sarę Porębę wraz
z uczniami ze Szkoły Podstawowej
w Boguszy, Karoliną Koziak i Szymonem Koziakiem. Powstał on jeszcze
w ubiegłym roku szkolnym i „wziął udział”
w akcji „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia,
dziadek się stosuje”. Można go obejrzeć
na stronie internetowej królewskiej szkoły
(https://spkrolowagorna.edupage.org/)
Celem opisywanej akcji, zorganizowanej
przez małopolską policję, było uświadomie-

nie niebezpieczeństwa związanego ze stosowaną coraz częściej przez oszustów „metodą
na wnuczka”. Niestety mimo wielu ostrzeżeń,
jakie płyną ze środków masowego przekazu,
nadal nie brakuje ludzi, którzy padają ofiarą
zuchwałych przestępców.
Filmik „Czasu nie da się cofnąć” zrobił tak
duże wrażenie na organizatorze akcji, że
został nagrodzony, mimo iż sam projekt
w swoich założeniu nie odbywał się na zasadzie konkursu. Tym większe gratulacje dla
jego autorów oraz ich opiekuna - pani Beaty
Koziak.
Nagrodę laureatce 14 września w szkole wręczyły funkcjonariuszki, które reprezentowały
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Szach mat równa się sukces

Sobota 19 września okazała się dniem wielkiego sukcesu dla ucznia klasy II królewskiej
szkoły. Karol Velarde Vasquez brał udział
w turnieju szachowym zorganizowanym
w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza
przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

Turniej, o którym mowa, to Memoriał im. Marcina Bernackiego - Otwarte
Mistrzostwa Nowego Sącza Juniorów
w Szachach. Był on rozgrywany systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund. Celem
Memoriału było uczczenie pamięci wspomnianego Marcina Bernackiego, który
zasłynął jako zdolny szachista i był wychowankiem Pałacu Młodzieży w Nowym
Sączu. Niestety 5 lat temu zmarł na ciężką
chorobę. Patronat honorowy nad turniejem
objął Prezydent Nowego Sącza, Ludomir
Handzel.
Osiągnięcie Karola podczas
opisywanego wydarzenia jest znaczące,
ponieważ zdobył on V kategorię szachową.
Osiągnął tym samym pierwszy sukces jako
szachista junior. O tym, że konkurencja była
wielka, w zasadzie nie trzeba nawet wspominać. Jak widzimy, w królewskiej szkolnej
społeczności „rośnie” przyszły mistrz „królewskiej gry”.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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EkoFani z Królowej Górnej

Uczniowie z klasy VI Szkoły
Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Królowej Górnej,
podobnie jak przed rokiem,
wykazali swoje zainteresowanie problematyką ekologiczną.
15 września udali się nad rzekę
Królówkę, aby zbadać jej czystość. Nie o samo jednak badanie chodziło.
Wraz z wychowawcą, Tomaszem Skrabą
oraz panią od biologii i chemii - Jadwigą
Borgosz dokonali badania czystości Królówki, wykorzystując zawartość „Walizki
Ekobadacza”, która już po raz drugi dotarła
do szkoły. Wyniki okazały się bardzo dobre,
co oznacza, że malownicza Królowa Górna
leży nad naprawdę czystą rzeką. Wyniki
badań młodych ekologów trafiły do organizatora konkursu „Czysta Rzeka”.
26 września uczniowie klasy VI wraz
z dyrektor szkoły Jadwigą Łęczycką oraz
wychowawcą Tomaszem Skrabą, wzięli
udział w evencie ekologicznym zorganizowanym w Hotelu Heron w Siennej nad
Jeziorem Rożnowskim. Szóstoklasiści
przed rokiem uczestniczyli w podobnym
wydarzeniu.

Choć przed wyjazdem oraz podczas
drogi do celu wycieczki padał deszcz,
nastrój jej uczestników były pozytywny.
Ich humor jeszcze bardziej się poprawił,
kiedy dotarli na miejsce, aby na początek
wziąć udział w niecodziennym spotkaniu
z panem Aleksandrem Dobą, znanym
podróżnikiem. Zdobył on tytuł „Podróżnika Roku 2015” National Geographic.
Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent (z Afryki do
Ameryki Południowej), wyłącznie dzięki
sile mięśni. Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako pierwszy
opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do
Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Pan Aleksander
Doba to dwukrotny złoty, srebrny i brązowy medalista Otwartych Akademickich
Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim. 19 marca 2015 roku został honorowym obywatelem Swarzędza.
Nie trudno się domyślić, że opowiadanie
tak sławnego podróżnika było bardzo
ciekawe, toteż można było przewidzieć,
że sami uczestnicy spotkania, dzieci
i młodzież (również z innych szkół), zadawali mu mnóstwo pytań, na które chętnie
odpowiadał. Oprócz tego dał się poznać
jako człowiek o niezwykłym poczu-

ciu humoru. Po zakończeniu przyszedł
oczywiście czas na pamiątkowe zdjęcia
i autografy.
Spotkanie z panem Aleksandrem Dobą
było najważniejszą, lecz nie jedyną
atrakcją eventu. Jego uczestnicy mogli
ponadto postrzelać z łuku do celu, wziąć
udział w zawodach na torze przeszkód
oraz w ciekawych warsztatach tematycznych, związanych rzecz jasna z ekologią.
Najpierw uczniowie wykonali dwa domki
dla owadów (jeden zabrali do szkoły),
zaś potem z płótna lnianego uszyli
ładne woreczki, które wypełnili lawendą.
W ramach wyjaśnienia - lawenda wydaje
zapach, który odstrasza komary oraz
pomaga osobom, które maja problemy
z zaśnięciem.
Uczestnicy niezwykłej wycieczki nie wrócili do domu głodni, ponieważ zostali
poczęstowani ekologicznym jedzeniem:
owocami, ciastem z owocami oraz pyszną
grochówką. Zapytani przez wychowawcę
podczas drogi powrotnej, czy podobała
im się wycieczka, wszyscy odpowiedzieli
twierdząco, mając nadzieję, że za rok
ponownie zostaną zaproszeni na event
ekologiczny.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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Sesje w gminie
W dniu 13 sierpnia 2020 roku
odbyła się XXV sesja nadzwyczajna Rady
Gminy obecnej kadencji, której głównym
tematem było podjęcie uchwał w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Kamionka Wielka w roku szkolnym 2020/2021, w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kamionka
Wielka, w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta Nowego Sącza,
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Kamionka Wielka na rok 2020,
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamionka Wielka na
lata 2020 – 2035, w sprawie zaciągnięcia
kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu Gminy Kamionka Wielka w roku
2020 oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Sącz
przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Sącz, oraz w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka
Nr XXXII/280/2017 z dnia 31 października
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka
Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka,
zmienionej uchwałą Nr XVI/105/2019 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 listopada 2019 r.
Kolejna XXVI zwyczajna sesja
Rady Gminy odbyła się w dniu 29 września 2020 roku i została zwołana, aby
podjąć uchwały w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka

