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W kwietniu 2021 r. powstało  kolejne osuwisko w naszej gminie. 
Tym razem na na przysiółku "Ptakówka Niżna" w Kamionce Wielkiej.

Natychmiast podjęto działania dla zbudowania drogi dojazdowej
dla siedmiu gospodarstw odciętych od świata.

Przed rozpoczęciem prac Po zakończeniu

Więcej na stronie 4
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Drodzy Czytelnicy,

 Osiemdziesiąty pierwszy numer kwartalnika „Gminne Wieści” zawiera 
kolejną porcję informacji z życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego 
naszej gminy. Ten numer jednak zmusza mnie do  refleksji i podsumowania 
minionego czasu. 

 Jako redaktor naczelny gazety, a zarazem dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, bardzo się zżyłem z współpracownikami, osobami współ-
tworzącymi gazetę i  Drogimi Czytelnikami.
 Jednak przyszedł czas na pożegnanie się z Wami.

 To jest bardzo trudne, dla kogoś, kto pismo założył i wydawał przez 
prawie dwadzieścia lat. 
Ale taka jest kolej rzeczy… 
Był to czas wytężonej pracy, wielu wydarzeń, ciekawych doświadczeń i ambitnych wyzwań.

 Cieszę się, że w tym okresie wielu przemian (społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturo-
wych) mogłem uczestniczyć w sposób czynny, dbając o społeczno-kulturalną stronę życia mieszkańców. 
Z ogromną radością patrzyłem na kolejne pokolenia młodych ludzi odkrywających swoje talenty, próbują-
cych swych sił na publicznych występach.

 Pragnę podziękować wszystkim współpracownikom, autorom tekstów i zdjęć oraz wszystkim 
kochanym Czytelnikom, z którymi  poprzez pismo dzieliliśmy się wiadomościami zarówno dobrymi, jak 
i złymi z życia naszej gminnej wspólnoty. Możemy być dumni, że gmina Kamionka Wielka, jako jedna  
z niewielu na Sądecczyźnie posiada własną gazetę.
Informacje zawarte w niej docierały, nie tylko do mieszkańców gminy, ale jak mogłem się przekonać – 
poprzez nieoceniony Internet – także do pozostających daleko poza granicami naszego kraju.

 Gazeta jest znakomitą formą promocji naszej gminy, jej dziedzictwa, kultury i gospodarczych osią-
gnięć. Jest też sporym dorobkiem, dlatego też ufam, że nie zostanie on zmarnowany.

 Jeszcze raz dziękuję wszystkim społecznikom zaangażowanym w wydawanie gminnego kwartal-
nika, życzę wielu sukcesów i radości w życiu zawodowym i osobistym.

 Nadszedł czas, by kolejne pokolenia tworzyły społeczno-kulturalną historię naszej gminy.  
Oby podjęte starania rodziły tylko dobre owoce.

 
 Redaktor naczelny
 Kazimierz Ogorzałek
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Sesje
w gminie

 XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 
29 marca 2021 roku i została zwołana, aby podjąć uchwały  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-
2027, w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Kamionka Wielka na rok 2021 oraz w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na 
lata 2021-2035. Rada Gminy Kamionka Wielka uchwaliła 
także zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2021. W kolejnych punktach przyjęto sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej za 2020 rok oraz raport z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2020. Podczas obrad Rada Gminy podjęła także uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie zniesienia formy ochrony przy-
rody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w Mszalnicy 
oraz w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystą-
pienie Gminy Kamionka Wielka do Stowarzyszenia o nazwie 
„Sądecki Obszar Funkcjonalny”.

 Kolejna XXXIV sesja zwyczajna Rady Gminy 
Kamionka Wielka miała miejsce w dniu 26 kwietnia 2021 
roku. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwał w spra-
wie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszka-
niowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego 
oraz w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Kamionka Wielka na rok 2021. W dalszej kolejności zostały 
podjęte uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2035,  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz 
w sprawie rozpatrzenia petycji. Kolejnym ważnym punktem 
obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok. 

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
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 Aktywność Gminy Kamionka Wielka w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych przynosi kolejne korzyści. 
Wniosek złożony przez Wójta Gminy Andrzeja Stanka doty-
czący modernizacji systemu grzewczego w Szkole Podstawowej  
w Królowej Górnej uzyskał pozytywną opinie Komisji Oce-
niającej. Otrzymane dofinansowanie w II konkursie wniosków  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 
350 tys. złotych.
 Zakres projektu obejmuje wymianę nieefektywnego 
źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania na nowo-
czesne spełniające najwyższe normy. 

 Realizacja tego działania pozwoli na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi 
oraz lepsze zarządzanie energią cieplną w placówce oświaty.
 Należy podkreślić, że to już czwarty konkurs Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym Gmina Kamionka 
Wielka zyskała wsparcie. Łączna kwota pozyskanych środków 
w niniejszym programie to 9.820.942,95 zł.

(M.B.)
Fot. Kaimierz Ogorzałek

Oszczędnie i ekologicznie w SP w Królowej 
Górnej
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Tymczasowy przejazd na przysiółku 
„Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej gotowy

 W dniu 18 kwietnia br. na skutek 
trwających  roztopów i opadów deszczu  
zniszczona została  jedyna droga dojaz-
dowa prowadząca  do Przysiółka „Pta-
kówka Niżna” w  miejscowości Kamionka 
Wielka. Uaktywniło się  tam osuwisko,  które 
podebrało drogę do połowy jezdni. Siedem 
gospodarstw zostało bez dojazdu.   
 Z natychmiastową pomocą  
ruszył mieszkańcom  wójt gminy  
Kamionka Wielka Andrzej Stanek, który  
w tym dniu osobiście wizytował zniszczoną 
drogę, a następnie skierował  wykonawcę  
w celu  budowy tymczasowego przejazdu. 
 W dniu 19 kwietnia 2021 
roku  wójt powołał specjalną komi-

sję, która na miejscu szacowała straty,   
a następnie sporządziła protokół strat.  
Protokół został  przekazany do Wojewody  
Małopolskiego  w celu  ubiegania się o środki   
z budżetu  Państwa  na  stabilizację osuwiska.  
 Tutejszy Urząd Gminy  wystą-
pił  również  do  Państwowego  Insty-
tutu Geologicznego z wnioskiem  
o sporządzenie karty osuwiskowej, 
która jest dokumentem niezbędnym 
do ubiegania się o dotację  celową   
z budżetu Państwa na dofinansowanie 
zadań własnych, polegających na  stabiliza-
cji osuwiska.  Ponieważ osuwisko  jest nadal  
czynne i  nie było gdzie przenieść drogi   
i  tu  uwaga - mieszkańcy przysiółka wyszli 

z propozycją  i  wyrazili chęć przekazania 
część  swoich gruntów  pod wybudowanie 
tymczasowego przejazdu,  za co wójt gminy 
serdecznie dziękuje. 
 Gospodarz gminy pragnie również  
podziękować wszystkim zaangażowanym 
w remont zniszczonej drogi. Podziękowania 
kieruje również do Pana Zbigniewa Kościółka  
Wykonawcy, który  bardzo solidnie i z ogrom-
nym poświęceniem  pracował, aby miesz-
kańcom Przysiółka  „Ptakówka Niżna”  przy-
wrócić  dojazd do swoich domostw. 

