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W dniu 19 października 2018 roku odbyła 
się XLII sesja Rady Gminy, na której 
Uchwałą nr XLII/369/2018 Rady została 
nadana odznaka honorowa „Zasłużony dla 
Gminy Kamionka Wielka”. Tym zaszczyt-
nym tytułem została uhonorowana osoba 
pana Benedykta Poręby.
Benedykt Poręba urodził się w Mystkowie i 
mieszka w nim od dzieciństwa. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Krakowie. Jest osobą bardzo zasłużoną 
w dziedzinie kultury i oświaty, a zwłaszcza 
kultury ludowej. Razem z żoną założył Dzie-
cięcy Zespół Regionalny „Mali Mystkowia-
nie”, sercem oddany dzieciom i młodzieży 
tegoż zespołu. W 2014 roku założył Zespół 
„Mystkowianie” i jest jego kierownikiem. 
Jest osobą wysoce zaangażowaną w dzia-
łalność społeczną na rzecz rozwoju gospo-
darczego ale jednocześnie zwolennikiem 
kultywowania tradycji ludowych regionu 

sądeckiego. Dzięki jego zaangażowaniu 
kolejne pokolenia dzieci i młodzieży uczą 
się tańca, śpiewu, gwary i muzyki lachow-
skiej, pielęgnując tradycje ojców. Pod jego 
kierownictwem zespół osiąga coraz wyższy 
poziom artystyczny a uczestnicząc w wie-
lorakich konkursach, przeglądach i festiwa-
lach w kraju i za granicą, zdobywa nagrody 
i czołowe lokaty. To dzięki jego zapałowi  
i staraniom o pozyskanie środków unijnych 
zespół posiada piękne,  regionalne stroje. 
Pan Benedykt  
Poręba jest nieprzerwanie radnym Gminy 
Kamionka Wielka od 1984 roku, w tym od 
1990 roku do 1996 roku był wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy Kamionka Wielka, od 
2002 roku do 2006 roku przewodniczącym 
Rady Gminy Kamionka Wielka, w latach 
1996 – 1998 oraz 2006 – 2010 był prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przez 
te wszystkie lata mocno angażował się w 

rozwój  infrastruktury oświatowej i kultu-
ralno - sportowej (m. in.: przyczynił się do 
budowy gimnazjum oraz sali gimnastycznej 
w Mystkowie). 
Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mystkowie oraz Honorowym Członkiem 
Orkiestry Dętej w Mystkowie. W 2005 roku 
został odznaczony odznaką „Zasłużony dla 
Ziemi Sądeckiej” przyznaną przez Radę 
Powiatu Nowosądeckiego, a w 2015 roku 
otrzymał tytuł „Sądeczanina Roku”. 
Dzięki swoim osiągnięciom, bogatej wiedzy 
i wielkiej życzliwości, cieszy się w środowi-
sku wielkim poważaniem. Nadal aktywnie 
uczestniczy w działaniu na rzecz rozwoju 
kultury i oświaty środowiska wsi i gminy,  
w której zamieszkuje.

K.P.
Fot. K. Ogorzałek

 Benedykt Poręba odznaczony

 

Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka

życzy

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Mieszkańców 
Gminy Kamionka Wielka uroczystością radosną i pełną blasku, 
zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski  
i miłosierdzia Bożego.
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W dniu 28 września 2018 roku odbyło się kolejne XLI posiedze-
nie Rady Gminy obecnej kadencji. 
Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmiany  
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018, 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosą-
deckiego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) 
do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego, w sprawie 
zmian w Statucie Gminy Kamionka Wielka , w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie przystąpienia 
do zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – wieś Myst-
ków część działek nr 1405/1, 1405/8 i 1405/9 zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka  
z dnia 26  marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 
13 kwietnia 2018 r. poz. 3105), w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka 
Wielka, w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy 
Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
W dniu 19 października 2018 roku odbyła się XLII sesja Rady 
Gminy. Głównym tematem obrad było przyjęcie informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za  
I półrocze 2018 roku. Radni podjęli także uchwały m.in. w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka 
Wielka, w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka 
na rok 2018, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/2018 
z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. 
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, w spra-
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2019, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy 
Kamionka Wielka”.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.
malopolska.pl/ugkamionkawielka.

Przewodniczący Rady Gminy
 Zenon KRUCZEK
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Bezpieczna Małopolska 2018

 Gmina Kamionka Wielka podpisała umowę  
z Województwem Małopolskim  w sprawie udzielenia  
pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach 
konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, wójt gminy 
Kamionka Wielka w dniu 10.10.2018 roku dokonał ofi-
cjalnego przekazania  sprzętu pożarniczego dla jedno-
stek OSP z terenu gminy.
 
 W ramach ww. zadania  zakupiono przedmioty  
w postaci: 3 pilarek ratowniczych dla OSP: Bogusza, Kró-

lowa Górna, Mystków oraz 1 akumulatorowego masztu 
oświetleniowego LED dla OSP Mszalnica. Kwota dota-
cji oraz wsparcie finansowe z budżetu gminy Kamionka 
Wielka umożliwiły  zakup profesjonalnego sprzętu pożar-
niczego za łączną kwotę 19 338,95 zł.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 9 507,00 zł.

G.M.
Fot. autora

GMINNE WIEŚCI 
Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Gminy Kamionka Wielka

Redaguje Zespół GOK. Redaktor naczelny, skład i grafika komputerowa - K. Ogorzałek
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 

 Adres redakcji: 33-334 Kamionka Wielka, powiat nowosądecki,
tel/fax 18 445-60-29   www.gokkamionka.iaw.pl    e-mail: gok@adres.pl    

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, korekty i zmiany tytułów.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń, a anonimów nie drukujemy.

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA
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Wymiana pieców

Gmina Kamionka Wielka stawia 
na ekologiczne systemy grzewcze 
Gmina Kamionka Wielka pod koniec 
2017 roku rozpoczęła realizację 
projektu pt. „ Obniżenie poziomu 
zanieczyszczeń powietrza w Gminie 
Kamionka Wielka”, na który pozy-
skała dofinansowanie w wysokości 
przeszło 1,5 mln zł. Projekt ten obej-
muje modernizację przestarzałych 
systemów grzewczych, zasilających 
budynki mieszkalne znajdujące się 
na terenie gminy w energię cieplną. 
Realizacja projektu pozwoli gminie 
Kamionka Wielka, której niemal cały 
teren stanowią obszary chronionego 
krajobrazu, m.in. obszary NATURA 
2000 oraz Południowomałopolski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, 
na osiągnięcie wymiernych efek-
tów ekologicznych (redukcja emisji 
zanieczyszczeń) i energetycznych 
(poprawa efektywności energetycz-
nej), a także stanowi silny bodziec  
w kierunku przechodzenia na gospo-
darkę niskoemisyjną. Dzięki realiza-
cji przedmiotowego projektu, wyni-
kającej z przyjętego przez gminę 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
ograniczona zostanie emisja zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych  
w gminie o następujące wartości:
- emisja gazów cieplarnianych -  
1 032 Mg CO2e/rok
- emisja pyłów zawieszonych  
PM10 – 3,770 Mg/rok
- emisja pyłów zawieszonych  
PM2,5 – 1,588 Mg/rok
Będzie to niewątpliwie duży krok 
w kierunku poprawy stanu i jako-
ści powietrza atmosferycznego  
w gminie, jak również realiza-
cji zamierzeń Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Mało-
polskiego.
Dofinansowanie w ramach projektu 
skierowane jest bezpośrednio do 
osób posiadających tytuł prawny do 
nieruchomości (np. własność, najem, 
etc.) i przeznaczone jest na inwesty-
cje  polegające na  wymianie starych 
kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe, na źródła ciepła pracujące  
w oparciu o biomasę lub paliwa 
gazowe wraz z wykonaniem/moder-
nizacją wewnętrznych instalacji 

w budynku, które są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia nowego systemu ogrzewania. 
Działaniem poprzedzającym całą 
inwestycję jest przeprowadzenie 
obligatoryjnego audytu energetycz-
nego budynku, który prezentuje 
jego podstawowe parametry ener-
getyczne i wskazuje konieczne do 
wykonania działania dodatkowe, 
takie jak np. modernizacja instalacji 
wewnętrznych czy też zabiegi ter-
momodernizacji skorupy budynku  
w przypadku, gdy wskaźnik zapo-
trzebowania na energię pierwotną na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej przekracza wartość 150 kWh/
m2/rok dla domów jednorodzinnych 
oraz 135 kWh/m2/rok dla domów 
wielorodzinnych. Audyty energe-
tyczne finansowane są ze środków 
Województwa Małopolskiego, 
a właściciel danej nieruchomości nie 
ponosi żadnych kosztów związanych 
z jego opracowaniem. 

dokończenie na stronie 23
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Inwestycje w naszej gminie

1.  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Jamnicy

Kończą się prace związane z budową sali sportowej  
w Jamnicy. Przekazanie obiektu do użytkowania plano-
wane jest na koniec 2018 r.
Wybudowana sala sportowa w pierwszej kolejności 

będzie służyła uczniom Szkoły Podstawowej w Jamnicy 
w ramach lekcji wychowania fizycznego. Obiekt będzie 
stanowił zaplecze dla uprawiania sportów halowych  
w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz będzie 
udostępniany społeczności lokalnej. 
Zadanie dofinansowane było ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Budowa sali sportowej w Jamnicy, hali sportowej w Kamionce Wielkiej, boiska w Królowej Pol-
skiej, nowe obiekty na Czarnej Kępicy, Klub Seniora – to tylko niektóre z ważnych, realizowanych 
przez gminę inwestycji.

2.  Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej

Kończy się kolejny etap budowy hali sportowej  
w Kamionce Wielkiej. W budowanym obiekcie znajdo-
wać się będą m.in.:
-  wielofunkcyjna arena sportowa do gier w piłkę ręczną, 
koszykówkę, siatkówkę, tenisa lub innych, których pole 
mieści się na powierzchni o wymiarach min. 44,0x22,0 m;

-  dwa zespoły szatniowo –sanitarne dla zawodników, 
pokoje dla trenerów i sędziów oraz obsługi budynku;
-  widownia;
-  magazyny sprzętu sportowego i wyposażenia.
Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki konkursu, w ramach którego złożony 
został wniosek o dofinansowanie.
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3.  Budowa boiska w Królowej Polskiej

Trwają prace związane z budową boiska, których zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r. Zadanie dofinanso-
wane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4.  Zagospodarowanie Czarnej Kępicy

W dniu 29 października 2018 r. wójt gminy podpisał 
w Krakowie umowę o dofinansowanie zadania pn.: 
"Budowa wieży widokowej wraz z amfiteatrem". 
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 500.000 zł, udzie-
lonemu przez Samorząd Województwa Małopolskiego,  

w ramach środków PROW na lata 2014-2020, na Czarnej 
Kępicy powstaną wieża widokowa wraz z amfiteatrem, 
które będą kolejnymi elementami wzbogacającymi ofertę 
turystyczną gminy. Zakończenie inwestycji i oddanie 
do użytkowania planowane jest na koniec października 
2019 r.