Wielka, w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/150/2020 Rady Gminy Kamionka
Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie w drodze bezprzetargowej
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r . o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody z drzewa uznanego za
pomnik przyrody w otoczeniu cmentarza
w Mystkowie oraz w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w Mszalnicy.
Ponadto bardzo ważnym punktem obrad
było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla powiatu nowosądeckiego, w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla województwa małopolskiego, w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mystkowie, w sprawie zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na
2020 rok, w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kamionka
Wielka na lata 2020-2035 oraz w sprawie
przekazania skargi według właściwości.
Radni przyjęli także Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka oraz o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
XXVII sesja nadzwyczajna Rady
Gminy Kamionka Wielka miała miejsce
w dniu 21 października 2020 roku.
Głównym tematem obrad było podjęcie
uchwał w sprawie uchwalenia zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka
Nr XXXII/280/2017 z dnia 31 października
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka
I” w Gminie Kamionka Wielka, zmienionej
uchwałami Rady Gminy Kamionka Wielka:
Nr XVI/105/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
i Nr XXV/168/2020 z dnia 13 sierpnia
2020r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
„Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka
Wielka oraz w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia między Gminą
Kamionka Wielka a Gminą Łącko w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej.
Następna XXVIII nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Kamionka Wielka
odbyła się w dniu 27 października 2020
roku. Podczas sesji zostały podjęte
uchwały w sprawie zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na
rok 2020 oraz w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kamionka
Wielka na lata 2020-2035.
W dniu 17 listopada 2020 roku
odbyło się XXIX zwyczajne posiedzenie
Rady Gminy Kamionka Wielka podczas
którego zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/188/2020
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27
października 2020 roku w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka
Wielka na rok 2020, w sprawie zmiany
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka
Wielka na rok 2020, w sprawie zmiany
uchwały Nr XX/131/2020 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 27 lutego 2020
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Dokończenie na stronie 20
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Obchody Jubileuszu 110 lecia Orkiestry Dętej w Mystkowie.

Warsztaty zakończone płytą
Warsztaty dla instrumentalistów,
płyta „Muzyka łączy pokolenia”,
zakup nowych płaszczy oraz elementów umundurowania.
Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla Orkiestry Dętej
z Mystkowa, która liczy sobie
już 110 lat. Mimo odwołanych
ze względu na epidemię
wielu uroczystych wydarzeń
zaplanowanych w ramach
obchodu jubileuszu, członkom orkiestry udało się
zrealizować dwa bardzo
ważne projekty. Nie stało
by się to bez prężnej działalności w ramach założonego
przez muzyków stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników
Muzyki Mystków – Mszalnica.
Pierwszy z projektów był pod
tytułem „Zajęcia rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży z obszaru LGD „KORONA
SĄDECKA” w postaci nauki gry na instrumentach dętych zakończone spotkaniem
integrującym mieszkańców” współfinansowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatyw LEADER, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" realizowane jest w ramach projektu grantowego
pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej na
terenie LGD ”KORONA SĄDECKA” –
rozwój infrastruktury wraz z organizacją
zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców
obszaru LGD” Całkowity koszt realizacji
zadania wynosił 37 500 zł, z czego pozyskano w ramach dofinansowania 30 000
zł. Dzięki temu odbyło się 320 godzinnych
lekcji dydaktycznych indywidualnych oraz
16 godzin grupowych.
W zorganizowanych zajęciach w miesiącach od maja do września udział wzięło
27 osób – dzieci i młodzieży. Były to

lekcje gry na takich instrumentach jak:
flet, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka,
klarnet,
sakshorn,

puzon,
perkusja.
W
programie
prowadzonych zajęć znalazł się również
blok spotkań umuzykalniających z teorią
muzyki oraz podstawami kształcenia
słuchu i rytmiki. Dzięki takim zajęciom
orkiestra w Mystkowie może aktywnie
zaszczepiać pasję gry na instrumentach u kolejnych pokoleń młodych,
utalentowanych muzyków, kierować
te nieoszlifowane diamenty do szkół
muzycznych, gdzie mogą się rozwijać,
a po kilku latach nauki staną się ogromnym wzmocnieniem kadry zespołu.
W drugiej fazie projektu uczestnicy warsztatów, instruktorzy, muzycy
zrzeszeni w Towarzystwie Miłośników
Muzyki Mystków – Mszalnica oraz członkowie orkiestry dętej z Mystkowa spotkali
się w sali Domu Ludowego w Mystkowie,
aby wspólnie muzykując pod kierunkiem
dyrygenta Mateusza Główczyka nagrać
płytę podsumowującą projekt. Dzięki tej
współpracy powstała płyta pt. „Muzyka
łączy pokolenia”, na której znajduje się

muzyka rozrywkowa, folkowa, marsze,
a także kilka piosenek z gościnnym udziałem wokalistki Kingi Kurowskiej oraz tegorocznego uczestnika koncertów na Festiwalu w Opolu – Tomka Jarosza. Płyta
została powielona w ilości 500 egzemplarzy, które są dostępne bezpłatnie.
Krążek można otrzymać w siedzibie
Stowarzyszenia, jak również siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
Drugi z projektów
dotyczył doposażenia orkiestry dętej w elementy umundurowania: nowe płaszcze,
koszule i krawaty. Cała kwota
projektu wynosiła: 37500 zł,
z czego z dofinansowania pozyskano 30000 zł.
W imieniu całej orkiestry
i uczestników warsztatów, serdecznie
dziękujemy za udzielone wsparcie i przychylność podczas realizacji projektów
panu Wójtowi Gminy Andrzejowi Stankowi oraz pani Skarbnik Małgorzacie
Witteczek.
W chwili obecnej muzycy orkiestry biorą udział jeszcze w nagraniach
dwóch kolejnych płyt – jednej poświęconej
św. Janowi Pawłowi II, a drugiej z repertuarem patriotycznym. O szczegółach
będziemy informować za pośrednictwem
strony internetowej orkiestry: www.orkiestra.mystkow.net oraz profilach na portalach społecznościowych: www.facebook.
com/OrkiestraDetaMystkow www.facebook.com/TMMMYSTKOWMSZALNICA
Chcielibyśmy również zaprosić
wszystkich muzyków, zarówno młodszych jak i starszych do wstąpienia do
naszego zespołu. Aby wspólnie muzykować w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Mateusz Główczyk – Kapelmistrz
Marian Jasiński – Prezes
Piotr Kiełbasa
– Prezes TMM Mystków – Mszalnica
Fot. Archiwum orkiestry
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Kamionka Wielka pożegnała swojego
wieloletniego Proboszcza