K.H.
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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Sukces SP w Jamnicy

 Z ogromną satysfakcją jeszcze 
raz informujemy, że nasza szkoła znala-
zła się w gronie zwycięzców II ogólno-
polskiej edycji rywalizacji pod hasłem: 
,,Koloratorium” zorganizowanej przez 
FFiL Śnieżka SA. Zdobyliśmy nagrodę 
I stopnia – minilaboratorium o wartości 
30.000,00 zł.   
 Otwarcie pracowni odbyło 
się 22 kwietnia 2021 r. w obecności 
Pana Wójta Gminy Kamionki Wielkiej 
- Andrzeja Stanka oraz Pani Dyrektor - 
Doroty Kupiec. Szczególnie dziękujemy 
koordynatorowi projektu - Pani Beacie 
Koziak oraz nauczycielce biologii i chemii 
- Pani Jadwidze Borgosz, wspomagają-
cej koordynatora projektu.
 Konkurs składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym etapie groma-
dzone były punkty za przeprowadzenie 
dziesięciu lekcji, na których prowadzono 

doświadczenia, uczniowie rozwiązywali 
quizy, pisali krótkie prace literackie na 
temat: ,,Powstanie tajemniczego stworka 
– opis z miejsca zdarzenia” oraz wyko-
nywali prace plastyczne przedstawia-
jące portret pamięciowy tajemniczego 
stworka z gry ,,Śladami pierwiastków 
tajemnicy”. W etapie drugim - finało-
wym – szkoły miały za zadanie nagrać 
stusekundowy film - zapowiedź wideo 
- opracowaną na podstawie następują-
cego wprowadzenia: ,,Miasto Kolorów 
to miejscowość, która słynie z wielu 
chemicznych odkryć. Podczas jednego 
z eksperymentów w miejskim labora-
torium zdarzył się wypadek. W wyniku 
tego zdarzenia powstał stworek, który 
teraz zagraża mieszkańcom. Na miejsce 
przybywają detektywi. Ci wnikliwi, młodzi 
ludzie za pomocą swojego doświadcze-
nia i znajomości chemii muszą dowie-

dzieć się, co dzieje się w laboratorium”.
 Podczas przemówienia Pan 
Wójt Gminy Kamionki Wielkiej skierował 
słowa uznania i pogratulował rodzicom 
uczniów zwycięskiej drużyny, podkre-
ślając: ,,Adresuję je do Państwa tym 
bardziej, iż wspólnie z nauczycielami  
i Waszymi pociechami – uczniami – sta-
nęliście przed wyzwaniami, którego nikt 
nie przewidział. Zdajemy wymagający 
egzamin działania, pracy i uczenia się 
w tak trudnych tygodniach i miesiącach 
znaczonych ograniczeniami wywołanymi 
przez pandemię koronawirusa”.
 Serdecznie zapraszamy do 
oglądnięcia filmu z otwarcia nowej pra-
cowni biologiczno-chemicznej w naszej 
szkole - https://www.youtube.com/
watch?v=4CXqR857JkA
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Zajęcia taneczne dla uczniów

 W związku ze złagodzeniem 
obostrzeń związanych z pandemią 
wirusa SARS-Cov-2 i pojawieniem się 
możliwości organizacji zajęć sporto-
wych na świeżym powietrzu, od dnia 19 
kwietnia 2021 r. za zgodą i przy wspar-
ciu Wójta Gminy Kamionka Wielka 
Andrzeja Stanka, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Królowej Górnej oraz 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej uczestniczą  
w zajęciach ruchowo - tanecznych.  
 Jest to inicjatywa tym bardziej 
cenna, iż przez ostatnie miesiące dzieci 
i młodzież skazani zostali wyłącznie na 
naukę zdalną, spędzając bardzo dużo 
czasu przed ekranami komputerów, 

tabletów czy smartfonów, pozbawieni 
atrakcyjnych form ruchu i spędzania 
wolnego czasu.
 Zajęcia taneczne odbywają 
się w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
zawierających elementy profilak-
tyki zdrowotnej, w tym uzależnień 
oraz przeciwdziałania depresji dzieci  
i młodzieży spowodowanych izola-
cją domową, w związku z pandemią 
wirusa SARS-Cov-2. Są realizowane 
w 4 grupach ćwiczebnych, po 1 godzi-
nie zegarowej w tygodniu. Zajęcia dla 
uczestników są bezpłatne.
 Dzięki zajęciom tanecznym, 
uczniowie nie tylko mogą poruszać 
się na świeżym powietrzu, podnieść 

swoje umiejętności taneczne, ale też 
spotkać się z dawno niewidzianymi 
„bez ekranu komputera” przyjaciółmi. 
Z ćwiczeń zadowolone są nie tylko 
dzieci, ale również ich rodzice, którzy 
bardzo pozytywnie oceniają realizo-
wany pomysł. Dzięki zajęciom dzieci 
dostają nowych sił i energii do dzia-
łania, co skutkuje ich pełniejszym 
rozwojem a przede wszystkim ich lep-
szym samopoczuciem.

R.S-O
Fot. Autora
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Sukces uczniów SP w Mszalnicy

Anioł z Katynia - Janina Lewandowska

Kiedy myślę Ojczyzna...

O zbrodni katyńskiej pisze się najczęściej 
w kontekście masowej rzezi, ludobójstwa. 
Wśród tysięcy ofiar rzadko zatrzymujemy 
się na indywidualnym losie człowieka.  
Z Janiną Lewandowską jest inaczej, 
trudno bowiem przejść obojętnie wobec 
śmierci najsłabszej osoby – uczestnika 
dramatu, który rozegrał się w Katyniu.

Niespokojna dusza
„Moje dzieci winny pamiętać, że są 

Polakami, że pochodzą ze starej rodziny 
szlacheckiej o pięciowiekowej nieskazi-
telnej przeszłości. Mam prawo żądać od 
swego potomstwa, by niczym nie spla-
miło nazwiska” – napisał ojciec Janiny, 
Józef Dowbor-Muśnicki. Słowa gene-
rała mówią wiele o atmosferze panu-
jącej w jego domu. Urodzona w 1908 
r. Janina w wieku 12 lat straciła matkę. 
Od tej pory była wychowywana przez 
ojca. Zarówno ona, jak i jej rodzeństwo 
byli poddani iście wojskowej dyscypli-
nie. Janina po ukończeniu gimnazjum 
zapragnęła zrealizować niespełnione 
marzenie matki – zostać śpiewaczką; 
miało jej w tym pomóc uczęszczanie 
do konserwatorium muzycznego. Ojciec 
jednak stanowczo sprzeciwił się planom 
córki. Wtedy postanowiła wyrwać się 
spod jego kurateli: zaczęła praco-
wać na poczcie, a ponadto śpiewała  
w kinie podczas antraktów. Zawsze była 
odważna, szybko podejmowała decyzje. 
Jej charakter nie pozwalał na potulne 
pogodzenie się z wolą ojca. Zafascy-

nowała się lataniem, być może właśnie 
dlatego, że człowiekowi kojarzy się ono  
z wolnością, a ona przecież tak bardzo jej 
pragnęła. Starszy brat Janiny, Olgierd, był 
oficerem 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu. 
Może to on nieco pomógł jej we wstąpie-
niu do Aeroklubu Poznańskiego i uzyska-
niu licencji pilota sportowego? W podziw 
wprawiła cały świat skokiem spadochrono-
wym z niesamowitej wówczas wysokości  
5 km. Osiągnęła to jako pierwsza kobieta  
w Europie. Zwieńczeniem jej podnieb-
nych przygód było ukończenie Wyższej 
Szkoły Pilotażu, a także kursów radio-
telegrafii wojskowej. Uzyskała stopień 
podchorążego, a następnie została 
awansowana do stopnia podporucznika 
rezerwy. W tym okresie los zetknął ją  
z Mieczysławem Lewandowskim, instruk-
torem pilotażu. Wzięli ślub tuż przed wybu-
chem wojny. Białą suknię Janka pożyczyła 
od koleżanki.