5.  Utworzenie Klubu Senior+

Zakończone zostały prace remontowe pomieszczeń na parterze Ośrodka Zdrowia w Kamionce Wielkiej, w których 
utworzony zostanie Klub Senior+. Realizowane są zakupy wyposażenia. Rekrutację uczestników prowadzi Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie działalności zaplanowano na styczeń 2019 r.
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

6.  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mystków

Kontynuowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mystkowie. Projekt pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” nr POIS.02.03.00-00-0172/16 realizowany  jest w ramach działania 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

7.  Budowa PSZOK

Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wyso-
kości 615,5 tys. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Utworzenie PSZOK jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy. Za nie wywiązanie się gminy z obowiązku mogą 
grozić wysokie kary.
Na terenie PSZOK gromadzone będą czasowo tylko odpady zbierane selektywnie, które nie będą stwarzały uciążli-
wości dla mieszkańców.

J.S.
Fot. Archiwum Urzędu Gminy



strona 8 GMINNE WIEŚCI    Nr 72strona 8

Realizacja zadania „Zwalczanie barszczu  
Sosnowskiego na terenie gminy Kamionka Wielka”

Przy udziale środków dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  
w 2018 roku, na terenie gminy Kamionka 
Wielka przeprowadzono zabiegi zwalcza-
nia rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz 
Sosnowskiego. Zakres zadania obejmował 
eliminację barszczu przy zastosowaniu 
metody chemicznej przy użyciu pestycy-
dów o działaniu dolistnym oraz metody 
mechanicznej tj. usuwaniu naziemnych 
części roślin w miejscach gdzie zastosowa-
nie środków chemicznych było niemożliwe, 
a także mechaniczne cięcie kwiatostanu  
w celu zahamowania wysiewu nasion.

Dzięki wykonanym zabiegom osiągnięty 
został zamierzony cel zadania tj. eliminacja 
rośliny inwazyjnej ze  środowiska przyrod-
niczego z terenu pastwisk, łąk i nieużytków 
oraz koryt cieków wodnych o powierzchni 
ok. 2 ha na terenie gminy Kamionka Wielka. 
Likwidacja ognisk rośliny inwazyjnej ma na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
rośliny na inne obszary gminy i  wypierania 
rodzimej flory.  Realizacja zadania miała 
też na celu likwidację zagrożenia dla ludzi  
i zwierząt ze strony barszczu Sosnowskiego 
jako rośliny o  właściwościach parzących  
i  alergizujących.
Zrealizowane prace były kontynuacją 
zabiegów wykonywanych od 2014 roku  

w ramach projektu „Środowisko bez barsz-
czu Sosnowskiego„ realizowanego przez 
Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie przy 
udziale środków gminy Kamionka Wielka. 
Dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW  
w Krakowie gmina Kamionka Wielka jest 
w stanie osiągnąć pełny sukces w  walce 
z  barszczem Sosnowskiego poprzez nie-
przerwaną realizację działań eliminujących 
jego siedliska na swoim terenie. 
Całkowity koszt zadania w 2018 roku 
wyniósł 12960,00 zł, z czego  7347,12 zł to 
dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.

Jolanta Rutkowska - Mężyk

Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofi-
nansowanie na zadanie pn. „Budowa 
wieży widokowej wraz z amfiteatrem”   
w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” ze środków PROW 2014-2020. 
W dniu 10.10.2018 roku w Miasteczku 
Galicyjskim, wójt gminy Kamionka 
Wielka - pan  Kazimierz Siedlarz ode-
brał   Promesę na dofinansowanie 
inwestycji w wysokości 500 000 zł.,   
z rąk wicemarszałka - pana Stanisława 
Sorysa oraz przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Małopolskiego  - pani 
Urszuli Nowogórskiej. 
Dzięki dofinansowaniu przyznanemu 
przez samorząd województwa małopol-
skiego, na Czarnej Kępicy powstanie 
wieża widokowa wraz z funkcją kultu-
ralną (amfiteatrem) oraz oświetleniem 
terenu. Obiekt będzie ogólnodostępny, 
w tym dla osób niepełnosprawnych 
z różnymi dysfunkcjami. Utworzenie 
wieży widokowej wraz z amfiteatrem 
umożliwi organizację imprez oraz 
obchodów popularyzujących tradycje 
regionalne. 
Inwestycja zlokalizowana będzie obok 
nowotworzonego centrum turystyczno 
rekreacyjnego na tzw. Czarnej Kępicy.

Budowa wieży widokowej wraz z amfiteatrem

J.S.
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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Okręg 
Nr 

Miejscowość Nazwisko i imię Komitet wyborczy Ilość  
głosów 

1  
Bogusza 

Klimczak Karol Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość 49 
Jeleński Dawid Bartosz KWW Andrzeja Stanka - RDG 90 

Kamieński Rafał KWW Samorządna Jedność Wiejska 180 
2 Jamnica Góra Sławomir Jerzy KW Prawo i Sprawiedliwość 124 

Michalik Janusz Józef KWW Janusza Michalika 170 
Poręba Marcin Tomasz KWW Samorządna Jedność Wiejska 43 

3 Kamionka 
Mała 

Baran Zygmunt Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 119 
Marszałek  Tadeusz KWW Andrzeja Stanka - RDG 66 

4 Kamionka 
Wielka 

Kościółek Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 153 
Myjak Ireneusz Stanisław KWW Samorządna Jedność Wiejska 162 

5 Kamionka 
Wielka 

Kocemba Maciej KW Prawo i Sprawiedliwość 103 
Madej Andrzej KWW Andrzeja Stanka - RDG 33 

Ciągło Tomasz Mikołaj KWW Samorządna Jedność Wiejska 101 
6 Kamionka 

Wielka 
Dobosz Kazimierz Michał KW Prawo i Sprawiedliwość 96 

Mirek Julian KWW Andrzeja Stanka - RDG 53 
  Ogórek Stanisław KWW Samorządna Jedność Wiejska 111 

7 Kamionka 
Wielka 

Kłębczyk Tomasz Jan Komitet Wyborczy PSL 46 
Teper Lucjan Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 118 

Kruczek Zenon KWW Samorządna Jedność Wiejska 100 

8 Kamionka 
Wielka 

Rolka Kinga Krystyna Komitet Wyborczy PSL 69 
Homoncik Krzysztof Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 64 

Potoniec Antoni Henryk KWW Andrzeja Stanka - RDG 87 
Homoncik Bożena Zofia KWW Samorządna Jedność Wiejska 58 

9 Królowa 
Górna 

Stanek Andrzej KWW Andrzeja Stanka - RDG 290 
Nowak Józefa Danuta KWW Samorządna Jedność Wiejska 119 

10 Królowa 
Polska- 

Mszalnica 
Zagóra 

Ząber Łukasz Bolesław KW Prawo i Sprawiedliwość 128 
Mika Jakub Stanisław KWW Andrzeja Stanka - RDG 61 

Ogórek Marian KWW Samorządna Jedność Wiejska 181 

11 Mszalnica Kiełbasa Marcin Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 136 
Jelito Michał Paweł KWW Janusza Michalika 91 

Kalisz Grzegorz Stanisław KWW Andrzeja Stanka - RDG 74 
12 Mszalnica Witek Piotr KWW Samorządna Jedność Wiejska 211 

Nowak Ludwik Ryszard KWW Sołectwo 43 
13 Mystków Głód Ryszard Benedykt Komitet Wyborczy PSL 20 

Stanek Wiktor KWW Andrzeja Stanka - RDG 54 
Hebda Zbigniew Marian KWW Samorządna Jedność Wiejska 160 

14 Mystków Gieniec Rafał Mariusz Komitet Wyborczy PSL 72 
Bochenek Maria Zofia KWW Andrzeja Stanka - RDG 55 

Górski Mateusz Bogusław KWW Samorządna Jedność Wiejska 118 
Janus Józef Zbigniew KWW Mystków Centrum 66 

15 Mystków Marszałek Antoni Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 87 
Ogorzałek Krystyna KWW Andrzeja Stanka - RDG 130 

Bodziony Tadeusz Marian KWW Samorządna Jedność Wiejska 122 
 

 

Wyniki wyborów do Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej - 21.10.2018 r.
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Wybory na wójta gminy Kamionka Wielka

L
p. 

Nazwisko i imię 
Nazwa 

Komitetu 

OKW 1 
Kamionka 

Wielka  

OKW 2 
Mystków 

OKW 3 
Królowa 
Górna 

OKW 4 
Jamnica 

OKW 5 
Mszalnica 

OKW 6 
Bogusza 

 

OKW 7 
Królowa 
Polska 

OKW 8 
Kamionka 

Wielka 
RAZEM % 

1 Kiełbasa Marcin 
KW Prawo  

i Sprawiedliwość 

 
161 

 
239 

 
64 

 
123 

 
268 

 
24 

 
71 

 
197 

 
1147 

 
25,73 

2 Siedlarz Kazimierz 
 

KWW Samorządna 
 Jedność Wiejska 

 
410 

 
399 

 
52 

 
135 

 
238 

 
162 

 
132 

 
375 

 
1903 

 
42,70 

3 Stanek Andrzej 
 

KWW Andrzeja 
Stanka - RDG 

 
226 

 
249 

 
296 

 
80 

 
64 

 
134 

 
164 

 
194 

 
1407 

 
31,57 

 RAZEM 797 887 412 338 570 320 367 766 4457  
 

Zdobyte mandaty do Rady Powiatu Nowosądeckiego z okręgu nr 5 
(gminy: Łabowa, Kamionka Wielka, Nawojowa):

1.  Józef Świgut - 2096 głosów – gmina Kamionka Wielka.
2.  Michał Nowak – 1762 głosów – gmina Kamionka Wielka.
3.  Ryszard Poradowski – 1469 głosów – gmina Łabowa.

Radnymi Sejmiku Małopolskiego z Sądecczyzny zostali:
1.  Patryk Wicher – Nowy Sącz  - 16 904 głosów.
2.  Marta Mordarska  - Nowy Sącz - 15 819 głosów.
3.  Piotr Lachowicz - Nowy Sącz - 13 594 głosów.

Żródło: Gmina Kamionka Wielka oraz Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym 
głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał STANEK 
Andrzej zgłoszony przez KWW ANDRZEJA STANKA - 
RDG.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
7806.

Karty do głosowania wydano 4099 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do gło-
sowania) 4098 wyborców, co stanowi 52,50% uprawnio-
nych do głosowania.
Wybrany kandydat uzyskał 2091 głosów ważnych.

L
p. 

