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          Wielkim sukcesem mogą pochwalić się 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Mszalnicy, 
ich drużyna koszykarska zwyciężyła w elimi-
nacjach IV edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Drużyna Energii, a w ogólnopolskim wielkim 
finale zajęła 2. miejsce !!!
           Drużyna Energii to akcja, której celem 
jest zachęcanie młodzieży do aktywności 
fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywaliza-
cję sportową z rówieśnikami ze szkół w całej 
Polsce. Zadaniem każdej ze szkół było nagry-
wanie filmów dokumentujących wykonywanie 
ćwiczeń przygotowanych przez ambasado-
rów.  W rywalizacji wzięło udział ponad 228 
szkół z całej Polski, a do finałów awansować 
mogły tylko najlepsze szkoły w poszczegól-
nych 5 dyscyplinach.   

          Uczniowie z Mszalnicy wraz ze swoim 
nauczycielem, Pawłem Marszałkiem, przez 
ponad dwa tygodnie wykonywali ćwiczenia: 
w szkole, domu, ogrodzie, by móc jak najle-
piej zaprezentować swoje umiejętności. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich uczniów klas 5-8 
ostatecznie znaleźli się w wielkim finale jako 
jedna z pięciu szkół w Polsce. 
         Finały Drużyny Energii odbyły się na hali 
AWFiS w Gdańsku. Uczniowie SP Mszalnicy 
rywalizowali w 4 konkurencjach sportowych: 
piłka nożna, koszykówka, tor przeszkód, tor 
zwinnościowy. Każdy z zawodników wykony-
wał ćwiczenia na czas.
         W podsumowaniu osiągnięty czas został 
przeliczany na punkty, a uczniowie ostatecz-
nie uplasowali się na 2. miejscu!!!

        Za awans do wielkiego finału i zajęcie 
drugiego miejsca szkoła otrzymała 3 500 zł 
na zakup sprzętu sportowego. Koszt trans-
portu, noclegu i wyżywienia został pokryty 
przez organizatora- Grupę Energia. Uczniowie 
wydłużyli swój pobyt nad Morzem Bałtyckim 
dzięki wsparciu finansowemu wójta gminy 
Kamionka Wielka – Andrzeja Stanka.
         Dla młodych sportowców było to wyjąt-
kowe wydarzenie, ponieważ rywalizowali na 
etapie ogólnopolskim w tak prestiżowym tur-
nieju. Mieli możliwość przeprowadzania tre-
ningu z reprezentacją Polski koszykarzy 3x3 
oraz poznania znanych osobistości ze świata 
sportu. 

(P.M.)
Fot. Archiwum szkolne

Drużyna Energii

SP Mszalnica w wielkim finale Drużyny Energii!
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„Potrzeba nam dzisiaj 
wiary, która góry przenosi, 
miłości, która wszystkich 
jednoczy i nadziei, która 
nigdy nie zawodzi. Można 
stracić wszystko, byle nie 
to!”
Nauka Prymasa jest nadal 
aktualna i wskazuje na 
wartości, którymi powi-
nien kierować się każdy  
z nas.
W 2021 roku obchodzona 
jest 120. rocznica urodzin 
i 40. rocznica śmierci kar-
dynała Stefana Wyszyń-
skiego. Rocznice te 
zadecydowały o uchwa-
leniu przez Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej roku 2021 Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia. 
W dniu 12 września br. 
Prymas zostanie ogłoszony 
błogosławionym. 
Wyrażając pamięć, sza-
cunek i wielkie uznanie 
dla całego Jego życia  
i Jego dokonań, w dniu  
8 września 2021 roku  
w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy odbyło się spo-
tkanie poświęcone 
osobie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 
Podczas tego wydarze-
nia została przybliżona 
postać wielkiego Prymasa 
Tysiąclecia. 
Spotkanie poprzedził 
gminny konkurs literacki 
pt. „Kardynał Stefan 
Wyszyński- Prymas na 
trudne czasy”, zorgani-
zowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną oraz 
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Kamionce Wiel-
kiej. Z nadesłanych prac 
nagrodzono:

I miejsce Arleta Mikołaj-
czyk - Szkoła Podsta-
wowa w Mszalnicy
II miejsce Emilia Kasprzyk 
- Szkoła Podstawowa  
w Królowej Górnej
III Martyna Kruczek - 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kamionce Wielkiej
III Zuzanna Homoncik - 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kamionce Wielkiej
Laureatom podczas 
spotkania nagrody wrę-
czył wójt gminy, Andrzej 
Stanek.
Podczas uroczystości 
można było również obej-
rzeć wystawę poświęconą 
życiu i myślom Prymasa 
Tysiąclecia.
Spotkanie uświetnił kon-
cert Zespołu Regional-
nego „Skalnik”, a słodki 
poczęstunek przygo-
towało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kamionki 
Wielkiej.
W organizację tego wyda-
rzenia włączyły się: Szkoły 
Podstawowe nr 1 i nr 2, 
Parafia, KGW z Kamionki 
Wielkiej, Towarzystwo 
Miłośników Kamionki 
Wielkiej, Gminny  Ośro-
dek Kultury, Klub Seniora 
oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna.  Patronat objął 
wójt gminy Kamionka 
Wielka. 
Spotkanie zakończyło 
się błogosławieństwem 
udzielonym przez ks. Pro-
boszcza Janusza Potoka 
oraz odśpiewaniem Apelu 
Jasnogórskiego.
                                                                            

A. Z

Wieczór z Prymasem
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Sesje w gminie

 XXXV zwyczajna sesja Rady 
Gminy odbyła się w dniu 28 maja 2021 
roku i została zwołana, aby podjąć 
uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/169/2020 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia 29 września 2020 roku  
w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka,  
w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka, jak 
również w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka. Podczas obrad Rada 
Gminy podjęła także uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo-
ści, w sprawie zmiany w Uchwale Budże-
towej Gminy Kamionka Wielka na rok 
2021 oraz w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka na lata 2021-2035. Przedstawione 
zostały również: Sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy Gminy Kamionka 
Wielka z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za rok 2020 
oraz Ocena zasobów pomocy społecznej 
za 2020 rok. Bardzo ważnym punktem 
obrad było także przedstawienie Raportu 
o stanie Gminy. W związku ze złożoną 
rezygnacją z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Marcina Kiełbasy Rada 
Gminy podjęła Uchwałę w sprawie przyję-
cia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy Kamionka Wielka oraz odbyły 
się wybory nowego Przewodniczącego  
a w ślad za nimi została podjęta Uchwała 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Kamionka Wielka. Nowym 
Przewodniczącym Rady Gminy Kamionka 
Wielka został Rafał Kamieński.
 Kolejna XXXVI sesja zwyczajna 
Rady Gminy Kamionka Wielka miała 
miejsce w dniu 30 czerwca 2021 roku. 
Głównym tematem obrad było podjęcie 

uchwał: w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielenia pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Kamionka Wielka, 
w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kamionce Wielkiej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym,  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Miasta Nowy Sącz na realizację zada-
nia pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym Sączu  
w roku 2021, w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Kamionka 
Wielka w roku szkolnym 2021/2022 oraz  
w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXII/136/2020 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia 14 maja 2020 roku  
w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia Strategii Rozwoju Gminy Kamionka 
Wielka na lata 2021-2030. W dalszej 
kolejności zostały podjęte uchwały: 
w sprawie zmiany w Uchwale Budże-
towej Gminy Kamionka Wielka na rok 
2021, w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka na lata 2021- 2035, a także  
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP 
Mystków. Kolejnym bardzo ważnym punk-
tem obrad było rozpatrzenie Raportu  
o stanie Gminy Kamionka Wielka za 
2020 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Kamionka 
Wielka za rok 2020. Podczas sesji udzie-
lono Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Kamionka Wielka za 2020 rok.
 Następna, XXXVII sesja zwy-
czajna miała miejsce w dniu 16 lipca 
2021 roku. Podczas obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały: w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka 
Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 
2017r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Kamionka Wielka 

II” w Gminie Kamionka Wielka, w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „KAMIONKA 
WIELKA II” w Gminie Kamionka Wielka, 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kamionka 
Wielka, w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości a także 6 uchwał 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
powyżej 3 lat, w drodze przetargu, nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Kamionka Wielka. Przyjęto również pro-
jekt „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gmina Kamionka Wielka” oraz doko-
nano zmiany w Uchwale Budżetowej 
Gminy Kamionka Wielka na rok 2021  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2021-2035, jak 
również odrzucono wniosek Stowarzysze-
nia Młodzi Demokraci Region Małopolska 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy.
 XXXVIII sesja nadzwyczajna 
Rady Gminy Kamionka Wielka została 
zwołana na dzień 06 sierpnia 2021. 
Głównym tematem obrad było podjęcie 
uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nie-
ruchomości będącej we władaniu Gminy 
Kamionka Wielka w trybie bezprzetargo-
wym, w sprawie zniesienia formy ochrony 
przyrody z drzewa uznanego za pomnik 
przyrody w Królowej Górnej oraz w spra-
wie wyrażenia opinii do projektowanych 
zmian przebiegu granic obszarów Natura 
2000 „Łabowa” i „Nawojowa”.
 W dniu 03 września 2021 roku 
odbyła się kolejna XXXIX zwyczajna 
sesja Rady Gminy, podczas której pod-
jęte zostały uchwały: w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej oraz rzeczowej 
dla Powiatu Nowosądeckiego, w sprawie 
zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
Kamionka Wielka na rok 2021, w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-
2035 a także w sprawie przyjęcia   



strona 5GMINNE WIEŚCI    Nr 82 strona 5

Oświetlenie drogowe w gminie

Sesje w gminie (c.d.)

„Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gmina 
Kamionka Wielka”. W dalszej części obrad 
Rada Gminy podjęła również uchwały:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kamionka Wielka,  
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kamionka 
Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka oraz 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
będących własnością Gminy Kamionka 
Wielka w trybie bezprzetargowym. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                   
         Rafał Kamieński

 Wójt Gminy Andrzej Stanek przy 
kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani 
Małgorzaty Witteczek podpisał z Firmą 
Handlowo-Usługową ELCOM Aleksandra 
Cabak umowę na zadanie pn.: „Zaprojek-
towanie i wykonanie ciągów oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy Kamionka 
Wielka”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 
593 000,00 zł, w ramach których zostanie 
wykonane oświetlenie drogowe w nastę-
pujących odcinkach:
Zadanie 1: 
Sołectwo Kamionka Mała: w ciągu drogi 
powiatowej Nowy Sącz - Florynka 1576K
od km 2+700 do km  3+699.
Zadanie 2: 
Sołectwo Mystków:  - odcinek w ciągu 
drogi gminnej dz.ew. 361 m. Mystków od 
km 0+000 do km  0+415.
- odcinek w ciągu drogi powiatowej 1581K 
Piątkowa - Mystków od km 0+000   do km  
0+760, oraz km od 1+200 do km 1+300.
Zadanie 3: 
Sołectwo Mystków:  odcinek w ciągu 

drogi gminnej K 290972 „Mystków - Zako-
ściół - Półzagrodzie” od km 0+000 do km 
0+900, + doświetlenie drogi wewnętrznej 
na terenie szkoły oraz łącznika stanowią-
cego dz.ew. 537 m. Mystków.
Zadanie 4: 
Sołectwo Mszalnica: w ciągu drogi powia-
towej Nowy Sącz-Cieniawa 1573K  od km 
5+560 do km  6+180.
Zadanie 5: 
Sołectwo Królowa Górna: odcinek  
w ciągu drogi gminnej „Królowa Górna, 
Bogusza - Bratyszowiec Wyręby” od km 
0+000 do km  0+999.
Zadanie 6: 
Sołectwo Kamionka Wielka: w ciągu drogi 
powiatowej K 1577 Kamionka Wielka-
-Kamionka Wielka od km 0+000 do km  
0+999”.