Przerwany lot
Po wybuchu wojny, jako oficer, otrzymała 
kartę mobilizacyjną i wyruszyła z domu 
do wyznaczonej jednostki – 3. Pułku Lot-
niczego. Udała się pociągiem w stronę 
Warszawy, w drodze jednak trzeba było 
dołączyć do ewakuującej się na wschód 
Bazy Lotniczej nr 3. Dotarła do wschod-

niej Polski akurat w momencie najazdu 
Sowietów.
Losy Janiny w sowieckiej niewoli są 
słabo znane – więcej tu pytań, niż odpo-
wiedzi. Być może osadzono ją wraz  
z oficerami, bo NKWD zorientowało 
się, że jest córką gen. Dowbor-Muśnic-
kiego, mimo że na przesłuchaniu podała 
nieprawdziwe dane. Po Janinie nie 
została żadna notatka spisana jej ręką, 
wszystko, co wiemy, pochodzi z pamięt-
ników oficerów wydobytych z grobów  
w lesie katyńskim.
W kajecie mjr. Kazimierza Szczekow-
skiego natknięto się na informację: „Jest 
tu w obozie lotniczka – dzielna kobieta, 
już czwarty miesiąc znosi razem z nami 
wszelkie trudy i niewygody niewoli,  
a trzyma się wzorowo”. Jeden z cudem 
ocalonych – kpt. dr Wacław Mucho napi-
sał m.in.: „Ubrana była w polski mundur 
lotniczy męski, lecz moim zdaniem był 
wypożyczony, gdyż nie był dopasowany 
do jej figury. Wzrost jej raczej wysoki 
jak na kobietę, szatynka, włosy ucięte”.  
W obozie nosiła mundur podporucz-
nika pilota. Tak zdecydowali najstarsi 
stopniem oficerowie – rada generalska 
z gen. Henrykiem Odrowążem-Minkie-
wiczem na czele. Chciano w ten sposób 
chronić ją przed sowieckimi sołdatami.
Janina była najpierw więźniem Ostasz-
kowa, do Kozielska przewieziono ją  
w mikołajki, 6 grudnia 1939 r. Nasi ofice-
rowie zaoferowali jej schowek pod scho-
dami, jedyne miejsce w XVIII-wiecznym 
monasterze zamienionym na obóz, gdzie 
mogła mieć choć trochę intymności. Nazy-
wano tę niewielką przestrzeń Bristolem, 
by podkreślić, że obowiązują tu lepsze 
maniery, jak wśród śmietanki towarzyskiej. 
Budziła powszechny szacunek, podnosiła 
wszystkich na duchu; niektórzy nazywali ją 
„Matką Boską Kozielską”. 
Pomagała kapelanowi ks. Janowi Ziółkow-
skiemu w organizowaniu tajnego życia reli-
gijnego jeńców, wypiekała nawet hostie do 
Mszy św. 

Pozostało po niej kilka 
zdjęć i czaszka. Janina 
Lewandowska, córka 
naczelnego dowódcy 
powstania wielkopol-
skiego gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, to 
jedyna kobieta zamordo-
wana w Katyniu.
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Sukces uczniów SP w Mszalnicy

 Została zabita strzałem w tył głowy  
z przyłożenia, najprawdopodobniej  
w swoje 32. urodziny, 22 kwietnia, w lesie 
między miejscowościami Gniezdowo  
i Katyń. Tragiczne były też losy jej młod-
szej siostry – Agnieszki Dowbor-Muśnic-
kiej. Jako konspiratorka organizacji „Wilki” 
została rozstrzelana przez Niemców  
w Palmirach. 20-latka zginęła 2 miesiące 
po swojej siostrze. Mąż Janiny, Mieczy-
sław, przedostał się na Zachód. Jako pilot 
walczył w bitwie o Anglię. W 1941 r. dotarła 
do niego pierwsza informacja o Jance – 
Rafał Adolf Bniński, który wydostał się  
z niewoli sowieckiej, przekazał bratanicy 
Józefa Dowbor-Muśnickiego, że Janka 
jest w Kozielsku. Mieczysław po wojnie 
zamieszkał w Wielkiej Brytanii. W 1964 r. 

popełnił samobójstwo.

Druga śmierć
Ciało Janiny wydobyli Niemcy w Katyniu 
podczas pierwszej ekshumacji w 1943 r. 
Świadkiem tego był robotnik przymusowy 
Henryk Troszczyński. „Była w butach, 
całym umundurowaniu. Płaszcz miała 
rozpięty, rozłożony, z gołą głową była, bo 
czapka jej spadła” – relacjonował. Kieru-
jący akcją ekshumacyjną Gerhard Buhtz 

od razu zainteresował się znalezionym 
ciałem Janiny. Sprawę utajniono. Buhtz 
był profesorem antropologii, cenionym  
w Europie specjalistą medycyny sądowej, 
ale także fanatycznym narodowym socja-
listą, członkiem SS. Na jego polecenie 
od ciała Lewandowskiej została oddzie-
lona czaszka, którą zabrał wraz z kilkoma 
innymi z Katynia do Zakładu Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu we Wrocławiu. Po 
powrocie wszystkie czaszki wygotowano 
w kwasie (przez ten zabieg nie można 
było później zbadać ich DNA). Miały się 
znaleźć w muzeum instytutu jako eks-
ponaty czy też preparaty przeznaczone 
do prowadzenia badań. Niemiecki pro-
fesor wkrótce zginął, a w 1945 r. insty-
tut objął Polak, prof. Bolesław Popielski. 
Postanowił on ukryć przed komunistami 
czaszki oraz wszystko, co przywieziono 
z Katynia. Dopiero tuż przed śmiercią  
w 1997 r. zdradził tajemnicę współpracow-
nikom. Czaszkę Janiny zidentyfikowano za 
pomocą dedukcji, a także superprojekcji, 
polegającej na tym, że na zdjęcie zrekon-
struowanego modelu czaszki nakłada się 
w komputerze zdjęcie osoby. Bliscy Janiny 
Lewandowskiej musieli czekać ponad 50 lat 
na potwierdzenie, że została zamordowana  

w Katyniu. Czaszkę pochowano  
w specjalnej urnie w grobowcu rodziny 
Dowbor-Muśnickich na cmentarzu  
w Lusowie.

Ps. 
Dziś siedząc w majowy wieczór  na ławce 
przy mojej kapliczce Maryi wpatrywałam 
się w niezapominajki, w ich delikatność 
i kruchość. Pomyślałam, że to chyba 
najskromniejsze z kwiatów, niczym nie 
mogą wygrać z tymi pięknymi i wytwor-
nymi z kwiaciarni, a jednak wygrywają 
zwyczajnym pięknem i prostotą. Wtedy 
przypomniał mi się ten fragment Litanii 
Loretańskiej:
"Matko nadziei, módl się za nami"
Matko nadziei, oddaje w Twoje kochane 
dłonie to wszystko, co nas przerasta  
i tych, którzy czują się dziś słabi, zmę-
czeni, którzy cierpią i którym tej nadziei 
bardzo dziś brak. Módl się za nami Maryjo 
w płaszczu niebieskim, jak niezapominajki.

Beata Filipowicz

 

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

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

GÓRALSKI HUMOR
Członkowie komisji poborowej w Zakopanem 
pytają rekrutów o ich zawód. Wszyscy mówią, że 
są cieślami, tylko jeden młody góral twierdzi, że jest 
optykiem.
- Optykiem? A co ty takiego robisz?

- Jako to co? Jak cieśle postawią już chałupę, to ja 
ją mchem optykam!