Nazwisko i imię 
Nazwa 

Komitetu 

OKW 1 
Kamionka 

Wielka 

OKW 2 
Mystków 

OKW 3 
Królowa 
Górna 

OKW 4 
Jamnica 

OKW 5 
Mszalnica 

OKW 6 
Bogusza 

 

OKW 7 
Królowa 
Polska 

OKW 8 
Kamionka 

Wielka 
RAZEM % 

1 Siedlarz Kazimierz 
 

KWW Samorządna  
Jedność Wiejska 

 
391 

 
414 

 
82 

 
110 

 
294 

 
175 

 
136 

 
389 

 
1991 

 
48,78 

2 Stanek Andrzej 
 

KWW Andrzeja 
Stanka - RDG 

 
343 

 
331 

 
351 

 
130 

 
195 

 
162 

 
228 

 
351 

 
2091 

 
51,22 

 RAZEM 734 745 433 240 489 337 364 740 4082  
 

II tura 4.11.2018 rok

I tura 20.10.2018 rok

Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandyda-
tów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Liczba osób 
uprawnionych do głosowania wynosiła 7790. Karty do 
głosowania wydano 4499 osobom. 

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do gło-
sowania) 4495, co stanowiło 57,70 % uprawnionych do 
głosowania.
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Nowa Rada Gminy

             Baran                    Górski              Hebda                  Kamieński           Kiełbasa            Kocemba             Michalik         
           Zygmunt                Mateusz          Zbigniew                   Rafał                  Marcin                Maciej                Janusz

    Myjak               Ogorzałek               Ogórek                 Ogórek                 Potoniec             Teper                    Witek           
  Ireneusz              Krystyna                 Marian               Stanisław                 Antoni               Lucjan                   Piotr

Radny
z Królowej

Górnej
wybrany
zostanie 

w wyborach
uzupełniających

Stanek Andrzej
Wójt Gminy

Migawki
z  I sesji

nowej Rady 
Gminy

 Szanowni Państwo!
 
Pragnę serdecznie podziękować Miesz-
kańcom Gminy Kamionka Wielka, którzy 
wzięli udział w wyborach samorządowych 
2018 roku. Jestem zaszczycony, że obda-
rzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem, 
udzielając swego poparcia, za co serdecz-
nie wszystkim dziękuje.
Państwa wybór jest dla mnie szczególnym 
wyróżnieniem.
Jednocześnie chciałbym zapewnić, że 
dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść 
Państwa zaufania, a swoje obowiązki 
będę wykonywał uczciwie i sumiennie  
w poczuciu odpowiedzialności za wspólne 
dobro mieszkańców całej naszej gminy.

Z wyrazami szacunku, 
Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka
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100 lecie w Boguszy

Społeczność Boguszy włączyła się 
w obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uro-
czystości odbyły się 9 listopada 
2018 r., a rozpoczęła je msza święta 
w kościele pw. Najświętszego Zba-
wiciela, którą koncelebrowali pro-
boszcz parafii Józef Nowak i ks. dr 
Hieronim Kosiarski, wikariusz w para-
fii Kamionka Wielka. Ks. Hieronim  
w homilii podkreślał, że patriotyzm 
dzisiaj zaczyna się w rodzinach, 
że oznacza życzliwość, zrozumie-
nie, pomocną dłoń wyciągniętą 
do bliźniego, a przede wszystkim 
sumienną pracę na polu, jakie każ-
demu z nas zadał Pan Bóg.

W uroczystościach uczestniczyli: 
wójt gminy Kamionka Wielka 
Kazimierz Siedlarz, radny gminy 
Kamionka Wielka Rafał Kamieński, 
sołtys wsi Bogusza Marian Gawlik, 
uczniowie i nauczyciele szkoły pod-
stawowej oraz mieszkańcy Bogu-
szy.
Po nabożeństwie, tuż koło kościoła 
zasadzono dwa pamiątkowe dęby 
– Dąb Niepodległości i Dąb Mieczy-
sław - na pamiątkę osoby i zasług 
ks. prałata Mieczysława Czekaja. 
Dąb Niepodległości zasadzili wójt 
Kazimierz Siedlarz i dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Boguszy pani 
Jolanta Leśniak, natomiast Dąb 

Mieczysław ks. proboszcz Józef 
Nowak i przewodnicząca rady rodzi-
ców Maria Zawiłowicz. Obowiąz-
kowym elementem było oczywiście 
odśpiewanie Mazurka Dąbrow-
skiego. Po hymnie biało-czerwony 
pochód przeszedł do szkoły, gdzie 
uczniowie przygotowali patriotyczny 
montaż słowno muzyczny, a na 
koniec wszyscy wspólnie zaśpie-
wali kilka piosenek niepodległościo-
wych.

K.R.
Fot. autora
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Piknik "Ojcowizna"

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszo-
ści i nie ma prawa do przyszłości” /Józef 
Piłsudski/

  Szczególny rok dla Polski - zatem, 
aby szczególnie uczcić stulecie Odrodzenie 
Polski, w gminie Kamionka Wielka powołany 
został Komitet Organizacyjny Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści, w skład którego weszli: dyrektorzy szkół 
z terenu gminy Kamionka Wielka, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej, przedstawiciele stowarzyszeń dzia-
łających na terenie gminy oraz pracownicy 
Urzędu Gminy. Celem powstania Komitetu 
było opracowanie kalendarza imprez o tema-
tyce patriotycznej. 
  Jednym z głównych wydarzeń 
był Piknik Historyczny  „Ojcowizna Gminy 
Kamionka Wielka”, który odbył się 2 wrze-
śnia 2018 r. na terenie rekreacyjno-sporto-
wym Czarna Kępica w Kamionce Wielkiej. 
Honorowy patronat  imprezy objął pan Kazi-
mierz Siedlarz wójt gminy Kamionka Wielka, 

który otwierając imprezę, jako gospodarz 
gminy, przypominał pokrótce historię naszej 
Ojczyzny.
  Piknik rozpoczął się Mszą świętą  
w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów 
sztandarowych ze szkół z gminy Kamionka 
Wielka w asyście Drużyn Harcerskich  
z Kamionki Wielkiej i Królowej Górnej. Ksiądz 
Hieronim Kosiarski, wikariusz Parafii Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce 
Wielkiej, celebrans mszy w  okolicznościowej 
homilii  przypomniał grzechy decydentów 
Rzeczypospolitej minionego okresu, które 
doprowadziły do utraty suwerenności i nie-
podległości, a zarazem przestrzegał przed 
ich powtarzaniem, bo Wolności nie mamy 
danej na zawsze i trzeba się o nią ciągle 
troszczyć.
  Po mszy, tłumnie zgromadzeni 
mieszkańcy gminy uczestniczyli w montażu 
słowno-muzycznym przygotowanym przez 
panią Marię Ruśniak, z udziałem młodzieży  
z terenu gminy Kamionka Wielka oraz 
Zespołu Śpiewaczego Kamionczanki. Miało 
to również wymiar symboliczny, gdyż było to 

swego rodzaju połączenie pokoleń. 
  Wielką atrakcją Pikniku była obec-
ność kawalerzystów na koniach, którzy  
w mundurach z okresu międzywojennego 
zaprezentowali konną musztrę oraz pokaz 
sprawności kawalerzystów podczas szarży. 
Była to również „żywa lekcja historii” ukazu-
jąca , m.in. w jaki sposób walczono o niepod-
ległość Polski.
Imprezę uświetnił koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Myst-
kowa pod batutą kapelmistrza Mateusza 
Główczyka. Pomiędzy poszczególnymi 
częściami koncertu zaprezentowały się sio-
stry Katarzyna i Karolina Sekuła oraz Irena 
Michalska. 
Polska gościnność to nie tylko czcze słowa. 
Przykładem tego były przysmaki rodzimej 
kamieńskiej kuchni przygotowane przez 
wiele lokalnych patriotek, szczególnie  
z Towarzystwa Miłośników Kamionki Wielkiej 
oraz Klubu Seniora działającego przy Gmin-
nej Bibliotece w Kamionce Wielkiej. 

Dokończenie na stronie 21



Aby człowiek wiedział, 
dokąd idzie, musi wiedzieć, 
skąd przychodzi. 
Naród bez historii błądzi,  
jak człowiek bez pamięci.  
Norman Davies „Boże Igrzysko. 
Historia Polski”   
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Finałowy Koncert dla Niepodległej

 

Rok 1918…Szczęśliwy Roku! Będą 
Cię poeci świata opiewali, wiel-
biły narody, roku najszczęśliwszy 
dla nas Polaków! (…) Ogłoszenie 
wolności Polski nie zaznaczyło się 
niczym w Kamionce, chyba tem, 
że z posterunku i ze stacji zdarto 
orła austriackiego, a komendantowi 
posterunku zdarli orła austriackiego 
z czapki legioniści przejezdni. 
Zamiast posterunku jest obecnie straż 
ziemska z kilku milicjantów założona. 
Ja żadnej odtąd uroczystości nie 
urządzał, bo dotąd właściwie wolnej 
Polski nie mamy, granic naszych nie 
znamy… Przyjdzie czas po konfe-
rencji pokojowej- to wtedy, będziemy 
mieli wyraźną Polskę i rząd wyraźny- 
będziemy urządzali uroczystości dla 
Polski. 
 Czytając te zapiski w Kro-
nice Parafialnej prowadzonej przez 
ówczesnego proboszcza, ks. Józefa 
Koterbskiego, cieszy fakt, że po stu 
latach od tego wydarzenia mogę napi-
sać, że w przeddzień rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
w Kamionce Wielkiej odbyła się ofi-
cjalna, gminna uroczystość upamięt-
niająca stulecie, które upłynęło od 
daty odrodzenia Polski w 1918 roku. 
 Podczas dorocznych obcho-
dów 11 listopada czcimy pamięć 
tych, którym zawdzięczamy własne 
państwo, którym udało się podnieść 
kraj z ogromnych zniszczeń I wojny 
światowej.  Centralnym punktem uro-
czystości było oficjalne odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej umieszczonej na 
obelisku, który do tej pory był miej-
scem oddającym pamięć Ofiarom 
Hitleryzmu poległym w 1939-1945 
roku.                 