Bywa, że gdy odchodzi człowiek,
kończy się epoka. Stało się tak dla społeczności parafii w Kamiance Wielkiej, gdy
16 października rano zmarł, w wieku 90
lat, ks. prałat Stanisław Trytek – wieloletni
proboszcz tej parafii. Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Stanisława odbyły się
w dniach 17 – 19 października. Był to czas,
gdy parafianie wraz ze swym proboszczem księdzem prałatem Januszem Potokiem trwali na modlitwie a ci, którzy znali
zmarłego kapłana, starali się podsumować
jego życie. W swych kazaniach podczas
pogrzebowych Eucharystii zarówno dziekan dekanatu ks. prałat Czesław Paszyński jak i ksiądz biskup Stanisław Salaterski,
przypomnieli życiorys zmarłego księdza
Stanisława.
Był długoletnim, gorliwym duszpasterzem, zasłużonym parafii i społeczności lokalnej. Pochodził z parafii Biadoliny Radłowskie, gdzie urodził się 04.05
1930 roku. Ukończył liceum w Tarnowie,
święcenia kapłańskie przyjął 29.06 1955
roku z rąk Biskupa Karola Pękali. Przez
9 lat pełnił funkcję wikariusza w sądeckiej parafii p. w. Św. Małgorzaty. Jednak
prawie całe swe kapłańskie życie spędził
w Kamionce – całe 56 lat. Od 5.03 1964
roku, najpierw jako wikariusz ekonom,
a przez kolejne 36 lat jako proboszcz do
29.08 2000 roku, gdy to przeszedł na

emeryturę w wieku 70-ciu lat i został
w swej parafii rezydentem, zamieszkując w Domu Opieki który sam założył.
W tym domu przyszło mu się zmagać ze
skutkami udaru i upływających lat, pod
troskliwą opieką swych parafian, tutaj też
oddał Bogu ducha. W uznaniu zasług
w 1993 roku otrzymał z rąk Ojca Świętego
tytuł prałacki kapelana Jego Świątobliwości. Władze Gminy uhonorowały go
w 2006 roku odznaką „Zasłużony dla
Gminy Kamionka Wielka”, o czym wspomniał w dniu pogrzebu Wójt Gminy Andrzej
Stanek.
Świętej pamięci ks. prałat Stanisław Trytek cenił swe kapłaństwo. Zapisał
się w pamięci swych parafian jako gorliwy
i świątobliwy kapłan, prowadzący prawdziwie kapłańskie życie – pełne modlitwy,
stawiania sobie ewangelicznych wymagań,
gorliwe w służbie Bogu, naznaczone troską
o zbawienie każdego człowieka, nie tylko
parafian, ale także tych napotykanych na
drodze swego życia. Ks. prałat Stanisław
Ruchała podkreślił w swym kazaniu wygłoszonym podczas jednej z Mszy pogrzebowych silną więź, jaka łączyła zmarłego kapłana z ołtarzem i sakramentami.
Będąc proboszczem, ks. Stanisław Trytek
osobiście udzielał sakramentów chrztu
i małżeństwa, ofiarnie też pełnił posługę
w konfesjonale dopóki był w stanie to

robić (do momentu udaru). Mszę świętą
sprawował prawie do końca swego życia.
W pamięci ks. biskupa Stanisława Salaterskiego zapadła dziecięca ufna pobożność zmarłego księdza prałata - ilekroć
biskup go odwiedzał w Domu Opieki,
zastawał go z różańcem albo brewiarzem
w dłoni. Słowo, które często podkreślał
w swym kazaniu ksiądz biskup Stanisław,
to wdzięczność. Wdzięczność dla kapłana
za postawę i za ofiarę jego pracowitego
życia złożoną całemu pokoleniu mieszkańców Kamionki, w których życiu był
obecny przez dobro i miłość właściwie „od
zawsze”.
Na początku, gdy ks. Trytek
rozpoczynał posługę w parafii tragicznie podzielonej, przyszło mu przywracać
zgodę i wzajemny szacunek wśród zwaśnionych parafian oraz odbudowywać
ich zaufanie do Kościoła. Z determinacją
i zapobiegliwością podejmował starania
o dokończenie budowy nowego kościoła
i zaplecza duszpasterskiego, w czasach, gdy uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń było niezwykle trudne,
z powodu nieprzychylnej postawy władz.
Zatroszczył się o wykonanie wystroju nowej
świątyni, wraz z parafianami zaadaptował
także budynki starej plebanii, otwierając
Dom Opieki „Samarytanin” dla osób
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starszych i chorych. Troszczył się również o patriotyczne i duchowe wychowanie młodego pokolenia, stąd tak wiele
powołań kapłańskich wyszło z Kamionki
za jego czasów. Szczególnie podkreślił to w swym kazaniu pogrzebowym
rodak – ksiądz dr Krzysztof Kamieński,
który wspominał ks. prałata Stanisława
jako zatroskanego o powołania i ceniącego zaangażowanie młodzieży, cierpliwie znoszącego nowy styl jaki młodzież
wnosiła w życie Kościoła. Ks. Stanisław
przyjmował przez wiele lat oazy dla młodzieży (DSM) udostępniając budynki
parafialne na ten cel i pomagając z życzliwością prowadzącym turnusy kapłanom.
Dzięki temu wielu młodych z całej diecezji mogło poznać świadectwo pobożności wspólnoty parafii w Kamionce.
Ksiądz prałat swą troską obejmował
także kapłanów dekanatu jako wicedziekan i ojciec duchowny. Świętej pamięci
ks. prałat chętnie współpracował także
z władzami gminy w Kamionce, między
innymi w 1986 roku przy obchodach 650lecia lokacji miejscowości. Nic więc dziwnego, że cieszył się wielkim szacunkiem

Nr 79

wszystkich parafian uważających go już
nie tylko za rodaka, ale wręcz za swego
duchowego ojca. Dlatego też właśnie
słowa podziękowania parafian podczas
pogrzebu były szczególnie wzruszające. Przedstawiciele parafii dziękowali
za udzielone sakramenty i wskazywanie
drogi do nieba, za otwartość i serdeczność. Pani dyrektor Maria Ruśniak ze łzą
w oku, bardzo serdecznie wspomniała
maryjną pobożność zmarłego księdza
prałata, wiele wydarzeń z życia parafii,
miejscowości i narodu, jakie wraz nim
przeżywali mieszkańcy Kamionki, bogactwo inicjatyw i relacji z ludźmi i instytucjami. Przypomniała ofiarną pracę księdza, który często własnoręcznie trudził
się przy gospodarskich czynnościach,
a szczególnie jego śpiew – ten przy
ołtarzu i ten przy okazji towarzyskich
spotkań…
Zmarły ksiądz prałat był
wdzięczny Bogu za długie życie. Zostawił krótki i wymowny testament: był świadomy swoich lat i zbliżającej się śmierci,
chciał zostać pochowany wśród parafian,
którym służył, dziękował im za współ-
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pracę, zrozumienie i życzliwość, przepraszał także za błędy, chciał pojednać się
ze wszystkimi... Ks. biskup Stanisław na
koniec swego kazania prosił, aby nadal
czerpać ze spuścizny życia księdza proboszcza Stanisława - uczyć się kochać
Boga i Kościół.
Zmieniają się czasy, zmienia się
też styl kapłaństwa, stare nieuchronnie
odchodzi... Młodzi będą pamiętać księdza prałata już właściwie z ostatnich
lat jego życia, gdy z okna Domu Opieki
pozdrawiał swych byłych parafian zdążających do świątyni na nabożeństwa,
tak jakby chciał do końca uczestniczyć
w ich życiu. Póki żyją starsi, będą nosić
w swych sercach serdeczne wspomnienia spotkań z kapłanem, tak ceniącym
sobie ich towarzystwo. Kolejnym pokoleniom zostaną stare fotografie, zapiski
w kronikach i grobowiec, gdzie można się
pomodlić za duszę kapłana, który swe
życie związał z Kamionką, i który przed
Bogiem z pewnością o nas pamięta.