******
Do bacy siedzącego na przyzbie podchodzi gazda.
Baco, potrzebne wam drewno na opał?
- Niii.
- Nazajutrz baca wychodzi na podwórko, patrzy,  
a tu drewna nie ma!



strona 10 GMINNE WIEŚCI    Nr 81strona 10

Konkurs gwary "Lachoskie godonie"

 19 kwietnia 2021 roku  został 
rozstrzygnięty 18. Gminny Konkurs 
Lachoskie godonie. Celem tego kon-
kursu jest pielęgnowanie mowy naszych 
przodków, zainteresowanie nią dzieci  
i młodzieży. W tegorocznym konkursie 
uczestnicy zaprezentowali szeroki reper-
tuar gawęd z terenu nowosądecczyzny. 
Można było wysłuchać  gawędy o tym 
"jak Święty Piotr grzyby sioł", o spowie-
dzi cygana, o największym bałamucie 
z Kamionki, o Kytusiu z Podegrodzia  
i wiele innych opowieści. 
 Uczestnicy przeglądu oceniani 
byli w trzech kategoriach wiekowych: 
dziecięcej do 13 lat; młodzieżowej od 
14 do 20 lat i  dorosłej powyżej 20 lat. 
Komisja artystyczna, po  wysłucha-
niu uczestników filmowych prezentacji 
tegorocznego  konkursu, oceniła dobór 
repertuaru, czystość gwary, ogólny 
wyraz artystyczny.

A najlepszymi gawędziarzami zostali:

kategoria dziecięca:
dwa równorzędne I miejsca otrzymali: 
Anna Florek i Karol Łęczycki z Mszalnicy,
dwa równorzędne II miejsca zdobyli: 
Adam Mółka i Hubert Łęczycki Mszalnicy,

kategoria młodzieżowa
dwa równorzędne II miejsca otrzymali: 
Dominik Siedlarz z Boguszy i Kamil Kieł-
basa z Mszalnicy,

kategoria dorosła
dwa równorzędne I miejsca przyznano 
dla: Czesława Majewskiego z Mystkowa  
i Jakuba Siedlarza z Boguszy,
II miejsce zdobył Mateusz Pogwizd z ZR 
Skalnik z Kamionki Wielkiej.
Gratulacje i podziękowania należą się 
wszystkim uczestnikom tego konkursu 
za to, że kultywują mowę naszych ojców.

 (G.M.)
Fot. Kazimierz Ogorzałek

 Powstała z inicjatywy Fundacji 
„Po Zdrowie do Natury” marka lokalna 
„Miodny szlak”, stawia sobie za cel 
budowanie tożsamości i promocję wpro-
wadzanych pod jej znakiem produktów 
i inicjatyw. Marka jest elementem dzia-
łań prezentujących najlepsze produkty, 
usługi i inicjatywy z naszego – Sądec-
kiego regionu, oferowane  i realizowane 
przez producentów, twórców, usługo-
dawców i instytucje. Budowana jest  
w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate 
dziedzictwo kulturowo-historyczne 
subregionu.
 Niezwykle barwnie i poetycko 
nowa marka promuje się i swoją ideę 
na stronach internetowych, pokazując 
szeroki wachlarz swoich celów i zadań: 
„Miodny szlak… plastrami pasji odkrywa 
naturę Beskidu Sądeckiego. Wabi 
wędrowców zapachem jodły i miodu 
oraz smakiem tradycyjnych produktów. 

Pieszo, konno, rowerem czy kajakiem, 
na nartach czy na linach po skarb przy-
bywają tu turyści, podróżnicy i kuracju-
sze. Przemierzają pasma Radziejowej 
i Jaworzyny, wiedzeni nurtem Dunajca 
i Popradu. Zdrojowe wody, lecznicze 
zabiegi i krople rosy o poranku dodają 
przyrodzie zdrowego wigoru…”
 Z inicjatywy wójta gminy 
Kamionka Wielka Andrzeja Stanka rów-
nież kamionczańska gmina przystąpiła 
do tej inicjatywy w charakterze partnera. 
Rada Gminy podzieliła argumentację 
gospodarza i stosowną uchwałą wyraziła 
zgodę na współpracę z Fundacją „Po 
Zdrowie Do Natury” w projekcie „Miodny 
szlak”, upatrując w tym, m.in., kolejną 
szansę realizacji zadań ustawowych  
w zakresie promocji gminy.
 Z jej upoważnienia stosowną 
deklarację, w obecności wiceprezesa 
Fundacji Po Zdrowie do Natury Andrzeja 

Tamioły, podpisał wójt gminy Andrzej 
Stanek.
Aktualnie partnerami marki lokalnej 
„Miodny Szlak” jest ok. 20 podmiotów: 
samorządów, instytucji, przedsiębiorstw 
i organizacji z Sądecczyzny.
 Gmina Kamionka Wielka przy-
stępując do projektu i budowy marki 
„Miodny szlak” będzie miała możliwość 
promocji gminy, zwłaszcza jej turystycz-
nych walorów, bogactwa kulturowego 
- w tym zespołów regionalnych, kamion-
czańskich usługodawców, przedsiębior-
ców i twórców. Udział w nim daje także 
szansę zainteresowania turystów lokalną 
inicjatywą kulturalono-społeczną, przy-
czyni się do wsparcia lokalnych przed-
siębiorców, którzy uzyskując logo marki 
„Miodny szlak” będą mogli podkreślić 
wyjątkowość i wysoką jakość oferowa-
nych usług i produktów.

(saw)

Kamionka Wielka też na „Miodnym szlaku”
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 Święty Paweł w swym Liście 
do Rzymian, odnosząc się do rela-
cji łączących Boga i świat, który 
On stworzył, napisał: „Jego potęga 
oraz bóstwo stają się widzialne dla 
umysłu przez Jego dzieła.” Te słowa 
św. Pawła powtarzają starotesta-
mentalną prawdę, którą odczytujemy 
w księdze Mądrości: „Bo z wielkości 
i piękna stworzeń poznaje się przez 
podobieństwo ich Stwórcę.” Słowo 
Boże zatem wskazuje na świat 
stworzeń jako na coś, co mówi nam  
o Bogu – co komunikuje nam, jaki jest 
Bóg. To bardzo ważna prawda. Jeśli 
bowiem traktujemy księgę Pisma 
Świętego jako źródło naszej wiedzy 
o Bogu, źródło Bożego Objawienia, 
to samo Słowo Boże wskazuje nam 
jeszcze jeden sposób, w jaki Bóg się 
nam objawia. Tym sposobem pozna-
nia Boga jest przyglądanie się stwo-
rzonemu przez Niego światu i próby 
jego zrozumienia. Świat natury – 
zwłaszcza tej nietkniętej ludzkimi 
rękami – także jest księgą Bożego 
Objawienia. Księgą szczególną, 
gdyż odczytywać ją może każdy: 

także ten, który o Piśmie Świętym 
jeszcze nie słyszał, albo nie potrafi 
uwierzyć w Jego przesłanie. Ojcowie 
Kościoła i teologowie już od samego 
początku szli tym tropem, gdy obok 
Księgi Pisma Świętego używać 
zaczęli pojęcia księgi natury. W XII 
wieku Hugo od św. Wiktora napisał, 
że „…cały ten zmysłowy świat jest 
jak książka pisana palcem Bożym, 
stworzona przez Jego moc. Indy-
widualne stworzenia są symbolami 
lub literami, które nie są wymyślone, 
ale ustanowione według woli Boga, 
aby pokazać Jego mądrość. (…) 
duchowy człowiek, który okazuje 
roztropność co do wszystkich spraw, 
uchwyci cudowną mądrość Stwórcy 
ukrytą wewnątrz, przez dostrzeganie 
zewnętrznego piękna Jego dzieł.”
 Księgę natury może odczy-
tywać zarówno człowiek nauki: 
biolog, geolog albo geograf; korzy-
stając ze zdobytej wcześniej wiedzy 
odkrywać mądrość Bożą obja-
wiającą się w strukturze liścia czy 
układzie warstw skalnych. Może to 
robić także artysta wpatrując się  