 Nowa tablica powstała z ini-
cjatywy zarówno mieszkańców jak  
i Instytutu Pamięci Narodowej. Wid-
nieje na niej tekst: Wiernym Synom 
Ojczyzny poległym w walkach  
o wolność i niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej w latach 1914-
1918, 1919-1920, 1939-1945, 1945-
1963 w stulecie odrodzenia Polski. 
 Akt poświęcenia tablicy 
przez  bpa Leszka Leszkiewicza 
rozpoczął gminne obchody stu-
lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W ceremonii wzięły 
udział:  władze samorządowe  
z wójtem gminy Kazimierzem 
Siedlarzem, inspektor Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie - 
Marian Ryba, kombatanci weterani 
walk, przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół  
i jednostek organizacyjnych gminy, 
poczty sztandarowe, harcerze 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kamionce Wielkiej i Szkoły Pod-
stawowej w Królowej Górnej, księża 
z gminnych parafii oraz zaproszeni 
goście.
 Następnie zgromadzeni pod 
obeliskiem wyruszyli w uroczystej  
procesji do kościoła, gdzie odbyła 
się msza koncelebrowana, której 
przewodniczył i wygłosił homilię ks. 
bp Leszek Leszkiewicz.  W homilii 
ks. biskup trzykrotnie zapytał zebra-
nych, czy kochają swoją ojczyznę, 
na co wierni zgodnie odpowiedzieli: 
Tak! 
– Te odpowiedzi są bardzo ważne – 
powiedział biskup. My przejęliśmy 
wolną Polskę. Ona jest darem dla 
nas, który zawdzięczamy naszym 
przodkom. Teraz jest ważne, co my 
z tym darem zrobimy. Pamiętajmy, 
że brak zainteresowania losami 
Ojczyzny w przeszłości zrodził bole-
sne owoce.
Dalej biskup podkreślił, że działania 
na rzecz dobrego rozwoju Polski 
należy zacząć od własnego domu. 
 – Jeśli Wasz dom i Wasza rodzina 
będzie rzeczywistością, do której 
chętnie wracacie, budowanie 

mocnej Polski będzie realne.                                       
 Po Mszy Św. odbył się 
godzinny Koncert dla Niepodległej. 
Na początku przedstawiono montaż 
słowno – muzyczny, ukazujący rys 
historyczny, prowadzący do uzy-
skania niepodległej Polski, w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wiel-
kiej. Program zatytułowany „Droga 
do niepodległości - kalendarium” 
przygotowany został przez Beatę 
Filipowicz i Martę Jeziak. W krót-
kim rysie wydarzeń 1918 roku, które 
miały miejsce, w różnych częściach 
świata ukazane zostały bardzo nie-
pewne początki odradzającego się 
po 123 latach niewoli państwa. 
 W koncercie wystąpili też 
laureaci Gminnego Konkursu Poezji  
i Piosenki Religijnej, który odbył się  
w Gminnym Ośrodku Kultury.  
Nastrój sprzed stu lat wprowadziła 
Orkiestra Dęta z Mystkowa w wią-
zance pieśni żołnierskich.  Koncert 
zakończył się śpiewem w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego „Skalnik”.
 Uroczystość zakończyło 
widowiskowe wypuszczenie przez 
harcerzy 100 balonów biało-czer-
wonych do nieba.  
 Program artystyczny pro-
wadziła pani Katarzyna Popiela, 
opatrując go wstępem nawiązują-
cym do słów Jana Pawła II o patrio-
tyzmie i potrzebie pielęgnowania 
wolności w czasach, gdy ta wolność 
jest nam dana.
 Finałowy Koncert dla Nie-
podległej zgromadził społeczność 
gminy, która zamanifestowała swoją 
radość i dumę z niepodległości 
Ojczyzny.
 Koncert  został zrealizo-
wany dzięki finansowemu wsparciu 
Gminy Kamionka Wielka i Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz przy 
zaangażowaniu Parafii i społecz-
ności zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kamionce Wielkiej.

Marta Jeziak
Fot. Barbara Pogwizd
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100 lecie w Mystkowie

             PATRIOTYCZNY FESTYN 
RODZINNY  - pod takim hasłem w dniu 
23 września 2018 roku, na terenie bazy 
rekreacyjno-sportowej, odbył się festyn 
przygotowany przez dyrektora, grono 
pedagogiczne oraz radę rodziców Szkoły 
Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby 
w Mystkowie, pod patronatem Kazimie-
rza Siedlarza – wójta gminy Kamionka 
Wielka.  Zorganizowana impreza wpisała 
się w nurt wychowania patriotycznego 
i związana była tematycznie ze świętem 
100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny. 
Pogoda w tym dniu dopisała. Na początku 
głos zabrał dyrektor szkoły Marek Kieł-
basa, powitał zebranych gości: władze 
gminy, radnych, rodziców, dziadków, 
dzieci  i młodzież. Natomiast oficjalnego 
otwarcia dokonał wójt gminy Kamionka 
Wielka - Kazimierz Siedlarz.  Festynowi 
towarzyszyły wystawy związane z tema-
tyką niepodległościową oraz  żywa lekcja 
historii pt. „Niepodległa”, którą prowadził 
pan Michał Rychlicki. Po żywej lekcji 
historii z udziałem uczniów i rodziców, 
na placu szkolnym odbył się przemarsz 
oraz koncert patriotyczny Orkiestry Dętej 
z Mystkowa pod batutą kapelmistrza 

Mateusza Główczyka. Warto tu nad-
mienić, że wspomniana orkiestra działa 
od 1910 roku. Podczas festynu wystąpił 
Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Myst-
kowianie. Zespół zaprezentował ludowy 
taniec, śpiew, muzykę i obrzędowość 
Ziemi Sądeckiej (Lachów Sądeckich) oraz 
pogranicza lachowsko-pogórzańskiego. 
Następnie wystąpił zespół młodzieżowy 
„Ku Chwale”. Równolegle w wielu miej-
scach można było skorzystać z licznych, 
bezpłatnych atrakcji: zjeżdżalni, zamku do 
skakania, suchego basenu z piłeczkami, 
placu zabaw, malowania twarzy, malo-
wania na szkle, decoupage. W salach 
lekcyjnych były pokazy doświadczeń 
fizycznych i chemicznych, a w gabine-
cie pielęgniarskim można było zmierzyć 
ciśnienie krwi, poziom cukru, zbadać 
wzrok, wyliczyć BMI. Swoje samochody 
i ich wyposażenie prezentowała policja  
i OSP z Mystkowa. Dzieci mogły zasiąść 
za sterami szybowca i zapoznać się  
z tajnikami latania w przestworzach, zaś 
na niebie można było podziwiać przelot 
samolotów Aeroklubu Podhalańskiego  
z Łososiny Dolnej. Uczniowie  recytowali 
poezję patriotyczną i prezentowali scenki 

z życia szkoły: „Idziemy do ZOO”, „Kop-
ciuszek na zawodach”. W radosnej atmos-
ferze można było skorzystać z licznych 
stoisk gastronomicznych dla starszych  
i młodszych, oferujących watę cukrową, 
popcorn, ciasta, zimne napoje, kawę, 
potrawy z grilla, frytki, gofry, zapiekanki, 
lody. Zwieńczeniem festynu była zabawa 
taneczna z Kapelą Zarywa.  Razem 
można zdziałać cuda i tym razem tak 
się stało. Festyn okazał się sukcesem 
dzięki wspólnej pracy uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły. Cieszymy się, że 
i tym razem odwiedzili podwoje szkoły 
zarówno rodzice, dziadkowie, mieszkańcy 
naszej malowniczej miejscowości, gminy 
Kamionka Wielka, jak również goście  
z okolicznych gmin. Przygotowanie rodzin-
nego festynu patriotycznego z takim roz-
machem było możliwe dzięki życzliwości, 
pomysłowości, zaangażowaniu i ogromie 
pracy nauczycieli, rodziców i uczniów, 
dlatego wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia 
organizacji festynu, dziękujemy. 

Marek Kiełbasa
Fot. Archiwum szkoły
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100 lecie w Jamnicy

 Wolność Rzeczpospolitej jest 
dla wszystkich w Szkole Podstawowej  
w Jamnicy bardzo ważna, dlatego 100. 
rocznicę niepodległości Polski świętujemy 
nie tylko 11 listopada. 
Już w połowie października w szkole poja-
wiła się pierwsza z trzech zaplanowanych 
wystaw. Prezentuje twórcę Legionów 
Polskich, pierwszego marszałka Polski 
i zatytułowana jest  "Portret Józefa Pił-
sudskiego".  Historyczne fotografie oraz 
portrety człowieka, który jak nikt kojarzy 
się z wielkimi wydarzeniami, gdy Polska 
wracała na mapy Europy, zdobiły sale 
i korytarz przez kilka dni.
 Tydzień później uczniowie, ich 
rodzice i nauczyciele mogli zacząć podzi-
wiać kolejne dwie wystawy: OBOZY  to 
obrazy Rudolfa Fryszowskiego – więźnia 
obozów jenieckich – przedstawiające por-
trety polskich i alianckich żołnierzy, sceny 
we wnętrzach baraków, wydarzenia kul-
turalne – spektakle teatralne, koncerty,  

a także obozowe pejzaże.

 LEGIONY POLSKIE – 22 LITOGRAFJE 
BARWNE autorstwa Leopolda Gottlieba 
– żołnierza I Brygady Legionów Polskich 
– to dokumentalna relacja pokazująca  
życie wojskowe oraz portrety żołnierzy  
i oficerów.
Wszystkie wystawy przygotowane zostały 
przy współpracy naszej szkoły z parafią 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu 
oraz Liceum Ogólnokształcącym w Cen-
trum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 
w Piekarach koło Krakowa.
 Również w październiku rozpo-
czął się w szkole turniej szachowy między 
uczniami klas IV-VIII – „Turniej szachowy 
dla Niepodległej”. Rozgrywkami żyją nie 
tylko zawodnicy. Ich zmagania śledzą 
koledzy i koleżanki oraz nauczyciele. 
Wszyscy z niecierpliwością czekają  na 
wielki finał, który zaplanowany jest na 
listopad.

 Młodsi uczniowie przygotowują 
prace na  konkurs historyczno-plastyczny 
"Kartka dla Niepodległej", którego zada-
niem jest wykonanie oryginalnej pracy 
plastycznej. Ma ona przedstawiać kartkę 
urodzinową z życzeniami dla Polski  
i może zawierać elementy nawiązujące 
do historii Ojczyzny ostatniego stulecia 
lub do polskich atrakcji turystycznych  
i przyrodniczych. 
Kartki staną się ozdobą szkoły, upamięt-
niając uroczystą rocznicę.
 Wielkie wydarzenie to nie tylko 
wystawy i konkursy, to również okazja 
do pogłębienia wiedzy o historii naszego 
kraju. By sprawdzić, jak dobrze uczniowie 
znają losy Polski, 9 listopada zorganizo-
wany zostanie quiz on-line – Droga Polski 
do niepodległości. 

EK
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100 lecie w Mszalnicy

 11 listopada 2018 r. społecz-
ność Mszalnicy i Mystkowa przeży-
wała radość z setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
oraz świętowała drugą rocznicę 
wyboru św. Faustyny na patronkę 
Mszalnicy. Główne uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą o godz. 
11:00, w kościele parafialnym pw. św. 
Apostołów Filipa i Jakuba w Mystko-
wie, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Józef Głowa. W wydarzeniu 
uczestniczył wójt gminy Kamionka 
Wielka  - pan Kazimierz Siedlarz, pra-
cownicy Urzędu Gminy w Kamionce 
Wielkiej oraz radni Mszalnicy. Wzięli 
w nich udział także mieszkańcy 
Mszalnicy i Mystkowa wraz z oragni-
zacjami działającymi na tym terenie. 
 Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. bł. Karoliny Kózkówny  
w Mszalnicy, pod kierunkiem nauczy-
cieli, przygotowali część artystyczną. 