             Zgodnie z zapowiedzią wyko-
nawcy, prace nad realizacją poszczegól-
nych zadań ruszają natychmiast. 
            Wójt Gminy Andrzej Stanek nie 
kryje zadowolenia, iż tak niezwykle ważna 

z punktu widzenia mieszkańców inwesty-
cja wchodzi w fazę realizacji. Środki na 
jej wykonanie pochodzą z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin 
górskich. Również skala zamierzonych 
przez wójta Stanka prac budzi podziw, 
gdyż planowanych jest wykonanie blisko 
6 kilometrów oświetlenia w siedmiu 
lokalizacjach w ciągach dróg gminnych  
i powiatowych.
 Po stale remontowanych 
nawierzchniach dróg gminnych oraz budo-
wie chodników, modernizacja oświetle-
nia drogowego jest kolejnym etapem 
poprawy infrastruktury drogowej na tere-
nie gminy Kamionka Wielka, którą zapo-
wiadał wójt Andrzej Stanek. Jak zdradza, 
kolejnym etapem będzie modernizacja 
mostów, wszystko po to, aby poprawić 
komfort życia i poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

(T.P.)

  

  "Co skraca mi czas - Działanie! 
Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" 

 Johann Wolfgang Goethe    
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Nowe obowiązki właścicieli budynków

 Od 1 lipca br. każdy miesz-
kaniec lub zarządca budynku ma 
obowiązek złożyć deklarację do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB). Obowiązek wynika  
z USTAWY z dnia 21 listopada 2008 
r. o wspieraniu termomodernizacji  
 remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. W tym sys-
temie informatycznym będą umiesz-
czone informacje o rodzaju ogrzewa-
nia stosowanego w budynkach.
 Celem złożenia deklaracji 
jest pozyskanie rzetelnych i wiarygod-
nych informacji od mieszkańców na 
temat eksploatowanych źródeł ogrze-
wania swoich domów oraz stosowa-
nego opału. Zebranie tych informacji 
w jedną bazę pozwoli podejmować 
skuteczne działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza.
Na złożenie deklaracji dla budynków, 
które już istnieją, obywatele mają 12 
miesięcy.

W przypadku budynków nowo 
powstałych lub modernizowanych 
deklarację należy złożyć do 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła.
Mieszkańcy naszej gminy mogą skła-
dać deklarację:
•  w formie elektronicznej, czyli przez 
Internet na stronie www.zone.gunb.
gov.pl (posiadając profil zaufany);
•  w wersji papierowej – osobiście  
w tut. Urzędzie Gminy, za pośrednic-
twem którego dane zostaną przeka-
zane do CEEB;
•  w wersji papierowej – listownie, 
wysyłając właściwy formularz na 
adres tut. Urzędu Gminy, Kamionka 
Wielka 5, 33-334 Kamionka Wielka.
 Deklaracja dotyczy źródła/
źródeł ciepła i spalania paliw  
w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych i będzie dostępna  
w urzędzie właściwym dla umiejsco-
wienia budynku. 

UWAGA: 
W przypadku, gdy nieruchomość 
posiada wspólne źródło ciepła/spala-
nia paliw dla całego budynku, dekla-
racji nie trzeba składać samodziel-
nie, zarządca zgłosi wspólne źródło 
ciepła/spalania paliw dla całego 
budynku. Natomiast jeżeli w lokalu 
jest indywidualne źródło ciepła/spa-
lania paliw, np. kominek, piec CO 
– to taką deklarację trzeba złożyć 
samodzielnie.
 Jeśli informacje nie zostaną 
przekazane w terminie, właściciel 
nieruchomości może dostać mandat 
do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu 
– grzywnę do 5 tys. zł.
Wszelkich informacji udziela Ekodo-
radca pod nr telefonu: 18 445 60 17 
wewn. 43, 533 234 769 lub e-mail: 
p.lebda@kamionkawielka.pl

(P.L.)
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Kolejne nauczycielskie awanse

            Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wycho-
wawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowo-
ści ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie  
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszano-
wania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
           24 sierpnia br., przed wójtem Gminy Kamionka Wielka 
Andrzejem Stankiem, złożyły ślubowanie nauczyciela mianowa-
nego (zgodnie z rotą w Karcie Nauczyciela), panie nauczycielki: 
mgr Anna Stojda ze Szkoły Podstawowej Nr 2, mgr Jolanta Kędra 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i mgr Ewa Rola z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Wszystkie z placówek w Kamionce 
Wielkiej.  

            Gospodarz gminy wręczył Paniom akt nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Gratulując 
kolejnego stopnia awansu, życzył zdrowia i wielu nowatorskich 
pomysłów edukacyjnych oraz sukcesów w pracy dydaktycznej, 
i życiu osobistym.
Wcześniej, 14 lipca br., Panie zdały egzamin na stopień nauczy-
ciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną 
przez wójta Gminy Kamionka Wielka. Serdecznie gratulujemy.

 (K.P.)

Gminny Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

      
  W ramach  popularyzacji tema-
tyki związanej z ochroną przeciwpoża-
rową  i działalnością Ochotniczych Straży 
Pożarnych  w dniu 11 czerwca 2021 r.  
w sali narad w Urzędzie Gminy  
w Kamionce Wielkiej  odbył się gminny 
turniej wiedzy pożarniczej pod nazwą 
„Młodzież zapobiega pożarom”,  zorgani-
zowany przez ZG ZOSP RP w Kamionce 
Wielkiej.
         Nad prawidłowym  przebiegiem olim-
piady czuwał  bryg. Marian Marszałek,  
naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkole-
niowego  Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
         

Etap gminny poprzedzony był elimina-
cjami na szczeblu szkół podstawowych. 
Wyniki etapu gminnego

W grupie I:
• miejsce I zdobył Filip Mężyk - Szkoła 
Podstawowa w Królowej Górnej,
opiekun: Marzena Ząber - nauczyciel
• miejsce II  zdobył Dariusz Stelmach - 
Szkoła Podstawowa w Mszalnicy,
opiekun: Paweł Marszałek - nauczyciel

W grupie II:
• miejsce I zdobył Mateusz Bochenek -  
Szkoła Podstawowa w Mszalnicy, opiekun  
an Paweł Marszałek - nauczyciel
• miejsce II  zdobyła Anna Jelito  - Szkoła 
Podstawowa w Królowej Górnej, 
• miejsce III  zdobyła Natalia Ochwat -  
Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej,
opiekun Marzena Ząber - nauczyciel

W grupie III:
• miejsce I Miłosz Marszałek - II LO Nowy 
Sącz, opiekun Mirosław Marszałek – stra-
żak PSP w Nowym Sączu
          Eliminacje powiatowe olimpiady 
wiedzy pożarniczej odbędą się  w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Sączu, do której zakwalifiko-
wały się następujące osoby: Filip Mężyk, 
Natalia Ochwat  oraz  Miłosz Marszałek.
          Miłym akcentem podsumowują-
cym przebieg olimpiady było wręczenie 
zwycięzcom  nagród przez gospodarza 
gminy Kamionka Wielka, wójta - Andrzeja 
Stanka, który  serdeczne podziękowa-
nia przekazał młodzieży, nauczycielom 
i wszystkim, którzy  zaangażowali  się  
w przygotowanie młodzieży do udziału  
w  olimpiadzie.

 (R.O-S.)
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Wielka ofensywa drogowa Wójta Gminy 
w Kamionce Wielkiej

 W Gminie Kamionka Wielka trwa ofensywa dro-
gowa, w ramach której poprawiany jest stan nawierzchni 
wielu dróg gminnych. 26 maja br. wójt Gminy, Andrzej 
Stanek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy, Małgorzaty 
Witteczek podpisał umowę z Wykonawcą na przeprowa-
dzenie remontów dróg gminnych.
 Zadaniem objętych zostało 14 dróg  we wszyst-
kich sołectwach, podczas których odnowione zostały 
nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości ok 2,5 km. Koszt 
realizacji przedmiotowych robót budowlanych wynosi 402 
964,85 zł. Środki finansowe zabezpieczające inwestycje 
pochodzą z funduszy sołeckich poszczególnych miejsco-
wości oraz zasobów własnych gminy. Remont drogi do 
Królewskich w miejscowości Królowa Górna, został zreali-
zowany przy udziale finansowym Nadleśnictwa Nawojowa 
w  wysokości 47 % kosztów zadania.
 Wyremontowane zostały następujące drogi  
o nawierzchni asfaltowej:

• „Droga oznaczona jako działka ewidencyjna nr 612”  
w miejscowości Bogusza.
• „Droga oznaczona jako działka ewidencyjna nr 620”  
w miejscowości Bogusza.
• „Droga Michalikówka” w miejscowości Królowa Polska.
• „Droga Dworskie” w miejscowości Kamionka Wielka.
• „Droga Sapałówka” w miejscowości Kamionka Wielka.
• „Droga oznaczona jako działka ewidencyjna nr  3031”  
w miejscowości Kamionka Mała
• „Droga za Rzeką” w miejscowości Mszalnica-Zagóra.
• „Droga przez Wieś” w miejscowości Jamnica.
• „Droga nad Kamionką” w miejscowości Jamnica.
• „Droga Jaroszówka” w miejscowości Mystków.
• „Droga Oracze” w miejscowości Mszalnica.
• „Droga Pagorek do zbiornika” w miejscowości Mszalnica.
• „Droga Nad Kamieniołomem” w miejscowości Kamionka 
Wielka.
• „Droga do Królewskich” w miejscowości Królowa Górna.
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 Jak podkreśla Andrzej 
Stanek, wójt Gminy Kamionka 
Wielka, przedstawiony zakres robót 
drogowych stanowi jedynie cześć 
z zaplanowanych w bieżącym roku 
prac. Należy zaznaczyć, że w 2021 r. 
wykonano już generalny remont drogi 
„STYREK” w miejscowości Mszal-
nica, który zrealizowany został przy 
wsparciu rządowego programu Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
 W sierpniu br. ruszyły rów-
nież roboty budowlane związane  
z generalnym remontem drogi gmin-
nej nr 290914K „Pod Kunów” w km 
od 0+135 do km 0+675 w miejsco-
wości Jamnica, oraz drogi gminnej 
nr 290913K „Popardowa” w km od 
0+580,00 do 1+095 w miejscowości 
Kamionka Mała. Remont kosztował
907 567, 26 zł i był realizowany  
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg przy dofinansowa-
niu zewnętrznym w wysokości 70 % 

całości kosztów zadania. W ramach 
zadania założono roboty naprawcze, 
profilowanie i oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
skropienia międzywarstwowego jako 
warstwę sczepną, następnie wyko-
nanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. Kolejno odtworzenie 
poboczy z destruktu asfaltowego 
oraz poprawę odwodnienia korpusu 
drogowego.
 Ponadto  1. września br. 
podpisana została kolejna umowa na 
przeprowadzenie remontów 7 dróg  
o łącznej długości ok 2 km. Łączny 
koszt robót budowlanych wynosi 282 
797,05 zł. 
Odnowione zostały następujące drogi 
o nawierzchni asfaltowej:
• Droga „Góry Rachelowskie”
• Droga „Surmówka”
• Droga „Dybówka”
• Droga oznaczona jako działka ewi-
dencyjna nr 774/1 w miejscowości 