w zachód słańca, czy wsłuchując się 
w śpiew ptaków.   
Księga natury jest otwarta dla każ-
dego z nas i każdy jest w stanie 
odczytać z niej fragment, który 
przemówi do niego osobiście. 
Jak zawsze, wystarczy odrobinę 
wyobraźni i wrażliwości. W wiosenny 
czas, gdy wychodzimy z domów na 
spacery, zmęczeni lockdown’em  
i przedłużającą się zimą, zachęcam 
serdecznie, aby spojrzeć na świat 
wokół, jak na księgę napisaną dla 
nas przez Boga. Bóg napisał ją dla 
nas z miłości i z miłości umieścił 
nas i nasze życie na jednej z jej kart. 
„Miłujesz bowiem wszystkie stwo-
rzenia, niczym się nie brzydzisz, 
co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś 
w nienawiści, nie byłbyś tego uczy-
nił.” – mówi księga Mądrości. Warto 
popatrzeć na świat z miłością, odpo-
wiadając na miłość Tego, który nam 
ten świat dał. 

(dokończenie na str. 20)

Księga stworzenia 
- dbajmy o naturę
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Remont drogi gminnej nr 290978K  o nazwie 
„Styrek” w Mszalnicy w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych

 Mieszkańcy Gminy Kamionka 
Wielka od niedawna mogą już w pełni 
korzystać z kolejnej nowo wyremonto-
wanej drogi, bowiem na terenie gminy 
zakończono długo wyczekiwane przez 
mieszkańców gminy roboty związane 
z remontem drogi gminnej „Styrek”  
w miejscowości Mszalnica. Realizacja 
inwestycji miała szczególne znaczenie 
dla gminy, ze względu na strategiczne 
położenie drogi. Droga „Styrek” stanowi 
łącznik drogi pomiędzy drogą krajową nr 
28, a drogą powiatową nr 1573K relacji 
Nowy Sącz – Cieniawa.
 Zadanie pod nazwą: „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 do km 1+132,00 w miejscowo-
ści Mszalnica, Gmina Kamionka Wielka” 
zostanie zrealizowane przy wsparciu  
rządowego programu Fundusz Dróg 
Samorządowych. 
 Koszty kwalifikowalne realiza-
cji całości zadania wynoszą 491 555,33 
zł, przy czym na jego wykonanie Gmina 
Kamionka Wielka pozyskała dofinanso-
wanie w kwocie 294 933,00 zł – co sta-
nowi 60% kosztów całkowitych remontu. 
Pozostałe środki w wysokości 196 622,33 
zł pochodzą ze środków budżetu gminy.
 Wójt Gminy  Andrzej Stanek 
niemal na każdym etapie robót osobiście 
doglądał inwestycji związanej z remon-
tem tak ważnego dla mieszkańców 
ciągu komunikacyjnego, zapewniając 

jednocześnie, że to nie koniec inwesty-
cji drogowych na terenie naszej gminy. 
Nie kryje również satysfakcji, iż dzięki 
pozyskiwanym przez Gminę środkom 
zewnętrznym wzrasta możliwość realiza-
cji kluczowych inwestycji drogowych na 
terenie gminy. 
 Należy podkreślić, iż remont 
drogi „Styrek” jest kolejną inwestycją 
realizowaną przez Gminę Kamionka 
Wielka w oparciu o współfinansowanie  
z rządowego programu FDS. 
W dwóch poprzednich latach  przepro-
wadzono generalny remont blisko  4 kilo-
metrów drogi relacji Jamnica - Mystków. 

Sylwia Motyka
Fot.: autora i Tomasz Piętka

Droga "Styrek" w trakcie remontu



Droga "Popardowa" w Kamionce Małej
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Coraz bliżej remontu dróg gminnych 
„Popardowa” i „Pod Kunów” w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Już niebawem na terenie Gminy 
Kamionka Wielka ruszą kolejne inwesty-
cje związane z remontem dróg gminnych. 
Tym razem remontom zostaną poddane 
dwie drogi gminne o nazwie „Popardowa” 
w miejscowości Kamionka Mała oraz 
„Pod Kunów” w miejscowości Jamnica. 
Ich realizacja również będzie możliwa 
dzięki wsparciu środków pochodzących  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(dawny Fundusz Dróg Samorządowych). 
Zadania związane z remontem tych dróg 
zostały ujęte na ostatecznej liście zadań 
przeznaczonych do dofinansowania 
w 2021 roku ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej 
przez Prezesa Rady Ministrów. 
 Łączna pula środków przy-
znanych dla Gminy Kamionka Wielka 
ramach dofinansowania Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na terenie 
Gminy Kamionka Wielka w roku 2021 
wynosi nieco ponad 800 tys. zł. Przewi-
dziano do realizacji następujące zadania:

1) „Remont drogi gminnej 290914K w km 
od 0+135 do km 0+675 w miejscowości 
Jamnica, Gmina Kamionka Wielka”. Cał-
kowity szacunkowy koszt remontu drogi 
gminnej „Pod Kunów” stanowi kwotę 
609 119,55 zł, przy czym na wykonanie 
tego zadania Gmina Kamionka Wielka 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 
426 383,69 zł, co stanowi 70% kosztów 
kwalifikowanych.
2) „Remont drogi gminnej nr 290913K na 
odcinku I - w km od 0+580 do km 0+905, 
na odcinku II - w km od 1+005 do km 
1+095 w miejscowości Kamionka Mała, 
Gmina Kamionka Wielka” Szacunkowy 
koszt wykonania tej inwestycji to kwota 
534 345,31 zł, przy dofinansowaniu na 
poziomie 70% kosztów kwalifikowanych 
w wysokości 374 041,72 zł. 
 Drogi gminne numer 290913K 
w miejscowości Kamionka Mała oraz 
numer 290914K w miejscowości Jam-
nica mają kluczowe znaczenie dla układu 
komunikacyjnego nie tylko dla miesz-

kańców Gminy Kamionka Wielka, ale 
również dla całego regionu. Pomimo ich 
trudnego położenia i przebiegu charak-
teryzują się bardzo dużym natężeniem 
ruchu samochodowego.
 Warto również wspomnieć, iż 
przedmiotowe drogi dodatkowo ucier-
piały w miesiącach czerwiec – listopad 
2020 roku z powodu zamknięcia obiektu 
mostowego na  rzece Kamienica w ciągu 
ul. Kamiennej. Z powodu braku głównej 
przeprawy przez rzekę Kamienica drogi 
„Popardowa” w m. Kamionka Mała oraz 
„Pod Kunów” w m. Jamnica zostały 
dodatkowo obciążone ruchem pojazdów, 
co w znacznym stopniu przyczyniło się 
do zniszczenia ich nawierzchni. Tym bar-
dziej cieszy perspektywa rychłego wyko-
nania inwestycji związanych z remontem 
obu dróg.