O godz. 15.00 w sali gimnastycznej  
w budynku szkoły zgromadziły się 
dzieci, młodzież, grono pedagogiczne, 
rodzice oraz zaproszeni goście, by 
wspólnie uczcić dwa wielkie święta. 
Po odmówieniu Koronki do Bożego 
Miłosierdzia, uczniowie przypomnieli 
postać św. Faustyny oraz przedstawili 
pantomimę ukazującą drogę Polski do 
niepodległości. 
 Tego dnia przedstawiciele 
Mszalnicy – pan Piotr Witek, pan Wła-
dysław Główczyk oraz pan Michał 
Jelito przekazali na ręce dyrektora 
szkoły krzyż i list – swoiste świadec-
two księdza Jana Augustyna, który 
pełnił slużbę kapłańską w trudnych 
czasach komunizmu. Podsumowa-
niem uroczystości był koncert życzeń 
dla Polski – odczytane zostały naj-
piękniejsze życzenia dla naszej Ojczy-
zny, które przeplatane były wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych. 

Życzenia 
od uczniów dla Polski:

Polsko, nasza Ojczyzno! W tym 
szczególnym dniu życzymy Ci kolej-
nych setek lat w wolności, spokoju 
i bezpieczeństwie. Bądź krajem 
kochanym przez wszystkich Twoich 
mieszkańców, troszczących się  
o Twoje dobro. Dziękujemy Ci 
Polsko, że jesteśmy ludźmi wolnymi. 
Dziękujemy, że Twoja ziemia wydała 
światu tak wielu wspaniałych ludzi. 
Jesteśmy dumni, że możemy żyć 
w Twoich bezpiecznych granicach 
i że możemy swobodnie mówić po 
polsku. 

K.M.
Fot. K. Ogorzałek
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Dęby Niepodległości

   Niech żyje Niepodległa !

Dąb Niepodległości – roślina 
trwała, o którą należy dbać, 
by silnie się zakorzeniła  

i przyniosła owoce. W latach 1918-
1928 polskie społeczeństwo wraz 
z leśnikami, sadziło drzewa, głów-
nie dęby, będące uosobieniem siły, 
długowieczności i nieprzemijają-
cej pamięci. Drzewa te, stanowiące 
dziękczynne wotum naszych przod-
ków za przywróconą niepodległość, 
nierzadko przetrwały do dziś, jako 
blisko stuletni świadkowie ważnych 
dla naszego narodu wydarzeń.
 Władze Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej w dniu 11 listo-
pada, w 100 - rocznicę niepodległo-
ści, nadali imiona siedmiu dębom: 
Józefa Piłsudskiego, Ignacego 
Daszyńskiego, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Romana Dmowskiego, 
Wojciecha Korfantego, Wincen-
tego Witosa i kardynała Aleksandra 
Kakowskiego. W ten sposób upa-
miętniono siedmiu Ojców Niepodle-
głości, którzy swoją postawą i pracą 
przyczynili się do wskrzeszenia 
Polski po 123 latach zaborów. Wybór 
jest trafny, zasługi każdego z nich 
– niepodważalne. Osób przekona-
nych, że wybuch I wojny światowej 
w sposób zasadniczy zmienia coś  
w sprawie Polski, nie było zbyt wiele. 
Była to elita narodu, która potrafiła  
w ciągu następnych lat swe plany 
polityczne przekuć na fakty, decy-
dujące w listopadzie 1918 r. o odro-
dzeniu państwa polskiego. Jednak 
przeciętny Polak tamtej doby nie 
zaprzątał sobie głowy pomysłami, 
jak wybić się na niepodległość, 
ale jak przeżyć wojnę. Jak bardzo 
była okrutną i bolesną, jako pierwsi 
doświadczyli mieszkańcy Galicji  
i Kongresówki. Symbolem niemiec-
kiego barbarzyństwa było znisz-
czenie w sierpniu 1914 r. Kalisza. 
Nastąpiło to nie w wyniku walk, ale 
przeprowadzonej na zimno pacy-
fikacji za przypadkowe ostrzelanie 
grupy żołnierzy. Trudna sytuacja była  
w Galicji, której spora część w sierp-
niu 1914 r. została zajęta przez 

wojska rosyjskie. Liderem pol-
skiej społeczności w małopolsce 
był biskup krakowski książę Adam 
Stefan Sapieha. W naszej pamięci 
utrwalił się jako niezłomny duchowy 
przywódca w czasie II wojny świa-
towej, z którego zdaniem liczyli się 
nawet niemieccy okupanci. 
 Jednak największe dzieło 
społeczne, jakie stworzył: Ksią-
żęco-Biskupi Komitet Pomocy dla 
Dotkniętych Klęską Wojny, powstało 
w 1915 r. i odegrało fundamentalną 
rolę w dziele niesienia pomocy Pola-
kom w Galicji i Królestwie Kongreso-
wym. Wybuch wojny zastał go poza 
granicami. Natychmiast wrócił do 
Krakowa, który kilka tygodni później 
znalazł się już w strefie bezpośred-
nich działań wojennych. We wrze-
śniu 1914 r. część ludności miasta 
ewakuowano, a dziesiątki tysięcy 
osób przesiedlono na Morawy, gdzie 
żyły w prymitywnych warunkach pod 
namiotami. Abp Sapieha natych-
miast zaczął organizować dla nich 
pomoc. Tak powstał Centralny Komi-
tet Opieki Moralnej dla Uchodźców  
z Galicji, który stał się podwaliną pod 
dzieło obejmujące swym zasięgiem 
już nie tylko Galicję, ale także Kon-
gresówkę. W grudniu 1914 r. hierar-
cha pojechał na linię frontu w rejonie 
Limanowej. Widząc ogrom znisz-
czeń, zrozumiał, że aby sprostać tym 
wyzwaniom, musi stworzyć dzieło, 
opierając się nie tylko na lokalnych 
zasobach. Dotarł więc do papieża 
Benedykta XV, który zezwolił, aby 
biskupi ze wszystkich trzech zabo-
rów mogli przeprowadzić zbiórkę 
pieniędzy na potrzeby ofiar wojny  
w całej Europie oraz Stanach Zjed-
noczonych. Papież dodatkowo wyra-
ził zgodę, aby we wszystkich kościo-
łach prowadzona była modlitwa za 
Polskę. W efekcie zgromadzono 
ogromną, jak na ówczesne czasy, 
kwotę 40 mln franków szwajcarskich, 
którą dysponował Książęco-Biskupi 
Komitet Pomocy dla Dotkniętych 
Klęską Wojny z siedzibą w Kra-
kowie. Wkrótce jego filie powstały 

we Lwowie, Przemyślu i Tarnowie. 
Działały w nim sekcje: sanitarna, 
opieki doraźnej, opieki nad dziećmi.  
W zasięgu jego akcji znalazły się 
setki tysięcy ludzi. Stworzone przez 
Komitet kolumny sanitarne zaszcze-
piły ponad 2 mln ludzi przeciwko 
ospie i tyfusowi w Galicji i Królestwie 
Polskim. W 1917 r. zorganizował na 
masową skalę akcję rozdawnictwa 
żywności, co uchroniło od śmierci 
głodowej dziesiątki tysięcy ludzi na 
tym terenie. Gdyby nie akcje Komi-
tetu, wojny nie przeżyłyby setki 
tysięcy osób, a Polska powstałaby  
w znacznie gorszych uwarunkowa-
niach społecznych i cywilizacyjnych. 
Arcybiskupowi Sapiesze pomagali 
metropolita warszawski abp Alek-
sander Kakowski oraz abp Edmund 
Dalbor, metropolita poznańsko-
-gnieźnieński, prymas Polski. To 
oznaczało, że stworzono mechani-
zmy instytucjonalnej współpracy róż-
nych środowisk kościelnych ponad 
podziałami rozbiorowymi, co było 
wydarzeniem bezprecedensowym. 
Warto dodać, że abp Dalbor zaanga-
żował się we współpracy z Czerwo-
nym Krzyżem w poszukiwanie jeńców 
z Wielkopolski i Pomorza, wziętych 
do niewoli przez armię rosyjską.  
W tym celu nawiązał kontakt z abp. 
Kakowskim, który w tej sprawie inter-
weniował u władz rosyjskich. Szybko 
nadarzyła się okazja do rewanżu. 
Gdy Prusacy wyparli wojska rosyjskie  
z Kongresówki, abp Dalbor na 
prośbę Kakowskiego interwenio-
wał, starając się ograniczyć repre-
sje niemieckich dowódców wobec 
Kościoła katolickiego na tym terenie. 
Arcybiskup Aleksander Kakowski na 
biskupa został wyświęcony w 1913 r. 
w Petersburgu. Do Warszawy przy-
był jednak okrężną drogą, przez 
Rzym i Częstochowę, aby podkre-
ślić, że nie jest wysłannikiem cara. 
Wybuch wojny zastał go za granicą, 
co wykorzystał do rozmów o spra-
wach polskich m.in. w Londynie. 

Dokończenie na stronie 20
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Dęby niepodległości
c.d.

Szybko zorientował się, jak dra-
matyczna niewiedza panuje w tej 
materii na Zachodzie. Kiedy arcy-
biskupowi Westminsteru roztaczał 
obraz zniewolonej Polski, ten pora-
dził mu, aby zwrócił się do ambasa-
dora rosyjskiego w Londynie, gdyż 
to „dobry katolik” i z pewnością mu 
pomoże. W nowej sytuacji arcy-
biskup znalazł się w 1915 r., kiedy 
Niemcy wkroczyli do Warszawy. Dla 
stolicy była to zmiana na lepsze: 
otwarto uniwersytet, przywrócono 
szereg swobód i samorząd. Mówiło 
się o możliwości stworzenia ograni-
czonej polskiej państwowości. Abp 
Kakowski prowadził w tej sprawie 
rozmowy z polskimi stronnictwami. 
Sceptycznie odniósł się do manife-
stu z 5 listopada 1916 r. Trafnie roze-
znał, że zaborcom chodziło głównie 
o pozyskanie rekruta, gdyż latem 
ich armie poniosły ogromne straty  
i potrzebowały uzupełnień. Wyko-
rzystał jednak fakt, że niemiecka 
administracja tolerowała różne 
formy polskiej aktywności i w marcu 
1917 r. zorganizował obchody stu-
lecia metropolii warszawskiej. Do 
Warszawy przyjechali nie tylko 
biskupi z Galicji, ale także abp Dalbor  
z Poznania. Po raz pierwszy od 
ponad stu lat biskupi z trzech zabo-
rów obradowali i modlili się wspól-
nie. We wrześniu 1917 r. Niemcy 
zdecydowali się powiększyć zakres 
kompetencji polskiego samorządu  
i utworzyli Radę Regencyjną. 
Wprawdzie pełną władzę mieli 
generał-gubernatorzy: warszawski 
(Prusak, gen. Hans Hartwig von 
Beseler) i lubelski (Austriak, gen. 
Karl Kuk), ale Rada miała zarzą-
dzać administracją oraz sprawować 
zwierzchnictwo nad polskimi jed-
nostkami tworzonymi u boku armii 
niemieckiej. Abp Kakowski wahał 
się, czy stanąć na jej czele. Jednak 
po konsultacjach z biskupami z Kra-
kowa, Lwowa, Tarnowa i Przemyśla 
oraz rozmowami z polskimi polity-
kami przyjął to stanowisko. Rada 
Regencyjna wykonała wielką pracę 