Mystków.
• Droga „Za las”
• Droga „Głodówka”
• Droga oznaczona jako działka ewi-
dencyjna nr 716 w miejscowości 
Kamionka Wielka.
  Włodarz Gminy podkre-
śla, iż polityka oparta na remon-
tach dróg gminnych jest priorytetem  
i będzie w dalszym ciągu kontynu-
owana. Podejmowane działania mają 
istotny wpływ zarówno na rozwój 
gminy, jak i poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników. 
 Jednocześnie wójt Gminy 
prosi mieszkańców o cierpliwość  
i wyrozumiałość, albowiem nie 
wszystkie zadania drogowe mogą być 
zrealizowane natychmiast z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe 
gminy.
 

(T.P.)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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 W lutym bieżącego roku koor-
dynator, Beata Koziak, zgłosiła szkołę do 
udziału w programie. Zaprosiła do współ-
pracy drugiego koordynatora, Tomasza 
Skrabę, oraz stworzyła Drużynę Amba-
sadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład 
której weszły uczennice klasy VII: Sara 
Poręba, Emilia Kasprzyk, Daria Siedlarz, 
Magdalena Siedlarz, Martyna Dadał oraz 
Klaudia Filipiak. Temat przewodni I edycji 
programu brzmiał: „Giganci finansów oso-
bistych”. Udział w tym przedsięwzięciu 
odbywał się na zasadzie konkursu rozgry-
wanego w trzech kategoriach: „Spotkanie 
z ekspertem”, „Lekcja z ekonomią” oraz 
„Debata szkolna”.
 Jednym z głównych celów pro-
gramu „Złote Szkoły NBP” było zazna-
jomienie młodych ludzi, uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych,  

z elementami edukacji ekonomicznej. Pro-
blematyka finansów osobistych została 
powiązana z treściami programowymi 
przedmiotów nauczanych przez wszystkich 
nauczycieli zaangażowanych w realizację 
założeń wynikających z udziału w projek-
cie. Należy bowiem zaznaczyć, że oprócz 
jego koordynatorów oraz uczniów wcho-
dzących z skład Drużyny Ambasadorów 
Edukacji Ekonomicznej wzięli w nim udział 
inni nauczyciele oraz uczniowie wszyst-
kich oddziałów. Koordynator, Beata Koziak, 
zadbała, aby w jego realizacji wzięli udział 
eksperci, którzy chętnie podzielili się swoją 
wiedzą ekonomiczną z uczniami szkoły  
w Królowej. 
 Zaangażowanie uczniów i nauczy-
cieli w realizację opisywanego programu 
było widoczne już od samego początku. 
Wszyscy jego uczestnicy, nie zważając 
na trudne warunki nauczania zdalnego, 
wykazali się niezwykłą kreatywnością  
i odpowiedzialnością, chętnie biorąc udział 
w działaniach, które łączyły świat eko-
nomii z treściami nauczania oraz celami 
wychowania. 
 Udział w programie kosztował 
wiele pracy, ale opłaciło się. Społeczność 
szkoły w Królowej Górnej przekonała się  
o tym 25 czerwca, kiedy na zakończenie 
gali wręczenia nagród usłyszała, że ich pla-
cówka została laureatem Nagrody Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego. Uzyskała 
ponadto tytuł „Złotej Szkoły”, zaś Królową 

Górną określono mianem „Stolicy polskiej 
ekonomii”. 
 Zapewne każdy ma świadomość, 
jak wielka jest to sprawa i jak bardzo kró-
lewscy uczniowie i nauczyciele zostali 
wyróżnieni, nie wspominając już o finan-
sowym aspekcie owego wyróżnienia. Zdo-
bywcy nagrody zdecydowanie mogą być  
z siebie dumni i poczuć się jak bohatero-
wie. Dodajmy, że w konkursie wzięło udział 
blisko 400 szkół z całej Polski, więc kon-
kurencja była naprawdę wielka. Sama zaś 
nagroda, obok nagrody specjalnej, jest naj-
wyższym trofeum w opisywanej rywalizacji. 
 Gala wręczenia nagród odbyła 
się drogą online, więc każdy mógł obejrzeć 
jej przebieg. Uczestnicy gali: ambasadorki 
edukacji ekonomicznej, dyrektor szkoły, 
Jadwiga Łęczycka oraz nauczyciele spo-
tkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Kamionce Wielkiej, udostępnionej na 
tę okazję przez wójta, Andrzeja Stanka, 
który także wziął udział w tym niecodzien-
nym wydarzeniu i pogratulował laureatom 
sukcesu. 
 Każdy, kto w jakikolwiek sposób 
przyczynił się do tego sukcesu, może czuć 
się zwycięzcą, zaś opisywane wydarzenie  
z pewnością urosło do rangi wydarzenia 
roku w Szkole Podstawowej w Królowej 
Górnej.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne

Finanse osobiste źródłem sukcesu szkoły  
w Królowej Górnej

21 czerwca 2021 r. zapisze 
się na stałe w historii Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Królowej Górnej jako 
dzień wielkiego sukcesu. Pod-
czas uroczystej gali wręcze-
nia nagród w ramach I edycji 
programu „Złote Szkoły NBP” 
otrzymała ona Nagrodę Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego  
w wysokości 15 tysięcy złotych.
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Citius, altius, fortius –  
kamionczańskich fighterów

 Wójt Gminy, Andrzej Stanek 
4 sierpnia zaprosił do Urzędu Gminy 
wyróżniających się sportowców  
z kamionczańskiej małej ojczyzny, wespół 
z trenerami, by im pogratulować osiąga-
nych wyników i życzyć kolejnych sukcesów 
w uprawianych dyscyplinach sportowych. 
Młodzi sportowcy – mystkowianie i kamion-
czanin swoją postawą, konsekwencją, tre-
ningiem, a niejednokrotnie wyrzeczeniami 
wypełniają olimpijskie motto: Citius, altius, 
fortius (szybciej, wyżej, mocniej).
 Gospodarz gminy uhonoro-
wał nagrodami: Olafa Górę, Bartłomieja 
Kasprzyka i Krystiana Ogorzałka –  
z Klubu Sportowego Dexters Team, trenu-
jących pod okiem Damiana Krawczyka oraz 
Daniela Majkę (trener Rafał Dudek) z Klubu 
Sportowego Fight House.

Olaf Góra ma na swym koncie m.in.: II miej-
sce w kategorii 121 - 62 kg w ju-jitsu w Pucha-
rze Polski (Borzęcin, 19 – 20.06.2021 r.),  
II miejsce w kategorii 118 – 55 kg w ju-jitsu  
w Mistrzostwach Polski (Bochnia 5 – 
6.09.2020 r.), III miejsce w kategoria Junior 

- 61 kg w zawodach Almma w Lublinie 
(30.05.2021 r.), III miejsce w kategorii junior 
– 60 kg na XVI Mistrzostwach Polski ADCC 
(Warszawa, 3.10.2020 r.), II miejsce w kate-
gorii 118 - 55 kg na zawodach Polish Open 
Ju-Jitsu (Bielsko-Biała, 7.11.2020 r.), III miej-
sce w kategorii 118 - 55 kg w Mistrzostwach 
Europy Ju-Jitsu (Gliwice, 13 - 15.12.2019 r.). 
Bartłomiej Kasprzyk w swoim sportowym 
CV zapisał: III miejsce w kategorii senior – 85 
kg w Pucharze Polski Ju-Jitsu (Borzęcin, 19 
– 20.06.2021 r.), I miejsce w kategorii senior 
Pk – 84 kg w zawodach Almma w Lublinie 
(30.05.2021 r.), dwukrotne pierwsze miejsce 
w Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu w katego-
ria U21 – 85 kg (Bochnia, 5 - 6.09.2020 r.,  
w kategorii U18 – 81 kg (Sochaczew 28 
- 29.09.2019 r.) oraz I miejsce na Mistrzo-
stwach Europy Ju-Jitsu w kategorii U18 – 81 
kg (Katowice, 14 - 15.12.2019 r.). 
Krystian Ogorzałek może się pochwa-
lić: III miejscem w Pucharze Polski Ju-
-Jitsu w kategorii U21 – 69 kg (Borzęcin, 
19-20.06.2021 r.), pierwszym miejscem  
w zawodach Almma w Lublinie (30.05.2021 
r.), drugim miejscem w zawodach Polish 

Open Ju-Jitsu (Bielsko Biała, 6 - 7.11.2020 
r.), trzecim miejscem w XVI Mistrzostwach 
Polski ADCC (Warszawa, 3.10.2020 r.) 
oraz trzecim miejscem wywalczonym  
w X Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu (Luboń, 
22-23.02.2020 r.). 
Daniel Majka ma na swym koncie tytuł 
amatorskiego Mistrza Polski, wiele medali 
wywalczonych w kraju i za granicą, walki na 
Gali Sportów Walki i pierwsze miejsce pod-
czas Kick – Boxing – Fight Night (Legnica, 
12.06.2021 r.).
Zawodnik trenuje 8 lat w klubie Fight House 
Nowy Sącz. Ma na koncie ok. 40 walk ama-
torskich, a teraz otwiera sobie drogę do walk 
zawodowych. We wspomnianych zawodach 
w Legnicy zadebiutował w nowopowstałej 
federacji kick boxingu - KFN (kick boxing 
fight night). Wygrana walka z gorliczani-
nem Piotrem Tomalskim odbyła się według 
zasad zawodowego kick boxingu: bez 
ochraniaczy, bez kasku - 3 rundy po 3 min.  
i była transmitowana na kanałach grupy 
Polsat.