Ks. Hieronim Kosiarski

(przy współudziale Marii Ruśniak)
Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Kiedy myślę Ojczyzna...

Ciepły ślad na ręce…
O kim będziesz pisała Reniu? - tak
zawsze zwracał się do mnie ks. Prałat.
I: co ostatnio czytałaś? Takie pytania
zazwyczaj zadawał mi ksiądz Prałat
Stanisław Trytek, kiedy wchodziłam do
jego pokoju. Spotykaliśmy się regularnie na rozmowach o historii, odbytych
podróżach, przeczytanych książkach,
oglądaniu zdjęć. Ks. Prałat szerokim
uśmiechem witał mnie i od razu częstował wisienką w czekoladzie.
Bardzo ceniłam sobie te spotkania z ks. Prałatem i wiedziałam, że on
na nie z utęsknieniem czeka. Mówią, że
czasu nie da się zatrzymać. Ani zatrzymać,
ani w żaden sposób przewinąć do tyłu jak
taśmę filmową. Ja jednak wierzę, że fotografie unieśmiertelniają momenty. To zapisane w czarodziejski sposób chwile, które
już na zawsze pozostaną za nami. W nich
zamknięte są uczucia i emocje. Historie
nasze, ale i innych ludzi czy miejsc. W nich
zamknięte jest dobro i piękno, którym chcę
się otaczać, opowieści i wspomnienia, do
których chcę i będę wracać...
W tym artykule księże Prałacie
miałam pisać o ostatnio przeczytanej, ciekawej biografii autorstwa Wojciecha Polaka
„Żółkiewski. Pogromca Moskwy”, ale…
Nigdy nie wiadomo, który wschód
słońca będzie naszym ostatnim na tej ziemi.
Dla Ciebie, ks. Prałacie, był to 16 październik 2020 r. - dzień wyboru kardynała Karola
Wojtyły na papieża. 29 czerwca 1980 r.
w 25 - lecie Twojego kapłaństwa byłeś
na osobistej audiencji w Watykanie u św.
Jana Pawła II. Wielokrotnie opowiadałeś
o tym spotkaniu i jaką wielką rolę w Twoim
życiu odegrał Ten Wielki Święty. Prawie
całe Twoje życie związane było z parafią Kamionka Wielką. Przyszedłeś do niej
w najtrudniejszych czasach - czasach rozłamu. W dniu 5 marca 1964 r. ”Kiedy dostałem tą wiadomość, całą noc przeleżałem na
posadzce przed Jezusem Przemienionym
w Bazylice św. Małgorzaty” –wspominał
ks. Stanisław. „Wiedziałem co mnie czeka,

ale oddałem się bezgranicznie Jezusowi
i Matce Najświętszej”. Całe swoje życie nosił
te wspomnienia i modlił się za parafian. ”Bo
jeśli Mu ufamy, jeśli zawierzymy swoje życie
to czego mamy się bać. Pokój serca rodzi
się z przekonania, że Pan Bóg nieustannie nad nami czuwa” - mówił do mnie ks.
Prałat. Jak ten pokój osiągnąć? – pytam. „To
proste – modlitwa”. Ks. Stanisław nauczył
mnie ufnej modlitwy. Nauczył nas również
szacunku do Domu Bożego swoją postawą,
gorliwością i pięknym śpiewem wpoił nam,
parafianom wartości, które nadają sens
życiu. Jako uczniowie pamiętamy śpiew na
lekcjach religii: „Pośród wszystkich życia
trosk i kłopotów, gdy pod wiatr trzeba iść
każdego dnia, jedna prawda niech mi świeci
jak gwiazda, że chrześcijanin, to właśnie
ja. Więc żyjmy jak można najpiękniej, czy
wielkie, czy szare są dni. Bo życie to skarb
w naszych rękach, i przez nas ma świat
lepszy być”. Centrum życia kapłana to
Eucharystia. Z jakim oddaniem i pietyzmem
odprawiałeś Msze święte, ile godzin modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o dobre i liczne powołania do kapłaństwa
i zakonu. Pan Bóg pobłogosławił licznymi,
gorliwymi kapłanami i siostrami zakonnymi.
Czułeś się bardzo szczęśliwy, że masz
swoich następców. Z wielkim zaangażowaniem dawałeś nam świadectwo miłości
Boga i bliźniego, a także miłości do Ojczy-

zny, także tej naszej „Kamionki Wielkiej”. Na
650 lat wsi Kamionka Wielka zorganizowano
przepiękną uroczystość. Można przeczytać
w kronice parafialnej „.. Jubileusz 650-lecia
wsi oraz parafii. Parafialna uroczystość
miała podwójne oblicze: kościelne, religijne
i świeckie. Ks. biskup Gucwa odprawił uroczystą Mszę świętą przy udziale wielkiej
liczby parafian. Ołtarz polowy został zbudowany na tle nowej plebanii”.
Wiele godzin rozmawialiśmy o bohaterach
przeczytanych książek. Kochałeś literaturę, zwłaszcza francuską (Victora Hugo
„Nędznicy” czytałeś w oryginale). Świetnie
znałeś język francuski, włoski nie wspomnę
o języku łacińskim - to było przedwojenne
wykształcenie. Byłeś świetnym dyplomatą.
Kochałeś swoich parafian i oni Ciebie
obdarzali szacunkiem. W ostatnich latach
słabością była choroba, z którą toczyłeś
prawdziwe boje, i która była dla Ciebie
krzyżem ograniczającym możliwości poruszania. Znosiłeś to jednak z wiarą. „Jak się
ks. Prałat czuje?” – pytałam. Odpowiadałeś – „Stosownie do wieku”. Czy bałeś się
śmierci? Mówiłeś, że jesteś na nią przygotowany. I to było widać w twoich oczach,
w wewnętrznej radości, pokoju i zaufaniu.
Bóg zabrał Ciebie w otoczeniu ukochanych
pań „Samarytanek”.
Zawsze, gdy wychodziliśmy z kościoła
po rannej Mszy św., machałeś nam w oknie,
na powitanie. 16 października wychodząc
z kościoła Twoje okno było szeroko otwarte.
To kilka minut po 7 wchodziłeś w objęcia
Jezusa Miłosiernego.
„Panie Boże spraw, aby życie mi nie było
obojętne,
abym kochał to, co piękne,
pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce”.
Księże Prałacie Stanisławie, za
wspólnie spędzone chwile, świadectwo
kapłańskiego życia i przyjaźń, za to że byłeś
z nami: Dziękujemy!