Sylwia Motyka
Fot.: autora i Tomasz Piętka
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 W weekend majowy Zespół 
Regionalny wziął udział w XXVII Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Zespo-
łów Regionalnych „Złoty Kłos”, w 
formule online, który został zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Zebrzydowicach. ”Mystkowianie” 
zaprezentowali się w trzech katego-
riach: zespół taneczny, grupa śpiewa-
cza oraz kapele ludowe.
 Jury pod przewodnictwem 
prof. zw. dr hab. Karola Daniela Kadłu-
biec, po przesłuchaniu 46 zespołów 

postanowiła przyznać Zespołowi  
z Mystkowa następujące nagrody:
- I miejsce w kategorii zespół taneczny,
- III miejsce w kategorii grupa 
śpiewacza,
- wyróżnienie w kategorii kapele 
ludowe.

Zespół podczas przeglądu zapre-
zentował folklor z pogranicza 
lachowsko-pogórzańskiego.
 Ponadto miło nam poinfor-
mować, że choreograf „Mystkowian” 

Patryk Rutkowski, pod koniec marca 
br. został nominowany do grona Rady 
Ekspertów  ds. Folkloru Polskiej Sekcji 
CIOFF.
 Serdecznie gratulujemy 
zespołowi, jak też jego choreografowi 
powyższych sukcesów.

Link do protokołu:
http://gok.zebrzydowice.pl/gok/2021/05/
w yn ik i -x x v i i -m iedzynarodowego-
przegladu-zespolow-regionalnych-zloty-
klos/

Kolejne I miejsce dla ZR "Mystkowianie"
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 Do swojego artystycznego 
CV Zespół Regionalny „Mystkowianie”  
w gminie Kamionka Wielka ma szansę 
dopisać jeszcze jedno wydarzenie: 
podróż do oddalonej od Mystkowa  
o 3 000 km Ufy (Rosja) i udział  
w, bodaj największej imprezie folklory-
stycznej na świecie - VI World CIOFF 
Folkloriada.
 Mystkowianie prezentowali 
lachowski folklor poza granicami kraju: 
pod Kaplicą Ostrobramską w Wilnie 
(Litwa), w sanktuarium w La Salette 
(Francja), przed Parlamentem Europej-
skim w Strasburgu, w węgierskich winni-
cach i przed tureckim ministrem kultury  
w Eskisehir, ale ta wyprawa do 
Rosji zapowiada się jako najbardziej 
egzotyczna.
 Już samo zaproszenie „Myst-
kowian” do udziału w tym festiwalu, 

zwanym też… olimpiadą folkloru, 
wśród 86 grup folklorystycznych  
z całego świata, jest wyróżnieniem 
godnym podkreślenia, zwłaszcza że 
zespół reprezentował będzie w Ufie 
całą Polskę, jako jedyny.
 Do Rosji wybiera się 34 człon-
ków zespołu w wieku od 17 do 55 lat: 
5-osobowa grupa muzyków, 14 par 
tanecznych oraz choreograf.
Wydarzeniu patronuje CIOFF - Mię-
dzynarodowa Rada Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki 
Ludowej.
 Mystkowianie będą w Ufie 
10 dni i dadzą kilkanaście kon-
certów. Organizatorzy gwaran-
tują im pokrycie kosztów pobytu  
w Rosji, ale i tak koszty dotarcia do 
Moskwy, to wydatek przekracza-
jący możliwości finansowe członków 

zespołu. Stąd ich publiczna prośba  
o wsparcie eskapady. 
Ta spotkała się z odzewem, a do zrzutki 
dołączył się też gospodarz gminy 
Kamionka Wielka i dyrektor GOK.
Wójt Andrzej Stanek postanowił wes-
przeć wyjazd Mystkowian do Ufy  
z budżetu gminy niebagatelną kwotą 
10 000 zł. Środki trafią do zespołu 
poprzez Gminny Ośrodek Kultury. 
Także dyrektor GOK dołożył do tego 
kolejne 3 000 zł ze swojego budżetu.
 Nie tylko wójt gminy trzyma 
członków zespołu za słowo, że zre-
wanżują się pamiątkami z eskapady.

Kamil Wiatr, (saw)

Fot. Okiem Fotoreportera

A teraz pojadą na olimpiadę ... 
folkloru
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Kamionka 
pół wieku temu...
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Zdjęcia:
Władysław Kurdziel
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Koło Gospodyń Wiejskich w Mystkowie

 Ubiegły rok był dla nas, podob-
nie jak dla wszystkich organizacji, bardzo 
trudny. Z wiadomych względów nie udało 
się zrealizować stałych punktów naszej 
działalności. Teraz więc cieszymy się każdą 
okazją, by móc coś zdziałać, zorganizować 
a przede wszystkim się spotkać.
 Z wielką radością przygotowa-
liśmy i wystawiliśmy palmę wielkanocną 
w naszym kościele. Przed świętami wiel-
kanocnymi wzięliśmy udział w konkur-
sie online organizowanym przez KOWR  
w Krakowie pod tytułem „ MałoPolska sma-
kuje na Wielkanoc”. Rywalizowaliśmy z 40. 
innymi kołami. Konkursową potrawą była 
„Świenconka mystkowska”. Gratulujemy 
zwycięskim potrawom, my otrzymaliśmy 
dyplom uczestnictwa oraz pamiątkowe 
gadżety. 
 Dziewiątego maja odbyła się 
kolejna, piąta już, wspólna z muzykami 
Orkiestry w Mystkowie majówka. Kiedy 
pomyśleliśmy o zorganizowaniu majówki, 

wzięliśmy sobie za cel odwiedzanie co 
roku innej kapliczki na kolejnym przy-
siółku naszej wsi. Tak, by wraz z wszyst-
kimi mieszkańcami, przy wtórze orkiestry 
móc wyśpiewać Litanię Loretańską oraz 
pieśni na chwałę Najświętszej Maryi Panny. 
Wiemy też, że dawniej czas śpiewania 
majówek przy kapliczce był dla mieszkań-
ców wsi chwilą wytchnienia po dniu ciężkiej 
pracy. Mogli wtedy usiąść i wpatrując się  
w wizerunek Świętej Panienki, ofiarowywać 
się Jej opiece. My, nawiązując troszeczkę 
do tego, postanowiliśmy po zakończonym 
nabożeństwie, częstować wszystkich obec-
nych naszymi wypiekami i przekąskami. By 
w ten sposób stworzyć okazję do spotka-
nia i rozmowy. Cieszymy się, że z roku na 
rok udział mieszkańców jest coraz bardziej 
liczny. Jesteśmy również bardzo wdzięczni 
za zainteresowanie i życzliwość naszego 
księdza Proboszcza. 
 Za nami również udział w warsz-
tatach szkoleniowych pt. „Etno-Małopol-

ska dla przedstawicielek Kół Gospodyń 
Wiejskich z Województwa Małopolskiego 
– pionierek cyfrowej transformacji na wsi”. 
Prowadzonym przez INSTYTUT ROZ-
WOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Bardzo 
ciekawe wykłady teoretyczne, zajęcia prak-
tyczne będą dla nas nowym impulsem do 
dalszego działania. Była to też okazja do 
wymiany doświadczeń z innymi kołami do 
poznania ciekawych osób, do przedstawie-
nia działalności naszego koła szerokiemu 
gronu uczestników. 
 Jesteśmy dobrej myśli patrząc  
w przyszłość naszego koła. Mamy 
nadzieję, że trudny czas zostaje za nami, 
czego wszystkim a szczególnie naszym 
sympatykom serdecznie życzymy. Nasze 
koło jest otwarte dla wszystkich. Serdecz-
nie zapraszamy! Jesteśmy obecni również 
na Facebook-u. 