 (MAW)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy Kamionka Wielka
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KGW z Jamnicy

 Mija kolejny okres działalno-
ści Koła (Nowoczesnych) Gospodyń 
Wiejskich z Jamnicy.   Myślę, że wartym 
zainteresowania jest wspólnie spę-
dzony czas i praca, którą wykonały panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Jamnicy. Nie 
może to umknąć naszej uwadze, gdyż  jeste-
śmy dumni z naszych gospodyń. Stają się one 
wzorem godnym naśladowania w podejmo-
waniu różnorakich działań. Naszym paniom 
nie straszny Covid, o czym świadczy fakt, że 
czynnie brały udział w licznych przedsięwzię-
ciach oraz wspierały organizację wielu  imprez. 
Pomimo pandemii i niesprzyjających warun-
ków, np.: pogodowych, są jak ci dzielni super-
bohaterowie z sagi Marvela, na których zawsze 
można liczyć i którym zawsze się chce.
         Ostatnimi czasy wiele było tych przedsię-
wzięć. W czerwcu członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich były współorganizatorkami festynu 
rodzinnego w Szkole Podstawowej w Jamnicy. 
Czuwały, aby loteria fantowa działała sprawnie 
i efektywnie, gdyż dochód z niej przeznaczony 
był w części na cele szkoły, a w części na dzia-
łalność statutową Koła Gospodyń Wiejskich. 
Udało się, piękny uśmiech pań i ich profesjona-
lizm przyczynił się do zebrania niemałej sumy.
 Następnym, znakomitym wyda-
rzeniem był udział w Małopolskim Festi-

walu Smaku organizowanym w lipcu,  
w Starym Sączu. Panie zaprezentowały lokalne 
smaki, które spotkały się z aplauzem degu-
statorów. Aż „ślinka cieknie” na samo wspo-
mnienie. Należy zauważyć, że zaproszenie na 
wspomnianą imprezę nie otrzymują wszystkie 
Koła Gospodyń Wiejskich, ale tylko wybrane, 
które prężnie działają i mogą się pochwalić nie-
tuzinkowymi osiągnięciami.  Jest to w pewnym 
stopniu zaszczyt i prestiż dla Jamnicy.
          W sierpniu natomiast,  w naszej lokal-
nej jamnickiej społeczności  gromadzimy się 
podczas odpustu, aby uczcić Matkę Boską 
Częstochowską, która gości w naszej Kaplicy. 
I także to święto nie byłoby tak uroczyście 
obchodzone, gdyby nie aktywność naszego 
KGW. 
        No cóż, nic nie umknie uwadze naszym 
superbohaterkom z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Tak ważne wydarzenie jak organizacja 
wraz z Duszpasterstwem Trzeźwościowym 
Diecezji Tarnowskiej - Drogi Krzyżowej na 
Góry Jamnickie, także dzięki wsparciu Koła 
Gospodyń Wiejskich, na zawsze pozostanie  
w pamięci uczestników. Po Mszy Świętej, która 
była uroczystym zwieńczeniem tej Drogi, panie 
zadbały także  o potrzeby ciała. Na uczestni-
ków czekał wspaniały poczęstunek w postaci 
regionalnych wyrobów, takich jak: pierogi, 

grochówka, grillowana kiełbaska oraz słodkie 
smakołyki: ciasta i ciasteczka. Sława tychże 
posiłków sięga więc dalej poza granice naszej 
miejscowości. Żałuję, że nie uwieńczono na 
zdjęciu widoku pewnego mężczyzny, który 
podczas spożywania wspomnianej grochówki 
rozmarzył się tak bardzo, że jego wzrok „odle-
ciał” chyba ku wyżynom.  Byłby on wspaniałą 
wizytówką dla dań przygotowywanych przez 
specjalistki z Koła Gospodyń Wiejskich. 
      Należy zauważyć, że panie z naszego KGW 
wspierają również wszelkie inicjatywy godne 
rozpropagowania, takie jak np.: organizacja 
pikniku w Kamionce Wielkiej pt. Wielki Dzień 
Pszczół.
           Oj, napracowały się panie, napracowały! 
W uznaniu zasług i aby zregenerować siły do 
dalszej twórczej pracy, panie wraz ze swoimi 
rodzinami i znajomymi udadzą się we wrze-
śniu na zasłużony odpoczynek. Ale proszę się 
nie martwić, nie chodzi o emeryturę. Mówimy  
o odpoczynku w postaci 3-dniowej wycieczki 
do Wrocławia.
 Gratulujemy osiągnięć i życzymy udanego 
wypoczynku.

Agnieszka Oleksy
Fot. Archiwum KGW Jamnica
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Mystkowianie zasłużeni dla kultury polskiej

„Przystanek Biblioteka 
– Wakacje z Biblioteką”

Tegoroczne zajęcia wakacyjne z biblioteką 
miały na celu rozbudzenie potrzeb czytelni-
czych małych użytkowników biblioteki, rozwija-
nie ich wyobraźni i kreatywności. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, były: zajęcia literacko-
-plastyczne, quizy, zabawy ruchowe, spek-
takle teatralne, warsztaty plastyczne. Jedni 

wcielili się w rolę kreatorów mody, projektując 
stroje na różne okazje. W czasie warsztatów 
ekologicznych dzieci wykonały własne kom-
pozycje „las w słoiku”. Starszym uczestnikom 
zaproponowano akademię robotyki, podczas 
której nauczyli się konstruować i programować 
LEGO roboty.
Dzięki ofercie przygotowanej przez pracow-
ników biblioteki dzieci mogły wypełnić swój 
wolny czas twórczą, a jednocześnie przyjemną 
i wesołą zabawą. Odrobina wyobraźni i zaan-

gażowania sprzyjała tworzeniu interesujących 
rzeczy w gronie rówieśników.
I choć wakacyjne zajęcia już za nami, cały czas 
można w godzinach otwarcia bibliotek korzy-
stać z bogatej oferty książek, komputerów i gier 
planszowych. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w naszych zajęciach. 

J.K.

           Pan Benedykt Poręba - kierownik 
Zespołu Regionalnego „Mystkowanie”, 
Pan Patryk Rutkowski - etnolog, badacz 
kultury ludowej, pedagog, wychowawca  
i choreograf Zespołu, a także cały Zespół 
Regionalny „Mystkowianie” otrzymali od 
ministra kultury, dziedzictwa narodowego 
i sportu, prof. Piotra Glińskiego presti-
żowe, honorowe wyróżnienie „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”. Z wnioskiem  
o przyznanie tej odznaki wystąpiło Stowa-
rzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej  
z siedzibą w Krakowie.
            Z tej okazji wójt gminy Kamionka 
Wielka, Andrzej Stanek, podczas Bie-
siady Karpackiej w Miasteczku Gali-
cyjskim w Nowym Sączu przekazał 

wyróżnionym okolicznościowe listy gra-
tulacyjne z wyrazami uznania za wybitne 
zasługi i osiągnięcia w krzewieniu i upo-
wszechnianiu naszej, regionalnej kultury, 
która jest niezbywalną częścią dziedzic-
twa i kultury narodowej.
Gospodarz gminy podziękował za trud 
i niezwykłe zaangażowanie w działania 
zachowujące nasze regionalne obyczaje, 
za popularyzację i promowanie piękna,  
i folkloru naszej małej ojczyzny w Polsce, 
i poza jej granicami. Odznaczonym 
życzył pomyślności, zdrowia oraz dalszej 
wspaniałej aktywności twórczej na niwie 
popularyzacji kultury naszych ojców.

Serdecznie gratulujemy.

Odznakę - wyróżnienie „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” przyznaje się osobom 
wyróżniającym się w tworzeniu, upo-
wszechnianiu i ochronie kultury. Nadaje 
ją minister właściwy do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest 
to honorowe wyróżnienie za szczególne 
zasługi w zakresie działalności społecz-
nej, stanowiącej istotny wkład w rozwój 
literatury, teatru, fotografii, malarstwa  
i innych dziedzin kultury. 

(K.W.)
Fot. Archiwum zespołu



GMINNE WIEŚCI   Nr 82   strona 14

11 lipca 2021 na estradzie w Kamionce 
Małej odbyło się już po raz 40. Lato  
w Dolinie Kamionki.
            To jubileuszowe spotkanie roz-
poczęte zostało hymnem Lata w Dolinie 
Kamionki, napisanym przez Andrzeja 
Górszczyka, który jednocześnie był 
pomysłodawcą nazwy naszej imprezy. 
Po wysłuchaniu hymnu, oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał wójt Gminy 
Kamionka Wielka, Andrzej Stanek. 
Gospodarz gminy podsumował 40-letni 
dorobek kulturalny imprezy. Jednocze-
śnie podkreślił zasługi dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej, Kazimierza Ogorzałka.  Za 
serce włożone w organizację każdej 
edycji tej imprezy, za wieloletnią pracę  
i zaangażowanie w rozwój kultury na 
terenie naszej Gminy, za przeprowadze-
nie wielu imprez, spotkań, konkursów, 
przeglądów i wyjazdów mających na celu 
promowanie naszej Małej Ojczyzny,  wójt 
Gminy podziękował dyrektorowi wręcza-
jąc mu okolicznościowy upominek.
            Następnie wójt wręczył pamiąt-
kowe ceramiczne statuetki osobom, 
które  wspierały przez  lata organizację 
tej imprezy. Statuetki zostały przeka-
zane  na ręce Edwarda Ciągło - członka 
Zarządu Powiatu dla Starosty Nowosą-
deckiego - Pana Marka Kwiatkowskiego, 
Andrzeja Zarycha– dyrektora MCK Sokół 

w Nowym Sączu, a także  Andrzeja 
Górszczyka.
            Po oficjalnym otwarciu scenę 
przejęli  młodzi soliści z grupy wokalnej 
„Chcemy śpiewać” prowadzonej przez 
Agnieszkę Basiagę. Następnie na deski 
żywiołowo wkroczył Zespół Regionalny 
„Mszalniczanie” prezentujący nasz folk-
lor lachowski. Nadmienić należy, że 
zespół „Mszalniczanie” również obchodzi  
w tym roku 40-lecie swojej działalności.  
Podsumowując występy lokalnych grup, 
swój program zaprezentowała Orkiestra 
Dęta z Mystkowa pod batutą Mateusza 
Główczyka.
           Po występach gminnych zespołów 
sceną zawładnął zespół „Elvis’56”,  który 
w 2019 roku został zwycięzcą Europej-
skiego Festiwalu Muzyki Elvisa Presleya  
w Bad Nauheim. Mimo padającego desz-
czu, który nie oszczędzał uczestników 
imprezy w tym roku, miło było posłuchać 
wspaniałych, rozgrzewających serca  
i ciało, utworów Elvisa.
           Na zakończenie 40. Lata w Dolinie 
Kamionki wystąpiła z półtoragodzinnym 
koncertem gwiazda imprezy - Eleni.  Dla 
niej, pomimo deszczu, przyjechało wielu 
wielbicieli, nie tylko z naszej gminy, ale 
też  spoza niej, aby wysłuchać jej ulubio-
nych, nieśmiertelnych utworów, a także 
włączyć się do wspólnego śpiewu. Kon-
cert cieszył się ogromną popularnością, 

a bisom nie było końca.
          W czasie trwania imprezy można 
było obejrzeć prace laureatów konkursu 
plastycznego EKO-Dolina Kamionki  
pn. „Przyroda wokół nas – chrońmy ją”, 
dzieła rzeźbiarza Józefa Ogórka, a także 
wyroby Pracowni Ceramicznej „Irma”. 
Zorganizowana została także degusta-
cja potraw regionalnych przygotowa-
nych przez KGW z Kamionki Wielkiej.  
Na stoiskach nie zabrakło materiałów 
promocyjnych Gminy Kamionka Wielka 
i informacji o odnawialnych źródłach 
energii,   promowanych przez gminnego 
Ekodoradcę. 
         Na koniec przygotowano fanta-
styczny, profesjonalny pokaz sztucznych 
ogni.
 Impreza ta została zrealizowana  
w ramach projektu pn. „40 lat w Doli-
nie Kamionki Wielkiej” - zainicjowa-
nie nowego produktu turystycznego”  
w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Objętego PROW 2014-
2020 w ramach projektu grantowego: 
PODUKTY TURYSTYCZNE.