organizacyjną. Powołała polskie 
sądownictwo, szkolnictwo i admini-
strację niższego stopnia. Sprawo-
wała nadzór nad Polską Krajową 
Kasą Pożyczkową, czyli bankiem 
centralnym przyszłego państwa pol-
skiego. Emitowane przez nią pienią-
dze, marki polskie, były środkiem 
płatniczym aż do reformy Grab-
skiego, czyli do 1924 roku. Dużym 
echem odbiło się przemówienie 
noworoczne abp. Kakowskiego, 
wygłoszone na Zamku Królewskim 
w Warszawie 1 stycznia 1918 r.: 
„Gdybym był prorokiem – mówił 
przewodniczący Rady Regencyjnej 
zależnej od zaborców – wołałbym 
głosem wielkim: Ocknij się narodzie 
polski, uderz w czynów stal! Niech 
Gwiazda Betlejemska w tym 1918 
r. oświeca szlaki pochodu wyzwo-
lenia Polski”. Jesienią 1918 r., kiedy 
klęska Niemiec była nieuchronna, 
Rada Regencyjna postanowiła 
powołać Rząd Jedności Narodowej 
oraz Sejm, wyłoniony w wolnych 
wyborach, i złożyć władzę w ręce 
rządu wybranego przez Parlament. 
Sytuacja stawała się coraz bar-
dziej niebezpieczna, gdyż narastało 
rewolucyjne wrzenie, a w rejonie 
Warszawy stacjonowało 40 tys. zre-
wolucjonizowanych żołnierzy nie-
mieckich, gotowych wesprzeć kra-
jowe siły radykalne. Abp Kakowski 
zdawał sobie sprawę z tego niebez-
pieczeństwa. Przekonał pozosta-
łych regentów oraz władze niemiec-
kie, że jedynym człowiekiem, który 
może zapobiec rewolucji społecznej 
w Polsce, jest Józef Piłsudski, który 
ciągle przebywał w Magdeburgu. 10 
listopada komendant, konwojowany 
przez hr. Harry’ego Kesslera, nie-
mieckiego arystokratę z koneksjami 
na cesarskim dworze, dotarł do War-
szawy i spotkał się z arcybiskupem. 
Zdecydowali, że następnego dnia 
Rada Regencyjna przekaże Piłsud-
skiemu władzę wojskową. Trzy dni 
później przekazała mu także władzę 
cywilną, w ten sposób Piłsudski 
został naczelnikiem państwa. Abp 

Kakowski daleki był od idei socja-
listycznych, z którymi wówczas 
kojarzył się komendant legionów, 
ale w pamiętnikach zanotował, że 
Piłsudski „był wtedy człowiekiem 
opatrznościowym, jedynym, który 
mógłby stać na czele odradzającej 
się Polski”. 
 Ojcowie niepodległości w czasie 
Wielkiej Wojny troszczyli się  
o fizyczne przetrwanie Polaków we 
wszystkich zaborach, a posługą 
duszpasterską i pracą organiczną 
budowali świadomość, że punktem 
odniesienia dla narodowych ambicji 
nie jest trwanie u boku zaborców, ale 
wskrzeszenie niepodległej Polski. 
Wolności nie da się przecież odzy-
skać w jeden dzień. Żeby stworzyć 
trwały, mądry naród należy budo-
wać Wspólnotę.  Tak jak nasi przod-
kowie wybijali się na niepodległość  
i wykuwali granice, tak naszym obo-
wiązkiem jest cierpliwe budowanie 
i konsekwentne dbanie o wielowie-
kową tradycję. Bo każde działanie, 
każda najdrobniejsza aktywność, 
nawet jeśli swym zasięgiem obej-
muje jedną szkołę, drużynę czy 
wieś, to element budowania wielkiej 
Polski.
To dlatego 11 listopada 2018 roku 
myślimy o wszystkich tych, którzy 
swoimi działaniami przyczynili się  
do tworzenia Niepodległej. Patrio-
tyzm w czasach pokoju nie jest 
łatwy do wyrażenia. Nie musimy 
walczyć z bronią w ręku. Nie ocze-
kuje się od nas wielkich wyzwań. 
Często gubimy się w świecie war-
tości. Chciałabym, aby dzisiejszy 
dzień był formą wyrażenia naszego 
przywiązania do ziemi ojczystej, 
do wolności, tradycji. Mamy to 
szczęście, że przyszło nam żyć  
w wolnym kraju, prezentować barwy 
narodowe, śpiewać hymn Polski  
i chodzić do szkoły, w której nikt nie 
zabrania mówić po polsku.

Beata Filipowicz
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 Aktywny i kreatywny senior

Dobiegł końca projekt „Od bier-
ności do aktywności”- skierowany 
do seniorów z gminy Kamionka 
Wielka. Jego realizacja była możliwa  
w  ramach Programu „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER”, poddziałanie 
„Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020, 
w ramach projektu grantowego pt. 
„Wykreowanie atrakcyjnej oferty 
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży 
i seniorów z obszaru LGD „Korona 
Sądecka”, w związku z zadaniem pn. 
„Od bierności do aktywności”- Orga-
nizacja czasu wolnego dla seniorów. 

W ramach projektu odbyło się wiele 
działań na rzecz poprawy jakości 
i poziomu życia seniorów z gminy 
Kamionka Wielka. Projekt „Od bierno-
ści do aktywności” pozwolił stworzyć 
w okresie od maja do września br. 
liczne wieloprofilowe działania mające 
na celu integrację wewnątrz i między-
pokoleniową, promujące aktywność 
fizyczną i turystyczno-rekreacyjną. 
Popularyzując aktywność fizyczną 
wśród seniorów przeprowadzono 
zajęcia pilates, nordic walking, zorga-
nizowano wyjazd na baseny termalne 
do Białki Tatrzańskiej, wycieczkę do 
Ciężkowic i Starej Baśni w Grybo-
wie oraz przeprowadzono spotkanie 
poświęcone ziołom i ich zbawiennym 

właściwościom na nasz organizm, 
które przeprowadził dr Krzysztof 
Błecha.
Propagując postawy społeczne  
i proekologiczne seniorzy przygo-
towali dla uczniów klas 0-3 z naszej 
gminy spektakl teatralny pt. „Fran-
klin pomaga” poruszający tematykę 
ochrony środowiska. Uhonorowa-
niem uczestników biorących udział  
w występach teatralnych był wyjazd 
do teatru „Bagatela” w Krakowie.
Podsumowaniem projektu był integra-
cyjny wyjazd w Bieszczady.
Na realizację zadania pozyskano  
24 050,53 zł.

A. Ziobrowska  
Fot. autora

Piknik 
Ojcowizna (c.d)

 Przybyli goście ze smakiem często-
wali się m.in.: smalczykiem, ogórkami małosol-
nymi, pieczonym chlebem, kwaśnicą, bigosem  
i pierogami. Degustację dopełniły wyroby ZM 
Kmak oraz Firmy Konspol. Na deser skoszto-
wać można było podpłomyków oraz wypieków 
drożdżowych roznoszonych przez panie w stro-
jach regionalnych.
Zespół Regionalny Skalnik pod kierownic-
twem artystycznym Józefa Trojana zapre-
zentował ojcowiznę gminy Kamionka Wielka 

poprzez śpiew i taniec kończąc imprezę  
„z przytupem”.
Impreza odbyła się, dzięki wsparciu finanso-
wemu Gminy Kamionka Wielka i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
   Piknik historyczny Ojcowizna Gminy 
Kamionka Wielka był jednym z wielu wyda-
rzeń zadedykowanych wolnej Polsce. Wcze-
śniej na terenie gminy, odbyły się między 
innymi takie projekty jak: „Razem dla nie-
podległej” zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Dolina Królówki, wieczornica w której 
brali udział harcerze, młodzież oraz seniorzy,  
a gdzie czytano kroniki parafialne z okresu 
pierwszej wojny światowej. Podczas „Lata  
w Dolinie Kamionki”  na początku wakacji odtań-

czono poloneza, a  w każdej szkole na terenie 
gminy Kamionka Wielka odbywały się okolicz-
nościowe apele przy okazji świąt narodowych, 
jak również lekcje „żywej historii”. Również 
dyktando, podczas Gminnego Konkursu Orto-
graficznego, miało mocny akcent patriotyczny.
  Parafrazując jednego z ojców Nie-
podległości cytowanego na wstępie okazuję 
się być naszym obowiązkiem szanowanie prze-
szłości, choćby po to, aby zasłużyć na szacu-
nek teraźniejszości i mieć prawo do przyszłości. 
Zatem pokładamy ufność, że przez symboliczne 
inicjatywy, jeszcze mocniej łączyć nas będzie 
duma bycia Polakiem.

     M.P.
Fot. Barbara Pogwizd, Kazimierz Ogorzałek
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Konkurs plastyczny

W roku bieżącym przypadają  obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W związku z tym, aby pod-
kreślić jak ważne dla Polski jest to wyda-
rzenie, Gminny Ośrodek Kultury zorga-
nizował Gminny Konkurs Plastyczny pn. 
„Moja Ojczyzna – Polska”. W konkursie 
wzięły udział dzieci i młodzież z Gminy 
Kamionka Wielka. Z ponad 50 nadesła-
nych prac komisja,  pod przewodnic-
twem Marty Jeziak, wyłoniła najlepsze 
prace. Oto najlepsi wykonawcy:
 W kategorii I:
 I miejsce otrzymała Kamila 
Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej  
w Mszalnicy.
 II miejsce zdobyła Zuzanna 
Rumin ze Szkoły Podstawowej  
w Jamnicy.
 III miejsce otrzymała  Justyna 

Łabuś ze Szkoły Podstawowej   
nr 1 w Kamionce Wielkiej.
W tej kategorii przyznano wyróżnienie 
dla Dominika Ociepki ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszalnicy.
 W kategorii II:
 I miejsce otrzymała Julia 
Pazgan ze Szkoły Podstawowej  
w Mystkowie.
 II miejsce zdobył Szymon 
Gieniec ze Szkoły Podstawowej nr  
1 w Kamionce Wielkiej. 
 III miejsce otrzymała  Katarzyna 
Pogwizd  ze Szkoły Podstawowej nr 2   
w Kamionce Wielkiej. 
W tej kategorii przyznano również wyróż-
nienie dla: Patrycji Jasińskiej i Alicji 
Woźniak ze Szkoły Podstawowej  nr 1  
w Kamionce Wielkiej i Aleksandry 
Kiełbasy ze Szkoły Podstawowej  

w Mszalnicy.
 W kategorii III:
 I miejsce zdobyła Dorota Szcze-
cina  z Gimnazjum Publicznego nr 1  
w Kamionce Wielkiej. 
 II miejsce otrzymała Magdalena 
Sułkowska z Gimnazjum Publicznego nr 1  
w Kamionce Wielkiej. 
 III miejsce zdobył  Hubert 
Michalik  z Gimnazjum Publicznego  
w Królowej Górnej.
 Słowa podziękowania orga-
nizatorzy kierują do dzieci  za wykona-
nie pięknych prac oraz do opiekunów 
i nauczycieli, którzy zachęcili swoich 
uczniów do udziału w konkursie.