A. Janus
Fot. archiwum KGW w Mystkowie
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Projekt „Sieć na kulturę w podregionie 
nowosądeckim”

Kompetencje medialne

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce 
Wielkiej zrealizował dla dzieci i mło-
dzieży szkolenie ze ścieżki tema-
tycznej „Kompetencje medialne” , 
w ramach projektu „Sieć na kulturę  
w podregionie nowosądeckim”, 
którego beneficjentem jest Funda-
cja Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju w Warszawie. Celem tych 
zajęć było rozwinięcie kompeten-
cji medialnych u dzieci w wieku 10 
– 14 lat. W 15 dwugodzinnych spo-
tkaniach wzięła udział 6 osobowa 

grupa dzieci z terenu naszej gminy: 
Kamionka Wielka, Mszalnica, Kró-
lowa Polska. Podczas 31 godzin 
szkolenia uczestnicy poszerzyli swoje 
wiadomości z zakresu kompetencji 
medialnych. Dzięki odbytym warsz-
tatom, młodzież zdobyła informacje, 
jak korzystać z informacji i danych 
zamieszczonych w sieci i różnego 
rodzaju mediów. Zdobyli informacje 
o zasadach prawnych i etycznych 
związanych z korzystaniem z techno-
logii cyfrowej. Zapoznali się z zawiło-
ściami netykiety, a także sposobami 
na bezpiecznie prezentowanie się  
w sieci. Najwięcej zajęć zostało 

poświęcone Dokumentom Google,  
z których każdy może korzystać 
bezpłatnie. Dowiedzieli się, że dzięki 
Dokumentom Google można tworzyć 
i edytować pliki, a także współpraco-
wać z innymi osobami w dowolnym 
miejscu. Nauczyli się posługiwać pro-
gramami tekstowymi i arkuszami kal-
kulacyjnymi. Mamy nadzieję, że zdo-
byte informacje i umiejętności będą 
mogli wykorzystać w przyszłości.

 (G.M.)
Fot. autora



 Warto tym wpatrywaniem się 
w piękno przyrody pochwalić Boga, 
którego chwała objawia się z każ-
dego zakątka tego, na co patrzymy: 
z ogromu rozgwieżdżonego nieba  
i z nici pajęczyny rozpiętej na delikat-
nej gałązce. Warto docenić tę księgę, 
czytać ją bez pośpiechu delektując się 
jej wymową. Ale warto przede wszyst-
kim o nią zadbać. Bo jak każda księga 
i ta może się podrzeć i zniszczyć. Sza-
nujemy Słowo Boże, uszanujmy i Boże 
stworzenie. 
 Księga rodzaju opisując pier-
wotną relację Boga z Jego stworze-
niem posługuje się obrazem ogrodu, 
a człowieka ukazuje jako powołanego 
do troski o ten ogród. Ta biblijna wizja 
jest dla nas wyznacznikiem Woli Bożej. 
Bóg chce, abyśmy dbali o świat, który 
mówi nam tak wiele o Bożej chwale, 
wielkości i miłości. Świat został 
nam oddany przez Boga pod opiekę  
i jesteśmy za ten świat odpowiedzialni 
przed Tym, który nam go dał. Ekologia 
zatem ma swe biblijne uzasadnienie  
i w obecnych czasach nie można  
o tym zapominać. Nie tylko dlatego, 
że tego wymaga od nas dobro Ziemi 
zagrożonej naszą działalnością, ale  
i dlatego że modna ostatnio ekologia 
jest często definiowana w oderwaniu 
od Bożej miłości do świata i człowieka. 
Skutkuje to przeakcentowaniem war-
tości samej natury względem ludzkiej 
wspólnoty. Ideologia tego typu abso-
lutyzuje naturę, jej dobru podporząd-
kowując wszelkie inne dobra. Nie jest 
to jednak chrześcijańskie podejście. 
Chrześcijanin wie, że jest odpowie-
dzialny za świat, ale wie również, że 
ma prawo do istnienia w tym świecie 
i korzystania z niego. Prawo to dane 
człowiekowi przez Boga sprawia, 
że natura służy człowiekowi, który 
gospodarując nią tworzy kulturę. Nie 
jest intruzem, który okrada naturę, 
ale ogrodnikiem, który korzysta  

z jej owoców. Upraszczając nieco, 
można powiedzieć, że absolutyzacja 
natury i nadawanie jej boskich cech 
(czego przykładem jest np. znany film 
„Avatar” J. Camerona) jest rodzajem 
neopogaństwa, a w praktyce sprowa-
dza się do przykładania większej wagi 
do dobrostanu roślin i zwierząt, niż 
do dobra i szczęścia ludzi. Powyższe 
uwagi są potrzebne, aby właściwie 
rozumieć, czym dla człowieka wie-
rzącego jest troska o świat, ale oczy-
wiście nie powinny przysłonić nam 
faktu, że o naturę trzeba zadbać i że 
jest to moralnym obowiązkiem każ-
dego z nas.
 I w tym momencie trzeba zaj-
rzeć do naszego przysłowiowego wła-
snego ogródka. Za każdym razem, gdy 
przyroda wśród nas budzi się wiosną 
do życia, możemy przekonać się, jak 
piękne jest środowisko, które nas 
otacza. Piękno to doceniają szcze-
gólnie mieszkańcy wielkich miast, 
którzy nie doświadczają go na co 
dzień. Tym bardziej powinno działać 
ono na tych z nas, którzy stale mają je 
przed oczami. Codziennie patrząc na 
nasze góry pokryte lasem, na ukwie-
cone łąki i spływające z gór strumie-
nie uczymy się, że Bóg jest mądry, 
dobry i piękny. Jestem przekonany, 
że wpatrując się w piękno otaczającej 
nas przyrody, sami możemy napełnić 
się Bożym pokojem i stać się lepsi. 
Doceńmy więc życie blisko natury, 
nie każdy bowiem może tak żyć.  
W świetle tego, co przed chwilą napi-
sałem, niezrozumiałe staje się to, co 
widać jednak w niektórych miejscach, 
szczególnie na poboczach dróg  
i leśnych ścieżek. Zalegające tam 
śmieci są świadectwem bezmyślności 
i lenistwa. Puszki po piwie i butelki po 
alkoholu każą zastanowić się, w jakim 
stanie byli ci, którzy je tak zostawili, 
co ich oczywiście nie usprawiedliwia. 
Co jednak można powiedzieć o tych, 

którzy wyrzucają na jezdnię kartony, 
torebki i kubki po fast-foodach - oni 
przecież prowadzili samochody, byli 
więc zapewne trzeźwi i świadomi tego 
co robią. Naprawdę trudno to zrozu-
mieć. Jestem świadomy, że większość 
z nas takich rzeczy nie robi, że tych, 
którzy wulgarnie śmiecą nie jest wielu. 
Przypuszczam także, że ci, którzy to 
robią nie przeczytają tego tekstu. Ale 
kiedy takie postępowanie stanie się 
powszechnie i wyraźnie piętnowane, 
wtedy prawda o tym dotrze może  
w końcu i do nich. Nasza świadomość 
ma więc znaczenie. Przecież drogi, 
którymi się poruszamy, ścieżki, któ-
rymi spacerujemy, miejsca, w których 
wypoczywamy są naszą wspólną wła-
snością – nie są bezpańskie, zostały 
nam dane przez Boga. Nie zaśmie-
cajmy naszego własnego domu. 
Dobrze, że nie brakuje dobrych ludzi, 
którzy są gotowi posprzątać to, co tak 
szpeci i truje. Dobrze, że często są to 
młodzi, pełni ideałów ludzie – to budzi 
nadzieję. Ale najlepiej by było, gdy-
byśmy nie musieli sprzątać po innych  
i po prostu nauczyli się sprzątać po 
sobie. 
 Poruszyłem tylko jeden 
z wielu problemów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego,  
w którym żyjemy. Są inne równie 
palące albo i ważniejsze, jak choćby 
problem tego, czym palimy w naszych 
piecach. Wszystkie one sprowadzają 
się do moralnego obowiązku nało-
żonego na nas przez samego Boga. 
Obowiązku dbania o miejsce, gdzie 
Boża opatrzność utrzymuje nas w ist-
nieniu. Podcinanie gałęzi, na której się 
siedzi jest nie tylko głupie, ale jest po 
prostu grzechem. Poza tym, kto sza-
nuje i czyta księgę natury, ten szanuje 
i poznaje jej Autora.

ks. Hieronim Kosiarski
Fot. autora
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Księga stworzenia - dbajmy o naturę
(dokończenie)
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Rachmistrzowie nie chodzą po domach  
ze względu na pandemię!

 Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy w Kamionce 
Wielkiej ponownie informuje mieszkańców gminy, że termin 
dokonania spisu został z powodu pandemii wydłużony do dnia 
30 września 2021 roku. Rachmistrzowie  aktualnie dokonują 
spisu telefonicznie w oparciu o aplikację GUS,  natomiast  do 
odwołania nie mogą się bezpośrednio kontaktować  z mieszkań-
cami, ze względu na pandemię.  

 Mieszkańcy naszej gminy, którzy  nie posiadają dostępu 
do internetu,  będą mieli  możliwość dokonania spisu w  punkcie 
spisowym utworzonym  w Urzędzie Gminy  - sala narad.  Osoba 
dorosła chcąc spisać domowników zamieszkałych pod danym 
adresem wg. stanu na dzień 31.03.2021 r,  powinna  mieć ze 
sobą numery PESEL wszystkich domowników.

H.M.

GMINNE WIEŚCI 
Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Gminy Kamionka Wielka
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 Przedstawiciele Orkiestry Dętej  
z Mystkowa uczcili pamięć Ks. Jana Jarzę-
bińskiego (1859-1932), założyciela orkiestry 
i budowniczego Kościoła Parafialnego  
w Mystkowie. 
9 maja 2021 r w dniu odpustu parafialnego 
ku czci Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
Młodszego, Piotr Rola – honorowy Prezes 
i najstarszy członek Orkiestry Dętej oraz 

Piotr Kiełbasa złożyli kwiaty i zapalili znicz 
na grobie śp. Ks. Jana Jarzębińskiego,  
spoczywającego   w rodzinnym grobowcu 
na starym cmentarzu w Starym Sączu. 
 Koronką do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 15.00 i modlitwą wyrażono wdzięcz-
ność za wszystko, czego dokonał dla 
orkiestry i wspólnoty parafialnej. Na szcze-
gólna uwagę zasługuje fakt, że kościół 

w y b u d o w a n o  
w krótkim czasie  
w latach 1905 do 
1910 wg projektu 
Edgara Kovatsa, 
z a c h o w u j ą c 
doskonałe propor-
cje i styl. Wyjąt-
kowe witraże wg 

projektu Stefana Matejko czynią go perełką 
architektoniczną Sądecczyzny. 
 Tradycja głosi, że Ks. Jarzębiń-
ski proboszcz parafii w latach 1888 – 1923 
osobiście nadzorował budowę kościoła, 
posiadał talent muzyczny, wyróżniał się sta-
rannością i skutecznością podejmowanych 
działań mimo, iż działał w bardzo trudnych 
czasach zaborów.  To dzięki jego staraniom 
zakupiono instrumenty i założono w 1910 r. 
parafialną Orkiestrę Dętą, która prężnie się 
rozwija i wzrasta do dnia dzisiejszego.
 Dlatego też, z wielkim sza-
cunkiem i honorem wyrażono pamięć 
wskazując na potrzebę jej pielęgnowania  
i kontynuowania. 

Piotr Witek 
Fot. autora

Modlitwa przy grobie budowniczego kapłana

Orkiestra Dęta z Mystkowa pamięta o swoim założycielu 
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 Gminny Konkurs Plastyczny

„Nie istnieje nic takiego, czego by 
sztuka nie mogła wyrazić.”

Oscar Wilde

Tegoroczny Gminny Konkurs Plastyczny pt. 
„Człowiek i przyroda” cieszył się ogromną 
popularnością. Na konkurs wpłynęło 65 
prac dzieci i młodzieży z ternu Gminy 
Kamionka Wielka. Temat konkursu został 
bardzo ciekawie zinterpretowany przez 
uczestników i przedstawiony z wykorzy-
staniem różnych technik. Dzieci utrwaliły  
w swoich pracach człowieka i przyrodę, i jak 
powiedział  Tracy Mack „wspaniałe w malar-
stwie jest to, że  można przywołać coś, co 
się utraciło i zachować to na zawsze”.  A tak 

niestety dzieje się z nasza przyrodą, która 
zmieniana jest przez człowieka niekoniecznie 
z korzyścią dla środowiska.
Najlepszymi wykonawcami prac zostali:

I  Kategoria 7 – 10 lat:
I miejsce  otrzymała Wiktoria Tylek  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej,
II miejsce  zdobył Karol Velarde  Vasquez ze 
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej,
III miejsce otrzymał Karol Świerz  z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.
Wyróżnienia zdobyli: Zuzanna Woźniak, 
Samanta Woźniak, Julia Ptak, Łukasz 
Oleksy z Kamionki Wielkiej i Łucja Szewczyk  
z Mszalnicy.

II  Kategoria 11-15:
I miejsce zdobyła Iwona Gargas ze Szkoły 
Podstawowej w  Mystkowie,
II miejsce otrzymał Tymoteusz Popiela 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej,
III miejsce zdobył Adam Kiełbasa ze Szkoły 
Podstawowej  w Mszalnicy.
Wyróżnienia otrzymali: Wioletta Antoniuk  
i Joanna Górka z Mszalnicy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspa-
niałych prac i zachęcamy do kontynuowa-
nia swoich pasji malarskich.

 (G.M.)

Laureaci kategorii I

Laureaci kategorii II

  e

e
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 Palmy coraz bliżej nieba

 Tradycyjnie w Niedzielę Pal-
mową w Boguszy mieszkańcy tej uro-
kliwej miejscowości stanęli w konkury 
na najpiękniejszą i co ważne jak naj-
bliższą tradycji palmę wielkanocną.
- Co roku zachęcamy mieszkańców 
do podtrzymania tradycji ludowej - 
mówi Jan Głód ze Świetlicy Wiejskiej  
w Boguszy. 
- Odzew jest jak zwykle duży, a nasze 
palmy mogłyby stanąć spokojnie do 
konkursu w Lipnicy Murowanej.
Wysokość plam była dowolna, ale 
zdaję się, że ogranicza je wysokość 
kościoła pw. Najświętszego Zbawi-

ciela, gdzie można je jeszcze oglądać 
do dziś. 
 Po konkursie palmy są 
bowiem chowane do środka. Nikt 
nie chce narażać tych małych dzieł 
sztuki rękodzielniczej na deszcz i wiatr, 
choć na zewnątrz prezentowałyby się 
wspaniale.
 
Wracając do samego konkursu. Do 
wykonania można było używać różno-
kolorowych bibuł i części roślin (bazie, 
trzciny, trawy). 
Niedozwolone były ozdoby plastikowe, 
co konkursowi prócz tradycyjnego 

nadało wymiar ekologiczny.
Komisja (Jan Głód i ks. proboszcz Józef 
Nowak) po ocenie prac przyznała trzy 
nagrody rzeczowe w postaci wartościo-
wych książek.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Gustaw Gawlik
II miejsce - Kamil Motyka
III miejsce - Anna Lupa

Rafał Kamieński
Fot. autora