Grażyna Michalik
Fot. Barbara Pogwis BiesArt

Jubileuszowe Lato w Dolinie Kamionki
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Kazimierz Ogorzałek  urodził się 
22.01.1956 r. w Mszalnicy. Po ukoń-

czeniu Szkoły Podstawowej w Mszal-
nicy uczęszczał do I LO im. J. Długosza 
w Nowym Sączu. Po zdaniu matury  
w 1975 roku, rozpoczął pracę w Urzę-
dzie Miejskim w Nowym Sączu, najpierw 
jako stażysta, a następnie jako referent 
w Wydziale Finansowym. Po odbyciu 
służby wojskowej w latach 1976 do 1978 
podjął pracę na stanowisku kierownika 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej. W grudniu 1979 roku został 
nominowany na stanowisko dyrektora.  
W 1982 roku ukończył Państwowe 
Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Doro-
słych w Warszawie, zdobywając kwalifi-
kacje zawodowe: instruktor kulturalno-
-wychowawczy w specjalności fotografia 
i film, a w 2015 roku uzyskał tytuł magi-
stra na kierunku Politologii w specjalno-
ści instytucje i administracja publiczna 
w Wyższej Szkole Biznesu – National – 
Louis University w Nowym Sączu. 
Pełniąc ponad 40 lat funkcję dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej, bardzo mocno angażował się 
w działalność kulturalno-oświatową na 
terenie Gminy Kamionka Wielka. Podej-
mował działania w zakresie upowszech-
niania kultury ludowej. Podczas jego 
kadencji powstały zespoły regionalne: 
Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”, ZR 
„Mszalniczanie”, „Skalnik”, „Mali Mszalni-
czanie”, „Mały Skalnik”, „ Mali Mystkowia-
nie”, „Mystkowianie”.  Zespoły te, biorąc 
udział w licznych konkursach krajowych 
i międzynarodowych, promują bogatą 
kulturowo Ziemię Sądecką. Uświetniają 
również wszystkie ważniejsze wydarze-
nia gminne i lokalne.
Kazimierz Ogorzałek był jednym z inicja-
torów organizowania corocznej plenero-
wej imprezy „Lato w Dolinie Kamionki”, 
która przez kilka pierwszych lat odby-
wała się różnych miejscowościach na 
terenie naszej Gminy. Pierwsze „Lato w 
Dolinie Kamionki” miało miejsce w Królo-
wej Polskiej w 1979 roku. 

Podczas tej cyklicznej imprezy prezento-
wane były: występy zespołów regional-
nych własnych i zaproszonych, koncerty 
zespołów muzycznych, orkiestra dęta, 
kabarety, prezentowały się Koła Gospo-
dyń Wiejskich, przygotowując degustacje 
potraw regionalnych, organizowane były 
wystawy rękodzieła ludowego, zawody 
sportowe, turnieje wsi. Obecnie impreza 
ta odbywa się na estradzie w Kamionce 
Małej.
Kazimierz był inicjatorem zorganizowa-
nia Gminnego Przeglądu Grup Kolęd-
niczych, który po raz pierwszy odbył 
się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamionce Wielkiej  8.01.1984 roku. 
Impreza ta odbywała się corocznie do 
roku 1998 w Kamionce Wielkiej, a od 
1999 roku została przeniesiona do Wiej-
skiego Domu Kultury w Mystkowie, gdzie 
od 2005 roku organizowany jest również 
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych 
„Sądeckie Kolędowanie”. Przeglądy te 
ukazują niezwykłe bogactwo zwycza-
jów kolędniczych w gminie i powiecie 
nowosądeckim.

 Oczkiem w głowie dyrek-
tora były wyżej wymienione działania,  
a także od 1997 r., Prezentacje Arty-
styczne Szkół, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów, nauczycieli 
oraz społeczności lokalnej. Odbywały 
się one co roku w różnych szkołach 

ukazując dorobek placówek w zakresie: 
tańca ludowego i towarzyskiego, muzyki, 
plastyki, małych form teatralnych. 
Dyrektor przyczynił się również do wyda-
nia Kwartalnika Społeczno-Kultural-
nego Gminy Kamionka Wielka „Gminne 
Wieści”, które pierwszy raz ukazały się 
w styczniu 2001 roku. Jako redaktor 
naczelny czuwał nad całością wydawa-
nego czasopisma przez 20 lat, w czasie 
których ukazało się 81 numerów. Kwar-
talnik „Gminne Wieści” przedstawia 
cenne informacje dotyczące bieżącego 
życia kulturalnego, religijnego, społecz-
nego i gospodarczego Gminy Kamionka 
Wielka, nawiązując również do waż-
nych rocznic i wydarzeń historycznych 
Ojczyzny.
W czasie sprawowania funkcji dyrektora 
w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały 
się także inne działania kulturalne m.in.: 
Gminne Konkursy: Opowiadania Bajek, 
Recytatorski, Plastyczny, Piosenki Reli-
gijnej, Poezji i Piosnki Patriotycznej, 
Szopek Bożonarodzeniowych. Organi-
zowane były również występy okolicz-
nościowe związane z bieżącym kalenda-
rzem uroczystości.
W roku 2008 Kazimierz Ogorzałek wydał 
książkę pt. „Kościoły i kapliczki w Gminie 
Kamionka Wielka” (z przepięknymi zdję-
ciami wykonanymi przez samego autora),  
będącą dokumentalnym zapisem sakral-
nego budownictwa na terenie gminy.   
W 2010 roku, był również współautorem 
monografii Orkiestry Dętej z Mystkowa  
z okazji 100-lecia jej działalności.
Dyrektor Kazimierz Ogorzałek pełnił 
także funkcję społeczną prezesa Sto-
warzyszenia Kulturalnego „Z tradycją  
w przyszłość” od 2013 roku, promując 
upowszechnianie kultury ludowej i dzie-
dzictwo lachów sądeckich oraz wspie-
rając twórczość artystyczną młodych 
mieszkańców naszej Gminy.
Za zasługi w działalności kulturalnej na 
terenie Gminy był wielokrotnie nagradzany 
przez Wójta Gminy Kamionka Wielka. 

Podziękowanie za współpracę
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 W 2008 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Ziemi 
Sądeckiej” za krzewienie kultury regionalnej i inicjatyw na rzecz 
jej promowania.
Kazimierz Ogorzałek  przez cały okres długoletniej pracy na sta-
nowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wspierał działania 
zespołów regionalnych, promował twórców ludowych organi-
zując wystawy prac, warsztaty rękodzieła ludowego, realizował 
wiele projektów, zachęcając do podtrzymywania i rozwijania 
tradycji regionalnych. Wszystkie zespoły otaczał troską, dbał  
o środki finansowe na ich działalność. Kierowników zespołów  
i ich członków traktował zawsze życzliwie i serdecznie. Kazimierz 
Ogorzałek poprzez swoją pracę i zaangażowanie zasługuje na 
szczególne uznanie.
W imieniu zespołów regionalnych, grup działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej oraz pracowników, 
dziękujemy Panu za aktywne i twórcze działanie na rzecz rozwoju 
kultury na terenie Gminy Kamionka Wielka.
Jednocześnie życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym.

(M.R. i G.M.)

Fragment  przemówienia Wójta Gminy
 Kamionka Wielka

Szanowni Państwo,
Swoje święto ma dzisiaj główny sprawca naszego spotkania. Jubi-
leuszowe – czterdzieste Lato w Dolinie Kamionki, to także Jego 
dzieło i ukochane dziecko. Mówię oczywiście o wieloletnim dyrek-
torze Gminnego Ośrodka Kultury – panu Kazimierzu Ogorzałku.
Trudno przecenić zasługi, jakie są Jego udziałem w animowaniu 
naszej gminnej kultury. To „człowiek - instytucja”, zaangażowany  
i oddany temu co robi całym sercem. Wiele z pomysłów i inicjatyw, 
jakimi może się chwalić Gminny Ośrodek Kultury i nasza gmina, 
jest Jego autorstwa. To święto naszej kultury w gminie – Lato  
w Dolinie Kamionki- jest pana Kazimierza Ogorzałka wizytówką, 
a tegoroczna, jubileuszowa edycja pięknym pożegnaniem przed 
przejściem na zasłużoną emeryturę. 
Panie dyrektorze,
Dziękuję panu bardzo serdecznie, w imieniu własnym jak rów-
nież całej naszej kamionczańskiej społeczności, za te wszystkie 
lata poświęcone nam, naszej gminie i jej kulturze. Ma pan swoje 
niepodważalne zasługi również w komunikacji naszych gminnych 
działań i dokonań mieszkańcom poprzez wydawany przez Gminny 
Ośrodek Kultury Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Gminne 
Wieści”. To także ważny dla naszej społeczności element promocji 
naszej gminy. 
Dziękuję panu za wszystkie inicjatywy, pomysły, inspiracje  
a przede wszystkim zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury  
w naszej gminie. Znając pana, panie dyrektorze, jestem pewien  
i wyrażam przekonanie, że nadal zechce pan służyć kulturze naszej 
gminy swoim doświadczeniem, radą i pomocą, za co będę ogrom-
nie wdzięczny. Za wszystko co dobrego zawdzięcza panu nasza 
kamionczańska społeczność jeszcze raz z całego serca dziękuję.       
      