G.M.
Fot. K. Ogorzałek

INFORMACJA
Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje o podjęciu przez Radę Gminy Kamionka Wielka uchwały Nr: XXXII/280/2017 
z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka, obejmującego tereny położone w miejscowo-
ściach: Jamnica, Kamionka Mała i Kamionka Wielka.
Osoby zainteresowane posiadające nieruchomości na terenie tych miejscowości mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 grudnia 2018 r.
Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kamionka Wielka (33-334 Kamionka Wielka 5) 
lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej (pok. 14) oraz na stronie internetowej.
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Wymiana pieców (c.d)

Wydatki kwalifikowane w projekcie 
to koszty  demontażu, zakupu i mon-
tażu nowego źródła ciepła, spełnia-
jącego wymogi dyrektywy 2009/125/
WE dotyczącej Ekoprojektu i pracu-
jącego na biomasie (głównie pellet) 
oraz gazie ziemnym, a także koszty 
prac związanych z przystosowaniem 
instalacji wewnętrznych do pracy  
z nowym źródeł ciepła, w tym rów-
nież zakup i montaż nowych grzejni-
ków. Koszty prac związanych z ter-
momodernizacją skorupy budynku 
stanowią koszty niekwalifikowane 
w projekcie. W przypadku koniecz-
ności przeprowadzania termomo-
dernizacji budynku, jedynymi pro-
gramami wsparcia w tym zakresie 
są programy WFOŚiGW w Krakowie 
oraz kredyty i pożyczki bankowe. 
Na wniosek odbiorcy końcowego, 
Gmina Kamionka Wielka przeka-
zuje dofinansowanie maksymal-
nie do wysokości mocy określonej  
w wyniku  przeprowadzonego 
audytu energetycznego budynku, 
które wynosi:
 550 zł/kW dla zapotrzebo-
wanie do 10 kW mocy (włącznie) 
 500 zł/kW dla zapotrze-
bowanie powyżej 10 kW do 15 kW 
mocy (włącznie) 
 450 zł/kW dla zapotrze-
bowania powyżej 15 kW do 20 kW 
mocy (włącznie) 
 450 zł/kW dla zapotrzebo-
wania powyżej 20 kW mocy 
Maksymalna kwota dofinansowania 
na źródło ciepła wynosi:
 8 000 zł/kocioł dla budynku 
jednorodzinnego,
 10 000 zł/kocioł dla budynku 
wielorodzinnego, dla którego wpro-
wadza się wspólne źródło ciepła dla 
więcej niż jednego lokalu. Na wnio-
sek odbiorcy końcowego, Gmina 
Kamionka Wielka przekazuje dofi-
nansowanie maksymalnie do wyso-
kości mocy określonej w wyniku  
przeprowadzonego audytu energe-
tycznego budynku, które wynosi:
 550 zł/kW dla zapotrzebo-
wanie do 10 kW mocy (włącznie) 

 500 zł/kW dla zapotrze-
bowanie powyżej 10 kW do 15 kW 
mocy (włącznie) 
 450 zł/kW dla zapotrze-
bowania powyżej 15 kW do 20 kW 
mocy (włącznie) 
 450 zł/kW dla zapotrzebo-
wania powyżej 20 kW mocy 
Maksymalna kwota dofinansowania 
na źródło ciepła wynosi:
 8 000 zł/kocioł dla budynku 
jednorodzinnego,
 10 000 zł/kocioł dla budynku 
wielorodzinnego, dla którego wpro-
wadza się wspólne źródło ciepła 
dla więcej niż jednego lokalu. Jak 
wspomniano powyżej, w przypadku 
konieczności wykonania moderniza-
cji instalacji wewnętrznych, niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowa-
nia urządzenia, istnieje możliwość 
zwiększenia limitu dofinansowania 
na jedną instalację do wysokości:
 max. 6 000 zł dla budynku 
jednorodzinnego, 
 wielokrotności 6 000 zł 
zgodnej z liczbą odrębnych lokali 
mieszkalnych w budynku wielo-
rodzinny i nie więcej niż 80 zł/m2 
ogrzewanej powierzchni.

Obowiązkiem odbiorcy końco-
wego projektu jest trwała likwida-
cja starego źródła ciepła i wyko-
rzystywanie nowego urządzenia, 
jako podstawowego źródła ciepła  
w budynku, brak nieuprawnio-
nych modyfikacji nowych urzą-
dzeń umożliwiających spalanie 
odpadów, wykorzystywanie paliwa  
o parametrach określonych przez 
producenta urządzenia (odpo-
wiedniej jakości paliwo bioma-
sowe- pellet),  a także odpowied-
nie składowanie paliwa. W ramach 
projektu prowadzona jest kon-
trola modernizowanych systemów 
grzewczych, której pozytywny 
wynik daje zielone światło do refun-
dacji poniesionych przez inwestora 
wydatków. Kontrola prowadzona 
będzie również w okresie trwałości 
projektu, który został określony na  
5 lat od daty zakończenia projektu, 
tj. do 31 grudnia 2025 roku.
Jak wynika z powyższego, refunda-
cja wydatków poniesionych przez 
odbiorców końcowych w związku  
z likwidacją starych kotłów może 
być dofinansowana przez gminę na 
poziomie  100%. Dofinansowanie 
udzielane jest na wniosek odbiorcy 
końcowego, składany wraz z kom-
pletem dokumentów w Urzędzie 
Gminy Kamionka Wielka w ramach 
prowadzonych naborów wniosków. 
Do końca I kwartału 2018 roku roz-
liczonych zostało 20 inwestycji.   
W chwili obecnej trwa ciągły nabór 
wniosków, ograniczony jedynie ilo-
ścią kotłów „zakontraktowanych”  
w projekcie tj. łącznie 106 urządzeń 
grzewczych. Wszelkich informacji 
związanych z projektem udziela 
podmiot zarządzający – repre-
zentowany przez pana Michała 
Wierzbickiego – tel: 794 218 512 
oraz Ekodoradca Gminy Kamionka 
Wielka, pan Przemysław Lebda 
pod numerem telefonu 18 445 60 
17.

P.L.
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W Szkole Podstawowej nr 2 im Św. Kingi 
w Kamionce Wielkiej, Zespół Śpiewaczy 
Kamionczanki świętował Jubileusz 40-lecia 
swojej działalności. Spotkanie rozpoczęło się 
Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewod-
nictwem ks. dra Janusza Potoka, proboszcza 
parafii Kamionka Wielka. W jubileuszowym 
koncercie zespół przedstawił sto pieśni, na 
100- lecie odzyskania niepodległości Polski. 
Większość śpiewano razem z publicznością. 
Z jubileuszowymi gratulacjami pośpieszyli: 

dyrektor MCK „Sokół” w Nowym Sączu – 
Antoni Malczak, sekretarz gminy Kamionka 
Wielka – Krystyna Homoncik, dyrektor GOK 
w Kamionce Wielkiej – Kazimierz Ogorzałek. 
Nie zabrakło wielu przedstawicieli zaprzyjaź-
nionych zespołów, parafialnych kapłanów, 
twórców kultury i sympatyków zespołu. 
Przypomnijmy, że zespół założyła 1978 roku 
ówczesna dyrektorka miejscowej szkoły 
Bogusława Kłębczyk. Zespół wykonuje 
dawne, odkurzone pieśni  i przyśpiewki  

a capella. Jest laureatem nagród z prze-
glądów w Podegrodziu, Bukowinie Tatrzań-
skiej, Kazimierzu nad Wisłą i in. Zespół witał 
papieża Jana Pawła II na starosądeckich 
błoniach podczas kanonizacji św. Kingi. 
Pieśni „Kamionczanek” zarejestrował 2 pro-
gram TVP i emitował w programie „Folkowe 
nuty”. Zespół nagrał swoją płytę w ramach 
„Fonoteki Sądeckiej”. Obecnie zespołem 
kierują Maria Ruśniak i Hanna Popiela.

Tekst i fot. Kogo

Bajki

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie,
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie. 

Maria Konopnicka

Bajka jest to  utwór wierszowany lub 
pisany prozą, żartobliwy, zawierający 
morał (pouczenie), który może czytać 
zarówno dziecko jak i dorosły. Ma ona 
za zadanie przenieść nas do innego 
świata, gdzie jest wszystko możliwe, 
gdzie spełniają się marzenia. Takie wła-
śnie bajki wysłuchaliśmy na XXVII Gmin-
nym Konkursie Opowiadania Bajek, 
który odbył się 30 października 2018 
roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamionce Wielkiej. Komisja ocenia-
jąca, po szczegółowej analizie wysłucha-

nych bajek, nagrodziła następujących 
uczestników konkursu:                                                         
 w kategorii I:
I miejsce otrzymała Zofia Tuczyńska z ZSP 
w Kamionce Wielkiej, 
II miejsce zdobyła  Roksana Woźniak  
 ZSP w Kamionce Wielkiej, 
III miejsce otrzymał Jan Słaby z ZS-P  
w Kamionce Wielkiej. 
W tej kategorii zostało przyznane wyróż-
nienie dla Filipa  Królewskiego ze SP  
w Królowej Górnej. 
 W kategorii II:
I miejsce otrzymał Mateusz Jaworski ze  SP  
w Królowej Polskiej, 
dwa II miejsca przyznano: Zuzannie Basiadze  
ze SP w Jamnicy  i Wiktorii Jasińskiej z ZSP  
w Kamionce Wielkiej, 

dwa III miejsca przyznano dla: Szymona 
Koziaka ze SP w Królowej Górnej i Amelii 
Pikuły  ze SP nr 2 w Kamionce Wielkiej. 
 W kategorii III:
I miejsce zdobył Dominik  Siedlarz  
z SP w Królowej Górnej, 
II miejsce  przyznano Marii Kmak   
z SP w Boguszy,
III miejsce zdobyły ex aequo: Nikola 
Ząber ze SP  w Królowej Polskiej 
oraz Katarzyna Pogwizd ze SP nr 2  
w Kamionce Wielkiej .

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
piękne prezentacje bajek a  ich opieku-
nom za przygotowanie. 