Beata Filipowicz
Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Sport

LKS Skalnik Bogdański
Ludowy Klub Sportowy Skalnik Bogdański skupia
w swych szeregach wielu zawodników. W sezonie 2020 klub
zarejestrował w MZPN Podokręg w Nowym Sączu - 133 zawodników w następujących grupach wiekowych:
- Seniorzy IV Liga Grupa Małopolska Wschodnia,
- II Liga Okręgowa A-1 Junior,
- III Liga Okręgowa C-1 Trampkarzy,
- III Liga Okręgowa D-1 Młodziki,
- II Liga Okręgowa E-1 Orliki.

Najlepiej spisała się drużyna A-1 junior, która zakończyła rozgrywki na I miejscu. W rozegranych ośmiu spotkaniach
odniosła komplet zwycięstw, uzyskując 24 punkty. Zdobyła 52
bramki tracąc jedynie 3.
Drużyna Seniorów, grająca w IV lidze ostatecznie zajęła 14 miejsce w tabeli. Na rozegranych 14 meczy osiągnęła: 4 zwycięstwa,
2 remisy i 8 porażek. Zdobyła 17 bramek, tracąc 30.
Występowała w Pucharze Polski na szczeblu MZPN, zdobywając 3 miejsce.

M.P.

Fot: Archiwum klubu

LKS KRÓLOVIA
Ludowy Klub Sportowy KRÓLOVIA znajduje się w Królowej Górnej. Istnieje już prawie 40 lat. Klub wykorzystuje boisko
do rozgrywania meczów oraz treningów od Gminy Kamionka
Wielka oraz otrzymuje środki finansowe z gminy do utrzymania
drużyn w rozgrywkach ligowych. W minionym czasie klub miał
drużyny w kategoriach: seniorzy, junior starszy, junior młodszy,
trampkarze.
W tym roku klub ma dwie zgłoszone drużyny do rozgrywek ligowych: Seniorzy oraz Junior starszy. Seniorzy rozgrywają
swoje mecze w sądeckiej B klasie.

Po zakończonych rozgrywkach zajmują 8 lokatę w tabeli. Juniorzy starsi ostatecznie zajęli również 8 miejsce w tabeli.
LKS KRÓLOWIA na pierwszym miejscu stawia na młodzież; na
ich szkolenie, na organizowanie wolnego czasu tak, by spędzała
go na ćwiczeniach i treningach na świeżym powietrzu.

Michał Zdziarski
Prezes LKS KRÓLOVIA
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Nasz Rodak

Ksiądz Grzegorz Kiełbasa

Z wielką radością mieszkańcy
wsi
Królowej
Polskiej
i Kamionki Wielkiej przyjęli wiadomość,
że w dniu 29 października 2020 roku ks.
mgr Grzegorz Kiełbasa obronił pracę
doktorską i otrzymał naukowy tytuł. Nic w
tym nie byłoby dziwnego, gdyby nie fakt,
że w naszej małej wsi Królowej Polskiej
po raz pierwszy młody, niezwykle uzdol-

niony ksiądz mrówczą pracą dochodzi
do sporego dorobku naukowego: wydania sześciu książek, z których cztery
są „drzewami genealogicznymi” mieszkańców wsi Królowa Polska i Kamionka
Wielka. Praca ta jest źródłową analizą dostępnych autorowi materiałów,
znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, jak również

w Archiwach Parafialnych w: Kamionce
Wielkiej, Królowej Górnej, Mystkowie,
Nowym Sączu – Zawada.
Zbieranie informacji było szczególnie
utrudnione ze względu na fakt, że wieś
Królowa Polska nie posiadała swojego
kościoła parafialnego, co za tym idzie –
Ksiąg parafialnych. Wieś przynależała do
Kamionki, Mystkowa, Królowej Ruskiej,
czyli teraźniejszej Królowej Górnej.
Obecnie mieszkańcy wsi przynależą
do Królowej Górnej i Kamionki Wielkiej.
W wielu przypadkach pomocne okazały
się tablice pamiątkowe na cmentarzach
w gminie i okolicznych miejscowościach.
Ksiądz mgr Grzegorz Kiełbasa
urodził się 13 października 1980 roku
w Nowym Sączu. W latach 1987-1995
uczęszczał do Szkoły Podstawowej
w Królowej Polskiej. W latach 19951999 kontynuował naukę w II Liceum
Ogólnokształcącym w Nowym Sączu.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie uzyskał tytuł
magistra teologii, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych (1999
– 2005), otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk ks. biskupa Wiktora Skworca
w dniu 21 maja 2005 roku
w Tarnowie.
W latach 2005-2008 pełnił posługę,
jako wikariusz w parafii pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela w Pilźnie. W roku
akademickim 2006/2007 podjął specjalistyczne studia licencjackie na Wydziale
Teologicznym Sekcja w Tarnowie, PAT
w Krakowie, gdzie uzyskał licencjat
z teologii w 2009 roku.
Z dniem 1 września 2008 roku został
prefektem Zespołu Szkół Katolickich
w Nowym Sączu, gdzie do tej pory pełni
tę funkcję. Natomiast od 1 września
2013 roku pełni także funkcję dyrektora
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Św. Rodziny w Nowym Sączu.
W związku z pełnioną funkcją dyrektora zakończył studia podyplomowe