Andrzej Stanek Wójt Gminy Kamionka Wielka

Narodowe Czytanie „Moralności pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej

 Na lekturę tegorocznej, dziesiątej edycji Naro-
dowego Czytania, ogólnopolskiej akcji propagującej 
obcowanie z klasyką literatury polskiej, prezydent 
RP Andrzej Duda wybrał „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. 
Do akcji tradycyjnie przyłączyła się Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kamionce Wielkiej.
 Tegoroczną X edycję Narodowego Czytania 
otworzyła Anna Ziobrowska – Dyrektor Gminnej Biblio-
teki, zapraszając do wspólnego czytania sztuki Gabrieli 
Zapolskiej.
Problemy rodziny Dulskich przybliżali zebranym miesz-
kańcy naszej gminy reprezentujący różne instytucje  
i grupy społeczne: Frączek Grażyna, Mikulak Halina, 
Kłębczyk Bartłomiej, Kłębczyk Irena, Kłębczyk Maria, 
Kmak Bogumiła, Michalik Grażyna, Ogorzałek Kry-
styna, Ogorzałek Zofia, Pasiut Jan, Pazgan Elżbieta, 
Popiela Anna, Popiela Mariusz,  Mikulak Roman, 
Ruśniak Maria, Szołdra Grażyna, Toborek Irena, Trojan 
Jan, Trojan Teresa, Zaczyk Izabela, Ziębiec Justyna 
oraz młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej pod opieką Pani Renaty Ślipek: 
Jasińska Patrycja, Jasińska Wiktoria, Kiełbasa Mikołaj, 
Kiełbasa Zuzanna, Młotkowski Mikołaj, Trojan Domi-
nika, Woźniak Alicja. 
 Podczas tegorocznej odsłony Narodowego 
Czytania zaśpiewały: Gabriela Trojan oraz Zuzanna 
Homoncik z Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej pod opieką pani Agnieszki Basiagi.
 Sztuka wniosła nowe słowo do języka polskiego: 
„dulszczyzna”. Dzisiaj, 115 lat po jej  napisaniu, zastana-
wialiśmy się wspólnie czy pojęcie to nadal funkcjonuje  
w naszym codziennym życiu, czy postacie pani Dul-
skiej, Felicjana Dulskiego, Zbyszka, Hesi, Hanki, Meli, 
Juliasiewiczowej, Tadrachowej są obok nas?
Czy ktoś te cechy może nadal pielęgnuje? A może  
w kimś zostały zakorzenione?
Po 2-godzinnym czytelniczym maratonie odbyła się 
degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Wielkiej. 
Wszystkim zaangażowanym w tegoroczne Narodowe 
Czytanie serdecznie dziękujemy.

J.K

X Narodowe Czytanie
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Matka Elżbieta Róża Czacka 
 – opiekunka niewidomych

Kiedy myślę Ojczyzna...

 Matka Elżbieta 
Róża Czacka była pio-
nierką polskiej tyflologii 
– opracowała rodzimą 
wersję alfabetu Braille’a 
oraz systemy skrótów 
ortograficznych. Sama, 
będąc niewidomą, zało-
żyła Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi, by 
pomóc chorym czuć się 
p e ł n owa r to ś c i ow y m i 
członkami społeczeń-
stwa. Jej beatyfikacja 
odbyła się 12 września. 
 Róża Maria 
Czacka (imię zakonne 
Elżbieta) urodziła się 22 
października 1876 roku 
w Białej Cerkwi na Ukra-
inie. Ze środowiska 
rodzinnego wyniosła 
gruntowne i wszech-
stronne wykształce-
nie, ideały patriotyczne  
i społeczne oraz żywą  
i pogłębioną wiarę. Grała 
pięknie na fortepianie  
i kochała muzykę. 
Znała biegle angielski, 
niemiecki, francuski  
i dodatkowo orientowała 
się w łacinie kościelnej  
i średniowiecznej. 
 Od dzieciństwa zagrożona była 
ślepotą. Po  wielu nieudanych próbach 
ratowania resztek wzroku utraciła go 
ostatecznie w wieku 22 lat. Od polskiego 
okulisty usłyszała nie tylko prawdę o nie-
uchronnej ślepocie, ale i wezwanie, by 
zająć się sprawą niewidomych, którymi 
w Polsce nikt się nie zajmował. Jej głę-
boka wiara sprawiła, że przyjęła to, jako 
dany od Boga znak osobistego powoła-
nia życiowego. Przez 10 lat, podczas któ-
rych samodzielnie podejmowała studia 
tyflologiczne, poszukiwała pomysłów  
i wzorów, które mogłaby wykorzystać dla 

polskich niewidomych. Zainspirowana 
zagranicznymi instytucjami w Austrii, 
Szwajcarii, Francji oraz we Włoszech, 
rozpoczęła działalność opiekuńczo-edu-
kacyjną w Warszawie w 1908 r. 
 Pragnęła przygotować niewi-
domych do pełnowartościowego życia 
w społeczeństwie ludzi widzących, ale 
przede wszystkim poprzez wzmocnie-
nie wiary w Boga chciała przywrócić im 
sens życia i otwartość na innych ludzi. 
Z czasem działalność ta zyskała ramy 
organizacyjne w postaci założonego 
w 1911 roku Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, które działa do dziś. Sta-

raniem tej instytucji było 
powstanie ochronki, szkoły 
powszechnej, warszta-
tów, bibliotek brajlowskich 
oraz pomocą dla rodziny 
dorosłych niewidomych.  
W latach 1915–1918 zrodziła 
się w niej myśl o powołaniu 
do życia nowego zgroma-
dzenia, które dopełniłoby 
kształtu opieki nad niewido-
mymi, służąc im na każdym 
etapie ich życia. 
 Uzyskawszy pozwo-
lenie biskupa łucko-żyto-
mierskiego, Róża Czacka 
przyjęła habit III Zakonu 
św. Franciszka i 15 VIII 
1917 r. złożyła swoje śluby 
wieczyste, przyjmując imię  
s. Elżbiety. W listopadzie 
1918 roku uzyskała zgodę 
władz kościelnych i przy-
jęła pierwsze kandydatki 
do nowego zgromadzenia, 
które od dnia 1 grudnia 1918 
roku nosi nazwę Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. Wielo-
krotnie radą i poparciem 
służył w jej pionierskiej 
pracy nuncjusz apostolski 
Achilles Ratti, późniejszy 
papież Pius XI. 

 Będąc niewidomą i cierpiącą 
na różne choroby matka Elżbieta Czacka 
nie tylko kierowała całością Dzieła, ale 
też pisała i publikowała prace z dziedziny 
tyflologii, opracowała polską wersję 
alfabetu Braille’a oraz systemy skrótów 
ortograficznych. Zredagowała Konstytu-
cję Zgromadzenia i podstawowe doku-
menty ideowe Dzieła, wygłaszała kon-
ferencje dla sióstr i przyjmowała wszyst-
kich, którzy szukali u niej rady, światła  
i wewnętrznej siły, które sama czerpała  
z głębokiego życia duchowego, modlitwy 
i kontemplacji. 
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 Laski, kierowane przez Czacką, 
stały się nowoczesną placówką przygo-
towującą niewidomych do samodzielnego 
życia w poczuciu własnej wartości i przy-
wracającą im godność. Jej największym 
pragnieniem było, by niewidomi, przyj-
mując swoją niepełnosprawność, stali się 
apostołami wśród widzących, zwłaszcza 
"niewidomych na duszy", czyli ludzi odda-
lonych od Boga wskutek słabej wiary lub 
grzechu, których oczy są zamknięte na 
świat duchowych wartości. Ks. Włady-
sław Kornowicz Dzieło matki Czackiej,  
w którym współpracują na równych zasa-
dach niewidomi, świeccy i siostry, nazwał 
"Dziełem Triuno".
 W czasie bombardowania War-
szawy we wrześniu 1939 r. s. Elżbieta 
została ciężko ranna w głowę. Straciła 
oko, które trzeba było usunąć, a konieczną 
operację przeprowadzono bez znieczu-
lenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, by 
kierować odbudową zniszczonego dzia-
łaniami wojennymi Zakładu. W okresie 
poprzedzającym Powstanie Warszawskie 
podjęła decyzję o zorganizowaniu szpitala 
powstańczego w Domu Rekolekcyjnym. 
W 1950 roku, w skutek pogarszającego 
się stanu zdrowia, przekazała kierownic-
two Zgromadzenia swojej następczyni 
i wspierała Dzieło ofiarą cierpienia  
i modlitwy. 
 Matka Elżbieta Róża Czacka 
zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 r. 
i została pochowana na cmentarzu zakła-
dowym w Laskach. 9 października 2017 
za zgodą papieża Franciszka promul-
gowano dekret o heroiczności jej życia  
i cnót. 27 października 2020 papież uznał 
cud za jej wstawiennictwem, jakim było 
uzdrowienie 13 września 2010 r. 7-letniej 
dziewczynki, Karoliny Gawrych, która  
w wyniku wypadku przygniecenia kon-
strukcją huśtawki, doznała ciężkiego urazu 
głowy. 12 września 2021r. 
 Matka Elżbieta Róża Czacka 
została wraz z Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim włączona w poczet błogo-
sławionych.  Zachęcała do modlitwy, która 
ma być osią całego życia oraz do ufności, 
że Pan Bóg powierzając każdemu zada-
nie, daje też mu potrzebne siły. „Jeżeli  
z wiarą i ufnością staramy się trwać w obec-
ności Boga, to Bóg daje nam siły na każdy 
dzień i łaski za cenę trwania w wierności”. 

(B.F.)

„Aktywny wolny czas”

        W dniach od 7 do 26 czerwca 
2021 roku Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej zrealizował 
projekt „Aktywny wolny czas”,  
w ramach którego zostały zorga-
nizowane warsztaty ceramiczne  
i plastyczne.  Zajęcia odbywały się   
w pracowni „Irma” w Kamionce Wielkiej, 
w sali rekreacyjnej  Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej  
i w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy. 
           W warsztatach ceramicznych 
w Kamionce Wielkiej i Mszalnicy wzięło 
udział 50 dzieci. W trakcie trzydniowych 
zajęć zwinne palce uczestników projektu 
uwijały się, niczym pracowite pszczółki, 
tworząc coraz doskonalsze arcydzieła: 
filiżanki, miseczki i wiele innych prac 
według własnych pomysłów młodych 
twórców. Niezwykłym doświadczeniem 
okazało się nie tylko lepienie z gliny, ale 
także malowanie form ceramicznych.

         W warsztatach plastycznych 
natomiast wzięło udział łącznie 20 
zainteresowanych tą dziedziną sztuki 

z Kamionki Wielkiej i Mszalnicy. Pod-
czas zajęć dzieci nauczyły się nowych 
technik, takich jak: rysunek kredką 
pastelową i farbą akwarelową. Każdy 
uczestnik wykonał pracę  (wykorzystu-
jąc poznane techniki plastyczne), na 
której utrwalił krajobraz obszaru LGD 
„KORONA SĄDECKA ”oraz zaprezento-
wał element stroju lachowskiego.
         Na zakończenie projektu została 
zorganizowana w Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy wystawa prac plastycznych 
młodych artystów oraz wspólne spo-
tkanie wszystkich uczestników, zwień-
czone rozgrywkami w towarzyskie gry 
planszowe zakupione w ramach tego 
projektu.
         Przy wspólnej zabawie szybko 
minął sobotni dzień, a zorganizowane 
zajęcia z pewnością uczestnicy będą 
miło wspominać. 

(G.M.)
Fot. autora
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Wielkie święto pszczół w Kamionce Małej

         8 sierpnia, w Wielki Dzień Pszczół, Stowarzyszenie Miło-
śników Kamionki Małej zorganizowało warsztaty pszczelarsko-
-rekreacyjne. Podczas spotkania dzieci mogły zapoznać się  
z pracą pszczelarza, wyrabiać świece woskowe, posmakować 
różnych odmian miodów, poznać dzikie zapylacze oraz sposoby 
pomagania im. Przygotowane na tę okoliczność gry i zabawy 
rodzinne z cennymi nagrodami cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem. Ponieważ naszym głównym celem jest propagowanie 
życia w zgodzie z naturą, dbania o środowisko poprzez proste 
domowe czynności,  a także integracja lokalnej społeczności, 
niezmiernie cieszyła nas tak liczna obecność całych rodzin.

             Imprezę objął honorowym patronatem starosta 
nowosądecki,  Marek Kwiatkowski. W organizacji przed-
sięwzięcia wsparli nas: Powiat Nowosądecki, Urząd Gminy  
w Kamionce Wielkiej, Karpacki Związek Pszczelarzy i Koło 

Pszczelarzy w Nowym Sączu, Pasieka „Pszczele Ścieżki”, 
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka”, Pasieka „Miś”, Nadleśnic-
two Piwniczna, Kwiaciarnia Lobelia, AdColors – dom reklamy, 
Drukarnia Netrium, Koral, Zielone 112, Kino Sokół, KGW z Jam-
nicy, DWM Pralnia Dywanów i Tapicerek, Nekrolog&Ciągło, 
Paytel S.A., AT Computers.

      Dziękujemy za wsparcie. Państwa życzliwość motywuje nas do 
dalszego działania. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej 
strony na FB – Stowarzyszenie Miłośników Kamionki Małej, tam 
zamieszczamy informacje o nadchodzących wydarzeniach. 

(B.P.)
Fot. Barbara Pogwizd BiesArt
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Wakacje z pędzlem
              
 Podczas tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował dla grupy młodych plastyków zaję-
cia artystyczne: malowanie obrazów po numerach. Czas 
wolny z zestawem do malowania z całą pewnością nie był 
czasem straconym dla otwartej na różne wyzwania dora-
stającej młodzieży. Przy pomocy profesjonalnie przygo-
towanych akcesoriów uczestnicy stworzyli piękne obrazy, 
które, jak się im początkowo wydawało, są prawie niemoż-
liwe do wykonania. Oprócz zdobywania nowych umiejęt-
ności, zasłużonego odpoczynku, był to też dla nich czas 
poświęcony na obcowanie ze sztuką, a także możliwością 
otwarcia się na nowe doznania, skrywane gdzieś w ludz-
kich zakamarkach. Był to też czas spotkania się z rówieśni-
kami, czas wspólnych rozmów, nawiązywania kontaktów, 
przełamywania barier. Wykonane przez nich obrazy będą 
długo cieszyły oko ich rodzin, koleżanek i kolegów.
             Zajęcia zostały zorganizowane ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoho-
lowych. W ramach warsztatów młodzi plastycy wykonali 
również plakaty związane z profilaktyką antyalkoholową. 

(G.M.)

Wycieczka  
do Labilandu

          
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 5 sierpnia br.  zor-
ganizował wycieczkę do Labilandu w Skrudzinie, w której uczest-
niczyły dzieci wraz z rodzicami z Kamionki Wielkiej i Mszalnicy. 
          Pomimo tego, że nie było słonecznie i czasem padał 
deszczyk, dzieci wspaniale się bawiły. W Labilandzie znajduje 
się największy w Małopolsce labirynt, pełen wyzwań, zagadek  
i wrażeń, a także wiele wspaniałych atrakcji, między innymi: park 
linowy, mini golf, bilard nożny, poszukiwacz skarbów, szachy  
i kręgle plenerowe, i sporo innych zabaw dla dzieci.  Wycieczka 
stała się okazją do integracji między dziećmi ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy a dziećmi z Kamionki Wielkiej, a także z ich rodzicami. 
         Największą radością okazał się czas wspólnie spędzony  
z rodzicami, o co w dzisiejszych czasach  co raz trudniej, a co 
może przerodzić się w najwspanialszą przygodę. Nawet powrót 
do domu był też atrakcją, ponieważ dzieci i rodzice wspólnie 
śpiewali wakacyjne piosenki, odpowiadali na zagadki i planowali 
kolejną wycieczkę. Wyjazd na pewno będzie mile wspominany 
jeszcze przez długi czas.
         Wycieczkę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej z pozyskanych środków z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 
                                                                                                               

 Edyta Kiełbasa
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Akademia Bilardowa Dzieci i Młodzieży 2021

          W Szkole Podstawowej w Mszalnicy 
powstała profesjonalna Akademia Bilar-
dowa przy Polskim Związku Bilardowym, 
której koordynatorem jest nauczyciel  
i trener, Paweł Marszałek. 
          Akademia Bilardowa dzieci i mło-
dzieży to program realizowany przez 
PZBil na zlecenie Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
z zakresu wspierania projektów upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez polskie związki 
sportowe w ramach programu "Sport 
Wszystkich Dzieci" 2021.
           Akademia Bilardowa dzieci  
i młodzieży to ogólnopolski program, 
który skierowany jest bezpośrednio do 
najmłodszych, czyli uczniów szkół pod-

stawowych. Od 1 czerwca 2021 roku 
zajęcia są prowadzone w 20 sekcjach 
bilardowych w całej Polsce. Projekt upo-
wszechniania sportu bilardowego w 2021 
roku wśród dzieci i młodzieży jest realizo-
wany poprzez:
1) organizację zajęć szkoleniowych 
dla dzieci i młodzieży w terminie 1-30 
czerwca oraz 1 września - 30 grudnia 
2021 r. (20 tygodni). Łącznie zostanie zre-
alizowanych 112 godzin w każdej sekcji 
szkolnej;
2) udział w zajęciach szkoleniowych 
400 dzieci i młodzieży - uczniów szkoły 
podstawowej;
3) organizację turniejów i testów dla 
uczestników zajęć, w tym testów do NBT;
4) zakup i dystrybucję sprzętu sporto-

wego - 2 komplety stołów bilardowych 
do nowych klubów/sekcji bilardowych;
5) promocję przedsięwzięcia w mediach  
i portalach społecznościowych;
6) organizację kursu dla instruktorów 
prowadzących zajęcia;
Zasięg terytorialny projektu w 2021 obej-
muje 9 województw: łódzkie, opolskie, 
śląskie, małopolskie, kujawsko-pomor-
skie, wielkopolskie, pomorskie, święto-
krzyskie, mazowieckie.
              Program jest realizowany  
w oparciu o istniejące oraz nowe 
grupy ćwiczebne i jest bezpłatny dla 
uczestników. 

(P.M.)
Fot. Archiwum szkolne
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Wakacyjne sukcesy "Mystkowian"

           Od 29 lipca do 1 sierpnia Zespół 
Regionalny Mystkowianie wziął udział 
w  58. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. 
Mystkowianie zatańczyli na scenach  
w Oświęcimiu, Wiśle oraz Bielsku-Białej, 
prezentując się w kilku odsłonach: tańce 
Mieszczan Ziemi Sądeckiej, Lachów 
Sądeckich z pogranicza lachowsko – 
pogórzańskiego oraz z centralnej części 
regionu, tańce Pogórzan oraz grupy 
starostów. Podczas pobytu członkowie 
Zespołu spędzali czas wolny nad Jezio-
rem Żywieckim,a także wspaniale inte-
growali się  m.in. ze Studenckim Zespo-
łem Pieśni i Tańca Politechniki Rze-
szowskiej „POŁONONY” oraz Zespołem 
Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Nowe 
znajomości mają zaowocować wspólnym 

koncertem kolęd. Na długo w pamięci 
pozostanie potańcówka z Zespołem 
Regionalnym „Istebna” oraz owacja 
na stojąco wiślańskiej publiczności po 
zatańczeniu programu prezentowanego 
w Baszkirii. Wielkie gratulacje  składamy 
wszystkim nagrodzonym, a szczególne 
przygrywającej nam w tym roku Kapeli 
Cacani, która zdobyła Złote Żywieckie 
Serce. 
          Na odpoczynek nie było dużo 
czasu…
          Od 4 do 8 sierpnia Zespół uczest-
niczył w prestiżowym Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym „Cantecele 
Muntilor” w rumuńskim Sibiu. Przez 
kilka dni Mystkowianie  zwiedzali Zamek  
w Branie (słynny zamek Drakuli), piękne 

i klimatyczne miasto Sybin, niesamowity 
skansen Astra Museum of Traditional 
Folk Civilization i  podziwiali widoki Tran-
sylwanii. Wyjazd zakończył się wielkim 
sukcesem w postaci nagrody GRAND 
PRIX. Obok 8 zespołów rumuńskich, pre-
zentowały się również zespoły z Serbii, 
Mołdawii oraz Bułgarii.
           Przypominamy, że próby Zespołu 
Regionalnego Mystkowianie odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 20:00 
w budynku SP w Mystkowie. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy 
do wspólnej przygody z lachowskim 
tańcem, muzyką i śpiewem. 
                                                                                                    

 Kamil Wiatr
Fot. Archiwum zespołu
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„Golden Five” w Królowej Górnej

 Od listopada 2020 r. do maja 
2021 r.  Beata Nowak - pedagog  
w Szkole Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Królowej Górnej oraz Tomasz 
Skraba - nauczyciel języka polskiego 
i wychowawca klasy VI brali udział  
w programie „Golden Five” (złota 
piątka). Uczestniczyli w szkoleniach 
oraz podejmowali szeroko pojęte dzia-
łania wychowawcze, dzięki którym 
poszerzyli swoje kompetencje w pracy 
z młodzieżą. 
 Program „Golden Five” jest 
produktem międzynarodowego pro-
jektu realizowanego w ramach pro-
gramu Comenius 2.1, koordynowanego 
przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje 
uczestniczące w projekcie to: Belgia, 
Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.
Międzynarodowy program przygoto-
wuje nauczycieli, zwłaszcza wycho-

wawców klas, do wspierania uczniów 
oraz radzenia sobie ze zróżnicowa-
niem w klasie. Wdrażanie programu 
w szkole czy klasie pozwala nauczy-
cielom poszerzyć praktyczne umiejęt-
ności w kilku obszarach: zarządzania 
klasą i indywidualizowania nauczania, 
by zwiększyć motywację uczniów do 
nauki, budowania pozytywnych relacji 
z uczniami i z rodzicami, kreowania 
dobrego klimatu w klasie.
 Golden Five w 2008 r. znalazł się 
na liście dwunastu wyróżnionych projektów 
uznanych za najlepsze przykłady dobrej prak-
tyki na poziomie europejskim (Best Practice). 
W 2009 r., ogłoszonym w Unii Europej-
skiej Rokiem Innowacyjności i Kreatyw-
ności, program otrzymał brązowy medal 
Komisji Europejskiej za kreatywność  
i innowacyjne rozwiązania w doskona-
leniu nauczycieli.