GMINNE WIEŚCI
z zakresu:
- Zarządzanie Instytucją Oświatową
w Zreformowanym Systemie Edukacji,
Edukacja
wczesnoszkolna
i przedszkolna,
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
(oligofrenopedagogika).
Studia te ukończył w Wyższej
Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W 2015 roku został skierowany
przez ks. Biskupa Andrzeja Jeża na
studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tanowie Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II Krakowie.
Rozprawę doktorską napisał z teologii
moralnej pt. „Eklezjalny i eklezjotwórczy
wymiar sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego w nauczaniu papieża
Benedykta XVI”.
Od 16 października 2016 roku do
31 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję
pomocy duszpasterskiej w parafii pod
wezwaniem MBNP w Kamionce Wielkiej. 1 września 2018 roku został skierowany, jako pomoc duszpasterska do
parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła
II w Nowym Sączu.
Dorobek naukowy księdza Grzegorza
Kiełbasy jest bardzo bogaty. Stanowi go
sześć książek i trzy artykuły naukowe:
- „Zabytkowy kościół pod wezwaniem
św. Bartłomieja Apostoła w Kamionce
Wielkiej na tle dziejów parafii”, Wydawnictwo Mała Poligrafia Redemptorystów
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w Tuchowie, Tuchów 2008.
- „1999-2018. 20 lat istnienia Katolickiego
Przedszkola Niepublicznego w Nowym
Sączu”, Wydawnictwo Mała Poligrafia
Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów
2014.
- „Apostolska posługa miłości Sióstr
Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu
w latach 1893-2016”, w: Tarnowskie
Studia Teologiczne 36(2017) Nr 2,
s.159-170.
- „Mieszkańcy wsi Królowa Polska.Tom I
(lata: 1679-1800)”, Wydawnictwo Flexergis w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2019.
- „Mieszkańcy wsi Królowa Polska. Tom II
(lata: 1801-1900)”, Wydawnictwo Flexergis w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2019.
- „Drzewo genealogiczne mieszkańców wsi Kamionka Wielka. Tom I (lata:
1679-1700)”, Wydawnictwo Flexergis
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020.
- „Drzewo genealogiczne mieszkańców
wsi Kamionka Wielka. Tom II (lata: 17011800)”, Wydawnictwo Flexergis
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020.
- „Walka Benedykta XVI o moc w swojej
słabości bycia Papieżem. Prawdziwe
powody rezygnacji Benedykta XVI
z posługi Papieża Kościoła katolickiego”,
w: Tarnowskie Studia Teologiczne.
- „Szkoły katolickie w nauczaniu Papieża
Benedykta XVI”, w: Tarnowskie Studia
Teologiczne.
Dzieła ks. Grzegorza Kiełbasy, możemy
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nazwać opasłymi tomami. Powstały
dzięki mrówczej pracy autora w bardzo
krótkim czasie. Rok 1679, od którego
autor rozpoczyna książkę „Drzewo genealogiczne mieszkańców wsi Kamionka
Wielka. Tom I. (lata 1679-1700) i Tom II.
(lata1701-1800), nie jest przypadkowy,
bowiem jest on oparty na archiwalnym
dokumencie, jakim jest najstarsza istniejąca Księga metrykalna, która znajduje
się w Archiwum Parafialnym w Kamionce
Wielkiej, wraz z wpisem mieszkańców
wsi Królowa Polska.
Cel, jaki autor sobie postawił, a następnie zrealizował, pozwolił na upamiętnienie kilku minionych wieków i poszczególnych zmarłych rodów. Pamięć o naszych
przodkach jest fundamentem naszej
wspólnoty. Nam zaś pozostawił bogatą
lekturę, która powinna być w każdym
domu, ponieważ jest żywym źródłem
wiedzy o naszych rodach. Dorobek
autora zasługuje na to, by nie tylko rekomendować ostatnią książkę do edycji
konkursów literackich, ale także do
przyznania autorowi odznaki honorowej
„Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.
Księdzu doktorowi Grzegorzowi Kiełbasie z całego serca mieszkańcy Gminy
gratulują, życzą wielu Łask Bożych, mocy
Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej
na każdy dzień.

				
				
Zofia Pawłowska
Fot. Archiwum ks. Grzegorza Kiełbasy

XXXVII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
21.01.2021 r.
XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
24.01.2021 r.

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE
w wersji on - line
Szczegóły na stronie GOK
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Mystków”

Urząd Gminy Kamionka
Wielka informuje, że trwają prace
budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Mystków”.
Powyższy projekt dofinansowany jest
z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, w tym adaptacja do
zmian klimatu.
Planowane przedsięwzięcie
jest inwestycją liniową o charakterze
podziemnego uzbrojenia technicznego. Projekt przewiduje wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej złożonej

z kanałów grawitacyjnych i rurociągów
tłocznych oraz budowę pompowni
sieciowych.
Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz
wyeliminowanie nielegalnych zrzutów
ścieków i nieprzyjemnych zapachów.

Sesje
w gminie (c.d)

umowy najmu lokalu, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVI/171/2020 z dnia 29 września
2020 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/150/2020 Rady Gminy Kamionka
Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamionka
Wielka, w sprawie zmiany Uchwały nr
XXII/136/2020 Rady Gminy Kamionka
Wielka z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kamionka
Wielka na lata 2021-2030 oraz w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy

Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Rada Gminy przyjęła także Informację
o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Kamionka Wielka za rok
szkolny 2019/2020.

w Nowym Sączu w roku 2020, w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej
Gminy Kamionka Wielka działającej pod
nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamionce Wielkiej” oraz uchwalenia
Statutu „Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kamionce Wielkiej”.
Ponadto radni podjęli także uchwały
w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka
Wielka, w sprawie przedłużenia

M.P.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin KIEŁBASA

"Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy,
ale nie może się obejść bez drugiego człowieka"
Ludwig Borne
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Konkurs piosenki
Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej po raz pierwszy
zorganizował Gminny Konkurs Piosenki
Dziecięcej. Założeniem konkursu jest
prezentacja twórczości wokalnej dzieci
w wieku szkolnym, popularyzacja piosenki dziecięcej.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs ten został przeniesiony
do sieci. Uczestnik konkursu miał
nagrać jedną piosenkę i przesłać na
adres organizatora. Należy stwierdzić,
że zaprezentowany przez występujących repertuar był bogaty i urozmaicony. Jury biorąc pod uwagę dobór
i oryginalność utworów, muzykalność
uczestników oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniło zwycięzców w dwóch

kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-15
lat.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
W kategoria I (6-10 lat):
I miejsca Jury nie przyznało.
II miejsce zdobyła Martyna Książkiewicz z Królowej Polskiej.
Dwa równorzędne III miejsca przyznano
dla Anny Michalik z Królowej Górnej
i Juliana Michalik z Jamnicy.
Ponadto wyróżnienie otrzymała Karolina Rogozińska z Mystkowa.
W kategorii II (11-15 lat):
Trzy równorzędne I miejsca zdobyli:
Patrycja Jarosz z Kamionki Wielkiej,
Szymon Kłębczyk z Królowej Polskiej
i Gabriela Trojan z Kamionki Wielkiej.

Dwa równorzędne II miejsca przyznano Zuzannie Homoncik z Kamionki
Wielkiej i Zuzannie Jarosz również
mieszkance Kamionki Wielkiej.
Trzy równorzędne III miejsca zdobyły:
Gabriela Janus z Mszalnicy i Gabriela
Kiełbasa również z Mszalnicy oraz
Monika Homoncik z Królowej Polskiej.
Wszystkim uczestnikom oraz ich
opiekunom serdecznie dziękujemy
za nadsyłanie swoich nagrań a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

(G.M.)