Uwieńczeniem uczestnictwa w pro-
gramie „Golden Five” było spotkanie 
w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym 
Sączu, podczas którego Beata Nowak 
oraz Tomasz Skraba odebrali certyfi-
katy „Złotych Nauczycieli”. W czasie 
uroczystości, która miała miejsce 24 
maja, na ręce dyrektor królewskiej 
szkoły, Jadwigi Łęczyckiej, złożono 
certyfikat „Złotej Szkoły”. 
 Zdobycie opisanych wyżej 
certyfikatów dowodzi, iż Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Witosa w Królo-
wej Górnej jest placówką nowoczesną, 
szczególnie dbającą o rozwój i wycho-
wanie dzieci i młodzieży. 

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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Dożynki i piknik rodzinny w Boguszy

Szacunek do tradycji i budowanie wspólnoty

 To już trzeci raz Stowarzysze-
nie Jaworze w Boguszy zorganizowało 
rodziny piknik połączony z dożynkami, 
który symbolicznie kończy wakacje  
i lato. W tym roku to rodzinne spotka-
nie udało się znakomicie. Słoneczna 
niedziela, moc atrakcji dla dzieci i doro-
słych, smakowite jedzenie przygotowane 
przez starostów i mieszkańców, krótki 
program artystyczny, konkursy z nagro-
dami i pokaz ratownictwa sprawiły, że na 
przyszkolne boiska w Boguszy przyszły 
prawdziwe tłumy.
        Dożynkowa msza święta odpra-
wiona została przez proboszcza parafii  
w Boguszy, ks. Józefa Nowaka. Towarzy-
szył mu diakon z tarnowskiego semina-
rium - Mateusz Mężyk, rodem z Boguszy, 
który w przyszłym roku przyjmie święce-
nia kapłańskie. Z tradycyjnymi darami 
przed ołtarz przybyli starostowie doży-
nek Joanna Zielińska - Pałka i Łukasz 
Migacz. Korowód dożynkowy prezen-
tował się bardzo malowniczo. Znak 

czasów - rolę bryczek i konnych zaprzę-
gów - zastąpiły konie mechaniczne. Na 
tradycyjnie ozdobionych wozach koro-
wód dożynkowy z muzyką i życzeniami 
odwiedził kilku miejscowych gospoda-
rzy. Zwracał uwagę oryginalny wieniec 
w formie tabernakulum zaprojektowany 
przez Jana Głoda, znanego muzyka  
i pracownika Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamionce Wielkiej. Rolę drużby 
dożynkowego pełnił Stanisław Górka.
            Dożynki to ważny i symbo-
liczny moment dla naszych społecz-
ności – zaznacza Rafał Kamieński, 
prezes zarządu Stowarzyszenia Jaworze  
i Przewodniczący Rady Gminy Kamionka 
Wielka. -  Święto Plonów jest od wieków 
czasem dziękczynienia za płody ziemi 
oraz Bożą Opatrzność. To także obcho-
dzony przez kolejne pokolenia naszych 
przodków niezbywalny element naszej 
kultury. Dzięki takim wydarzeniom budu-
jemy naszą tożsamość, szacunek do 
tradycji i wspólnotę. Dziękuję wszystkim, 

którzy wsparli dożynki i rodzinne spotka-
nie czy to finansowo, czy bezinteresowną 
pracą.
 Budowanie wspólnoty na tym 
najmniejszym poziomie, w sołectwie, 
miało ciąg dalszy na popołudniowym 
pikniku rodzinnym, który szczególnie 
dedykowany był dla rodzin z dziećmi, ale 
otwarty dla każdego, kto docenia war-
tość spotkania i rozmowy.
 Dla dzieci przygotowana była 
darmowa dmuchana zjeżdżalnia i pro-
gram animacji przygotowany przez firmę 
Art - Cinema. Nie zabrakło więc malo-
wania twarzy, wielu konkursów, baniek 
mydlanych i bajkowych postaci space-
rujących wśród gości pikniku.  Dla naj-
młodszych uczestników przeznaczony 
był również spektakl teatralny "Tajem-
nica Skarbca Sułtana" przygotowany 
przez Teatr Kokon. 

Dokończenie na stronie 28
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 Jubileuszowe obchody roz-
poczęły się uroczystą Mszą św. spra-
wowaną przez ks. Tadeusza Śmier-
ciaka, proboszcza parafii Mystków. 
Liturgię i oprawę muzyczną przy-
gotował zespół, w pełnym składzie  
w strojach i z kapelą.
 Dalsze uroczystości odbyły się 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy. 
Po przywitaniu gości przez kierownika 
zespołu Czesława Majewskiego głos 
zabrał poseł Patryk Wicher, który wraz  
z Martą Mordarską, Przewodniczącą 
Komisji Polityki Prorodzinnej i Spo-
łecznej (także wiceprzewodniczącą 

Komisji Kultury) Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w Krakowie, wręczył 
odznakę honorową Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej, przyznaną przez Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu, dla Kazimierza Ogorzałka, 
byłego dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamionce Wielkiej, a zarazem jed-
nego z założycieli zespołu. Wręczyli oni 
także Medal „Polonia Minor” przyznany 
dla ZR „Mszalniczanie” przez marszałka 
województwa i przewodniczącego Sej-
miku. Przekazali także list gratulacyjny od 
Członka Zarządu Województwa Małopol-
skiego - Iwony Gibas.
 Doceniając ogromny dorobek 
artystyczny zespołu poseł Patryk Wicher, 
nawiązując do słów Świętego Jana Pawła 
II powiedział – „Jeśli dbamy o woją prze-
szłość, o swoje korzenie, to możemy 
budować piękno, budować przyszłość”.
 Następnie głos zabrał starosta 
nowosądecki Marek Kwiatkowski, który 
wraz z wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Nowosądeckiego Ryszardem 
Poradowskim wręczyli Nagrody Starosty 
dla ZR „Mszalniczanie” i Kazimierza Ogo-
rzałka oraz wydaną przez Powiat płytę, 
kolejną płytę zespołu pn. W Mszalnicy 
dobrze żyć.
 

 Swoją nagrodę i list gratulacyjny 
wręczył także gospodarz gminy, wójt 
Andrzej Stanek i p.o. dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej - 
Grażyna Michalik. Także list gratulacyjny 
i drużbowską ciupagę wręczył zespo-
łowi Marcin Kiełbasa, radny Rady Gminy 
Kamionka Wielka.
 Jubileuszowy koncert ZR 
„Mszalniczanie” podzielony był na 4 dzie-
sięciolecia. Pokaz najciekawszych tańców 
przeplatany był prezentacją na ekranie,  
z komentarzem sprawnie poprowadzo-
nym przez Annę Jelito i Czesława Majew-
skiego. Całość przedstawiała ogromny 
dorobek oraz najważniejsze osiągnięcia  
i wydarzenia z życia zespołu przez ostat-
nie 40 lat.
 Z gratulacjami dla zespołu 
pośpieszyli także: Jadwiga Adamczyk  
(w imieniu dyrektora MCK SOKÓŁ  
z Nowego Sącza), etnograf Majka Zału-
ska,  OSP z Mszalnicy, KGW a także dele-
gacje zespołów regionalnych: Lipniczanie, 
Kowalnia, Nawojowiacy, Niskowioki, Piąt-
kowioki, Starosądeczanie, Kamionkczanki, 
Mały Skalnik, Skalnik, Mali Mystkowianie, 
Mystkowienie, Mali Mszalniczanie.

Kogo
Fot. OkiemReportera, Paweł Szeliga, MarsJan

Rubinowy Jubileusz „Mszalniczan”
19 września 2019 roku Zespół 
Regionalny „Mszalniczanie” 
obchodził Jubileusz 40 - lecia 
swojej działalności. To naj-
starszy zespół pieśni i tańca 
ludowego w gminie Kamionka 
Wielka, kultywujący folklor 
Lachów Sądeckich. Jubileusz 
stał się okazją do przedsta-
wienia ogromnego dorobku 
zespołu.

Oj, jo se Mszolniconek, łojcowskiej natury
Oj, gwizne na paluskach, podskoce do góry  (przyśpiewka zespołowa)
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 Nieodłącznym elementem 
pikniku są zawsze popisy wokalne. 
Tym razem na scenie zaprezentowała 
się grupa wokalna "Chcemy śpiewać" 
złożona z utalentowanych dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy, pracujących 
pod opieką pani Agnieszki Basiagi. 
W Boguszy wystąpili: Antoni Popiela, 
Amelia Pogwizd, Martyna Książkiewicz, 
Gabriela Trojan i Zuzanna Homonick. 
Mogliśmy także posłuchać Agnieszki 
Migacz, nawiasem mówiąc, córki 
starosty dożynkowego. Natomiast  
w finale programu artystycznego zagrał 

duet akordeonistów Kazimierz Motyka  
i Ryszard Motyka. O podniebienia gości 
zadbało stowarzyszenie Jaworze i sta-
rostowie dożynkowi.  Najwytrwalszym, 
którzy bawili się do późnego wieczora, 
przygrywała do tańca kapela Głodów.
         W czasie niedzielnego pikniku efek-
towny pokaz ratownictwa drogowego 
zafundowali nam druhny i druhowie  
z OSP Bogusza.  Samochód do pokazu 
udostępniła i przetransportowała firma 
Tisbud.
       Piknik Rodzinny wsparli m.in.: 
Gmina Kamionka Wielka i Wójt Gminy 

Kamionka Wielka Andrzej Stanek, PMB 
Rolbud Wojciech Rola, Klara Beauty 
Anna Zawiłowicz-Lupa, Optyk Visions 
Stanisław Rola, Sim-Dach Szymon 
Siedlarz, Motylex Marek Górka, Car-
godirections Agnieszka i Tomasz Rola, 
starostowie dożynkowi Joanna Zielińska 
-Pałka i Łukasz Migacz, Techbis - Elek-
tronarzędzia, Adam Motyka, Arkadiusz 
Motyka i Andrzej Chudyk, Tomicars 
Tomasz Świgut.

 (R.K.
Fot. autora

Dożynki i piknik rodzinny w Boguszy (c.d.)