Gminne Wieści można nabyć:
w kościołach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, w sklepie Dariusza Kmaka w Kamionce Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, w sklepach ED-DAR
w Królowej i w sklepie Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy a także w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamionce Wielkiej.
Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.
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Nagrody "Mystkowian"

We wrześniu oraz z początkiem października Zespół Regionalny
„Mystkowianie” wziął udział w kilku
konkursach.
Od 17 do 20 września miała miejsce
wyjątkowa - bo online - edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „OBLICZA
TRADYCJI” w Zielonej Górze. Podczas
trzydniowych przeglądów konkursowych
mogliśmy podziwiać na telebimach oraz
w sieci 30 zespołów ludowych z całego
świata, 11 kapel oraz 15 solistów. Decyzją Rady Artystycznej w kategorii zespołów polskich II miejsce oraz nagrodę
w wysokości 800 euro otrzymał Zespół
Regionalny Mystkowianie z Mystkowa.
Mystkowianie w Zielonej Górze zaprezentowali się w trzech odsłonach, przedstawiając program muzyczno – taneczny,
solistę (Dominika Szołdrowska) oraz
muzykę (Anna Wiktor, Artur Wiktor,
Kacper Michalik, Damian Cwynar oraz
Łukasz Kowalik). Za przygotowanie prezentacji odpowiadał choreograf Patryk
Rutkowski oraz Kamil Wiatr.
Nagroda zielonogórskiego festiwalu jest
dla nas wielkim wyróżnieniem – szczególnie w tym ciężkim dla wszystkich roku.
Już sama kwalifikacja i udział był dla

zespołu sporym zaskoczeniem. Zostaliśmy zauważeni na tle wielu wspaniałych
zespołów z całej Polski. To dla nas wielka
motywacja do dalszej pracy – mówi
Patryk Rutkowski.
I miejsce zdobył ZR Grojcowianie
z Wiepsza, III miejsce ex aequo: Zespół
Pieśni i Tańca Pałacu Kultury Zagłębia
„Gołowianie” z Dąbrowy Górniczej i Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki
Rzeszowskiej „Połoniny” z Rzeszowa.
Wyróżnienie trafiło do Zespołu Pieśni
i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Festiwal odbywał się pod honorowym
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka
Województwa Lubuskiego.
Ponadto
"Mystkowianie"
wzięli udział w Powiatowym Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny – Konkursie Tradycyjnego Tańca, Muzyki
i Stroju Regionalnego w Michalczowej oraz w I Festiwalu Lachów i Górali
w Krynicy - Zdroju. Oba występy
zakończyły się sukcesem tancerzy
z Mystkowa.
W internetowej odsłonie przeglądu w Michalczowej komisja arty-

styczna pod przewodnictwem Marii
Brylak – Załuskiej nagrodziła „Mystkowian” za:
– całość programu, a w szczególności za
tradycyjną choreografię tańców,
– staranność w odtworzeniu dawnej sylwetki w stroju kobiecym,
– dobry śpiew męski w krakowiakach
sądeckich.
Wspólnie z Zespołem Regionalnym
Nawojowiacy otrzymali najwyższą
nagrodę finansową Przeglądu Folkloru
Sądecczyzny.
Od 2 do 4 października w Pijalni Głównej
w Krynicy – Zdrój, odbywał się I Festiwal
Zespołów Lachowskich i Góralskich.
Organizatorem był S-KT Sądeczanin.
Komisja artystyczna przyznała nagrodę
Zespołowi za tradycyjne tańce, ukazane
w kontekście obyczajowym. Dodatkowo
choreograf – Patryk Rutkowski otrzymał
nagrodę indywidualną za szczególną
dbałość o różnorodność strojów. Tym
razem najwyższą nagrodę finansową
zespół z Mystkowa otrzymał wspólnie
z Zespołem Regionalnym Skalnik.

Kamil Wiatr

Fot. Okiem Fotoreportera
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ZR "Skalnik" w Krynicy

Pomimo ciężkiej dla wszystkich
sytuacji, Zespół Regionalny „SKALNIK”
pokazał, że pomimo utrudnień cały czas
nie odpuszcza i trzyma fason.
2-4 października w Krynicy Zdroju odbył
się I Festiwal Zespołów Lachowskich
i Góralskich, który towarzyszył 11 Tauron
Festiwalowi Biegowemu. Był to czas
niezwykle ważny dla naszego regionu
lachowskiego. Dzięki pomysłodawcom
regionalne zespoły lachowskie i góralskie mogły wspólnie zaprezentować się
krynickiej i nie tylko publiczności.
Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”, jako organizator
postanowiło, że odbędzie się to w formie
konkursu, w którym łączna pula nagród
wynosić będzie 12.000 zł. Komisja artystyczna, w skład której wchodzili: etno-

graf – Bedenykt Kafel (przewodniczący
komisji), choreograf – Michalina Wojtas
oraz muzyk - Józef Bartusiak po wnikliwej ocenie przyznała nagrody uczestnikom konkursu.
Zespół Regionalny „SKALNIK”
po raz kolejny nie zawiódł i otrzymał
jedną z głównych nagród. Komisja doceniła występ za dobre brzmienie muzyki,
śpiew i taniec oraz przyznała indywidualną nagrodę dla naszego choreografa
Józefa Trojana za tradycyjną interpretację prezentowanych melodii ludowych.
„Niezwykle cieszy nas ta
nagroda, tym bardziej, że w dobie obecnej sytuacji związanej z pandemią nie
mogliśmy przygotować się właściwie do
występu. Pomimo tak długiej przerwy
zespół pokazał, że ma to we krwi i dali-

śmy radę. Każdy z nas robi to co kocha
i to właśnie pokazaliśmy w Krynicy”
– komentuje kierownik zespołu Halina
Siedlarz.
Choreograf Józef Trojan dodaje: „Bardzo
się cieszymy, że mieliśmy jedyną w tym
roku możliwość pokazania się na scenie
i jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że
w oczach jury jesteśmy wciąż zespołem poprawnie wykonującym program
lachowski z duchem folkloru”.
Gratulujemy kolejnego sukcesu
ZR „SKALNIK” i mamy nadzieję na jeszcze wiele kolejnych.

(M.P.)

Fot. Portal Sądeczanin
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Samochód dla druhów z Mystkowa
Druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mystkowa odebrali 7 października 2020 r. nowy samochód
ratowniczo - gaśniczy. Nowy wóz
bojowy jest pod względem technicznym jednym z najnowocześniejszych w regionie. Solidny sprzęt to
podstawa w działaniu strażaków, co
przekłada się na ich bezpieczeństwo
w czasie akcji, a także życie, zdrowie
i bezpieczeństwo mienia także naszej,
kamionczańskiej społeczności.
Andrzej Stanek - wójt gminy
Kamionka Wielka wraz ze Zbigniewem Hebdą - prezesem mystkowskiej
OSP już z początkiem roku zabiegli,

z powodzeniem, o przyznanie dofinansowania na zakup samochodu dla
strażaków.
W czerwcu br. na uroczystości w Krakowie z rąk wojewody małopolskiego
odbierali promesę sygnowaną przez
ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego na
średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Do sfinalizowania doszło we wrześniu
br.
Samochód kosztował bez
mała 805 tys. zł. Dofinansowanie
z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz zakładów

ubezpieczeniowych wyniosło 510 tys.
zł. Konkretnego wsparcia finansowego udzielił też Urząd Marszałkowski w Krakowie i – oczywiście - gmina
Kamionka Wielka przyznając z gminnego budżetu 60 tys. zł.
Mystkowskim druhom gratulujemy!
Życzymy, by nowy nabytek OSP w Mystkowie prezentował się wyłącznie na… pokazach
sprawnościowych!

(saw)

Fot. Mateusz Górski
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Most gotowy, co za ulga!
W poprzednim numerze Gminnych Wiesci informowaliśmy o trudnościach komunikacyjnych mieszkańców Kamionki
Wielkiej z racji zamknięcia mostu na Kamienicy. Kierowcy
zmuszeni byli do wielokilometrowych objazdów przez wąskie
i będące w fatalnym stanie drogi Popardowej i Mystkowa.
Ogromny nacisk społeczny oraz działania gospodarza
gminy Kamionka Wielka doprowadziły do budowy tymczasowej przeprawy. Formalnie most znajduje się na terenie Nowego
Sącza, jednak z oczywistych względów w przedsięwzięcie mocno
angażował się wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek.

Budowę tymczasowego mostu podjęli żołnierze z inżynieryjnego batalionu z Niska. Koszt budowy mostu wyniósł 1,5 miliona
złotych, z czego 200 tysięcy złotych pokryła Gmina Kamionka
Wielka. Konstrukcja mostu została wypożyczona z Agencji
Rezerw Materiałowych.
Na szczęście kierowcy doczekali się tymczasowej
przeprawy. Żołnierze dotrzymali terminu i w sobotę 31 października 2020 roku most został otwarty.

Kogo

Zdjęcie: jm(Sądeczanian)

Nowe stroje dla "Skalnika"
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Wielkiej w roku bieżącym otrzymał wsparcie na zakup strojów dla Zespołu Regionalnego „Skalnik”. Środki zostały pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020
w ramach projektu grantowego: OFERTA
KULTURALNA pt. „Doposażenie w stroje
Zespołu Regionalnego „Skalnik” oraz
koncert kolęd w okresie świątecznym”.
Projekt ten przyczyni się do kultywo-

wania tradycji ludowych poprzez zakup
strojów, które są niezbędne do prezentowania obrzędów i zwyczajów Lachów
Sądeckich. Zwiększy się dostępność
kultury ludowej dla mieszkańców, nie
tylko poprzez organizację występów, ale
przede wszystkim poprzez większą możliwość przynależności do zespołu. Całość
kosztów projektu wynosiła 21.980,00 zł,
z czego dofinansowanie w ramach projektu wyniosło 17.364,00 zł .
W wyniku realizacji wyżej wymienionego
projektu zostały zakupione następujące

elementy stroju lachowskiego: 16 kompletów halek (wąska i szeroka), 2 fartuchy
białe, 2 fartuchy kolorowe (haftowane),
1 wizytka aksamitna, 2 czepce, 2 gorsety,
2 szt. spodni, 4 płótnianki, 1 kaftan, 1 pas
na 5 zapięć, 7 pasów na 7 zapięć.
Mamy nadzieję, że zakup nowych elementów strojów zachęci mieszkańców
Kamionki Wielkiej do promowania naszej
kultury ludowej, poprzez przynależność
do ZR Skalnik.

(G.M.)

strona 26

GMINNE WIEŚCI

			
Franciszka Morańska
ZIMA
Kiedy widzę ponad głową chmury, ołowiane
Wtedy myślę, koniec ciepła, jesieni kochanej
Bo za chwile z tych chmur czarnych, posypie się śnieg
Nigdzie przed nimi nie uciekniesz, choćbyś szybko biegł
Wszędzie zrobi się bielutko, wszystko zasypane
Każda trawka suchy, badyl, śniegiem przysypany
Gdy słońce na to zaświeci, wszystko skrzy się pięknie
A w sercu się robi dziwnie, że mało nie pęknie
Patrzysz, a tam tylko ślady lisa lub zająca
Cała reszta gładziusieńka, cisza przejmująca
Bo nie słychać śpiewu ptaków, ni innych odgłosów
Które zawsze dochodziły, właśnie z tego lasu
Teraz wszystko utulone, do snu zimowego
Odpoczywa, oczekując słońca wiosennego
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Konkurs Fotograficzny
Czas epidemii i związane
z nim ograniczenia wymuszają na
wszystkich zmianę sposobu działania.
Dotyczy to również kultury.
Dlatego Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej ogłosił Gminny
Konkurs Fotograficzny on-line. Temat
konkursu: „Skarby gminy Kamionka
Wielka”, zachęcał fotoamatorów do
dokumentowania zabytków, przyrody,
miejsc szczególnych - wyróżniających
naszą gminę.
Konkurs przewidywał dwie
kategorie wiekowe uczestników: do 18
lat i powyżej. Na konkurs pozytywnie
odpowiedziało 17 autorów fotografii.

Rozstrzygniecie konkursu:
- decyzją jury w pierwszej kategorii,
I miejsce przyznano Karolinie Kruczek
z Mystkowa,
- trzy równorzędne II miejsca otrzymały
fotografie następujących autorów: Julii
Wróbel z Kamionki Wielkiej, Nikodema
Tokarza z Kamionki Małej oraz Artura
Głoda z Boguszy,
- dwa drugie miejsca przyznano zdjęciom Kacpra Urygi i Karoliny Kościółek
z Kamionki Wielkiej,
wyróżnieniem
nagrodzono
prace
Gabrieli Janus z Mszalnicy oraz Piotra
Kłębczyka z Królowej Polskiej.
W kategorii dorosłej:

- pierwszego miejsca nie przyznano,
- II miejscem nagrodzono prace Łukasza
Trojana z Kamionki Wielkiej,
- dwa równorzędne III miejsca przyznano
fotografiom Barbary i Patryka Kłębczyk
z Królowej Polskiej.
Laureaci konkursu odebrali
swoje nagrody i dyplomy w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce
Wielkiej.
Galerię nagrodzonych prac można obejrzeć na: http://www.gokkamionka.iaw.
pl/pl/10955/200390/2.10.2020_Nagrody_w_Konkursie_fotograficznym.html

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Laureaci konkursu
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Modlitwa Papieża Franciszka do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
(pp Franciszek)
Blaemaert Abraham_Poklon Trzech Kroli_olej na desce