(G.M.)
Fot. autora

"Kamionczanki" śpiewają od 40 lat!
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Z wielką radością przyjęliśmy wia-
domość, że nasz projekt został oce-
niony pozytywnie i zakwalifikowany 
do dofinansowania, w ramach pilo-
tażowego programu, zarządzanego 
przez Instytut Książki w Krakowie 
pn. „Partnerstwo dla książki”. Celem 
projektu jest rozszerzenie zakresu 
usług biblioteki i dostosowanie ich 
do potrzeb czytelników, zwłaszcza 
młodych oraz wzmocnienie funkcji 
biblioteki, jako ośrodka animującego 
kulturę i aktywizującego społecz-
ność lokalną. 
W ramach realizacji projektu, przy 
wsparciu organizacyjnym i współ-
pracy ze szkołami z terenu gminy, 
zorganizowano 30 spotkań autor-
skich promujących czytelnictwo  
i rozwijających wiedzę dzieci i mło-
dzieży. W spotkaniach i warsztatach 
wzięło udział  772 uczniów ze szkół 
w Królowej Polskiej, Królowej Górnej, 
Mystkowie, Kamionce Wielkiej, Jam-
nicy, Boguszy i Mszalnicy.
W pierwszym cyklu spotkań, od 

czerwca do września,  gościliśmy 
panią Martę Jędras, która przepro-
wadziła  warsztaty projektowania 
i wykonywania biżuterii szklanej 
dla dzieci i młodzieży oraz pana 
Szymona Teluka - rysownika, ilu-
stratora, malarza i karykaturzystę, 
autora  komiksów. W czasie zajęć 
dzieci poznały podstawowe tech-
niki rysunkowe, zasady kompozycji 
i  konstruowania postaci i przedmio-
tów, dowiedziały się również, że przy 
użyciu odpowiednich półproduktów 
można wykonać bransoletkę czy 
breloczek do kluczy.  
W kolejnym etapie projektu gościem 
spotkań, w dniach 17-30  paź-
dziernika,  była Joanna Krzyżanek, 
autorka wielu książek dla najmłod-
szych oraz firma Kalander, która 
przeprowadziła warsztaty czerpania 
papieru, mające na celu przybliżenie 
historii papiernictwa w powiązaniu 
z zabawą tak, aby w obecnej dobie 
Internetu uświadomić dzieciom jaką 
rolę wciąż odgrywa papier.

Projekt realizowany był również przy 
współpracy z seniorami, którzy przy-
gotowali przedstawienie teatralne 
dla dzieci. W rezultacie dzieci miały 
okazję poznać starsze pokole-
nie w procesie twórczym i czerpać  
z wiedzy i doświadczenia seniorów. 
Jednocześnie uczestnictwo w pro-
jekcie było dla seniorów źródłem 
radości i rozwoju osobistego.
Przed nami kolejne wyzwanie. Tym 
razem najmłodsze dzieci zaprosimy 
na warsztaty teatralne, które zapla-
nowano na miesiąc grudzień. Warsz-
taty przeprowadzi teatr Maska z Kra-
kowa. 
Na realizację projektu pn. „Biblio-
teka warto tu być” Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kamionce Wielkiej otrzy-
mała dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 11 000,00 zł .

A. Ziobrowska
Fot. autora

„Biblioteka - warto tu być” 
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Święto patrona

                13 listopada 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Mystkowie miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość - Święto patrona 
szkoły. Rozpoczęła ją, jak co roku, Msza 
Święta pod przewodnictwem ks. pra-
łata Józefa Głowy. Wyraziliśmy ogromną 
wdzięczność Bogu za dar patrona. Następ-
nie cała społeczność szkolna, poczet 
sztandarowy, zaproszeni goście udali się 
na parafialny cmentarz, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobie ks. 
Piotra Poręby. Druga część uroczystości 
odbyła się już w sali gimnastycznej. Po 
uroczystym wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego, odśpiewaniu hymnu szkoły 
„Chcesz uczyć się, to książkę bierz”, dyrek-
tor Marek Kiełbasa powitał licznie przyby-
łych gości: wójta gminy Kamionki Wielkiej 
Kazimierza Siedlarza, radnych gminy: 
Benedykta Porębę, Tadeusza Bodzionego, 
Józefa Janusa, sołtysa wsi Mystków Sta-
nisława Porębę, komendanta gminnego 
OSP Mateusza Górskiego, prezesa OSP 
Mystków Zbigniewa Hebdę, licznie przy-
byłych emerytów oraz całą społeczność 
szkolną: rodziców, nauczycieli i uczniów.  
Wójt gminy życzył społeczności szkol-
nej, aby potrafiła dostrzec i wsłuchać się  
w wartości, jakie przekazywał swoim 
życiem Patron Szkoły. W swoim przemó-
wieniu nawiązał również do setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Następnie odbyła się uroczysta akademia 
przygotowana przez uczniów pod kie-
runkiem Agnieszki Rutkowskiej i Józefa 
Oracza, na której uczniowie prezentowali 
program artystyczny związany z życiem 
ks. prof. Piotra Poręby. Podczas tej części 
uroczystości można było podziwiać talenty 
poetyckie, recytatorskie i aktorskie naszych 
uczniów. Zaproszeni goście mogli obejrzeć 
również fragmenty z nadania imienia szkole 
z 12 listopada 1994 r. Wydarzeniom tego 
dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera  
i podniosły nastrój. Wzruszenie, emocje  
i miłe wspomnienia na długo pozostaną  
w pamięci, przywołując niezwykłą atmos-
ferę tego doniosłego wydarzenia w historii 
szkoły. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne 
wywołały wśród zaproszonych gości łzy 
wzruszenia.
          Rada Rodziców ufundowała nagrody 
dla zwycięzców konkursów rozgrywanych  
z okazji  Święta  patrona, a jej przewod-
niczący pan  Kazimierz Leśniak oraz wójt  
gminy dokonali uroczystego wręczenia 
nagród.  Laureatami Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o patronie zostali:
 I miejsce Justyna Bielak,
 II miejsce Rafał Rogoziński,
 III miejsce Oliwia Leśniak.

Laureatami Konkursu Plastycznego o Patro-
nie Szkoły zostali:
 I miejsce Julia Pazgan,
 II miejsce Kamila Kachniarz,
 III miejsce Adrian Jasiński.
Wyróżnienie: Izabela Szczepanik.
         Uroczystość była także okazją do 
podziękowań odchodzącemu wójtowi gminy 
oraz radnym, którzy niejednokrotnie uczest-
niczyli w Święcie patrona szkoły i przyczy-
nili się do wielkiego rozwoju bazy naszej 
placówki. Dyrektor szkoły Marek Kiełbasa 
podziękował w szczególności za troskę  
o budynki szkolne i wyposażenie szkoły, za 
realizowane liczne projekty edukacyjne we 
współpracy z Gminą, budowę placu zabaw, 
boisk wielofunkcyjnych, nowej szkoły wraz  
z salą gimnastyczną. 
         Święto szkoły na długo zostanie  
w pamięci społeczności szkolnej.  Jesteśmy 
dumni, że od 24 lat nasza szkoła nosi imię 
tak wielkiego dla nas człowieka, ks. prof. 
Piotra Poręby (mystkowianina, teologa, 
wychowawcy, profesora KUL-u, przyjaciela 
dzieci i młodzieży), dla którego ewangelia  
i wiedza stanowiły dwa najważniejsze dro-
gowskazy w życiu.

Józef Oracz
Fot. archiwum szkolne



GMINNE WIEŚCI    Nr 72 strona 27

Z inicjatywy kapelmistrzów: Mateusza 
Główczyka – Orkiestra Dęta z Mystkowa 
oraz Andrzeja Szafrańskiego – Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Flo-
rynki, w dniu 28.09.2018 roku, późnym 
popołudniem, w sali Domu Ludowego  
w Mystkowie odbyły się nagrania mate-
riału dźwiękowego na płytę „LGD w  Hoł-
dzie Bohaterom”. Płyta zostanie wydana 
staraniem Lokalnej Grupy Działania 

„Korona Sądecka”, - a patronat nad nią 
objął Marszałek Województwa Małopol-
skiego – z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W nagraniu 
udział wzięło kilkudziesięciu muzyków, 
pasjonatów gry na instrumentach dętych 
i perkusyjnych z obydwu orkiestr.  Wyda-
rzenie poprzedziły wspólne próby, które 
były okazją do poznania się i wymiany 
doświadczeń. W utworach swoich głosów 

udzielili wspaniali soliści: Irena Michalska, 
Tomasz Jarosz, Bogdan Szyszka.
Na płycie znajdą się m.in. takie utwory 
jak: Kadrówka, Partyzantka, Rota, Hymn 
Polski czy Marsz Generalski.
Próby i nagrania połączonych orkiestr 
oraz nagrania wokalistów odbyły się pod 
dyrekcją Mateusza Główczyka.

M.G.
Fot. K. Ogorzałek

Wspólnie dla Niepodległej

 Połączone siły orkiestr dętych z Mystkowa i Florynki nagrały wspólną płytę

          XXXV Gminny Przegląd  Grup Kolędniczych 
17.01.2019 r.

XV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
19-20.01.2019 r.

SĄDECKIE  KOLĘDOWANIE
  

Wiejski Dom Kultury w Mystkowie

         ZAPRASZAMY
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„Módlmy się śpiewając  
i modląc się śpiewajmy”
                Św. Augustyn

  20 października 2018 roku  
w kościele Parafialnym w Mystkowie 
odbyła się XIV edycja Gminnego Kon-
kursu Piosenki Religijnej. Założeniem 
organizatora konkursu jest ewangeli-
zacja dzieci i młodzieży poprzez popu-
laryzację piosenek religijnych.
 W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 14 solistów i 10 zespo-
łów muzycznych z terenu naszej 
gminy. Zaprezentowany repertuar 
oceniła komisja w składzie: Marzena 
Pikuła - wykładowca w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Nowym Sączu 
i ksiądz Andrzej Mulka - dyrektor 
Wydawnictwa „Promyczek”. Wyło-
nili oni najlepszych wykonawców  
w następujących kategoriach:

1. Kategoria szkół podstawowych:
 a) soliści:
 I miejsce: Magdalena Siedlarz ze 
Szkoły Podstawowej w Królowej 

Górnej, 
II miejsce:  Aleksandra Ziobrow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kamionce Wielkiej,  
dwa III miejsca:  Mikołaj Góra  
z Przedszkola Faustynka w Mystkowie  
i Zuzanna Jarosz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kamionce Wielkiej, 
wyróżnienie: Anna Górka z  Mystkowa 
i Patrycja Jarosz ze Szkoły Podstawo-
wej  ZSP w Kamionce Wielkiej, 
 b) zespoły wokalne  
I miejsce: Schola  ze Świetlicy Środo-
wiskowej w Mystkowie, 
III miejsce: Gabriela Kiełbasa  
i Aleksandra Kiełbasa ze Świetlicy 
Wiejskiej w Mszalnicy, 
wyróżnienie: Zespół „Boże Perełki”  
z Mystkowa .

2.Kategoria młodzieżowa 
oraz dorośli):

a) soliści:
I miejsca nie przyznano
II miejsce: Oliwia Ślipek z ZSP  
w Kamionce Wielkiej,
III miejsce: Mateusz  Poręba ze Szkoły 

Podstawowej  w Królowej Górnej, 
wyróżnienie: Justyna Bielak z Myst-
kowa, 
 b) grupy wokalne:
I miejsce: Zespół wokalno-instrumen-
talny z KSM w Kamionce Wielkiej, 
II miejsca nie przyznano,
III miejsce: Zespół wokalno-instru-
mentalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kamionce Wielkiej, 
wyróżnienie: Zespół muzyczny  ze 
Świetlicy Środowiskowej w Myst-
kowie, Aleksandra Kocemba, 
Oliwia Malczak, Ewa Poremba ZSP  
w Kamionce Wielkiej .

Ponadto na Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Dziecięcej „SKOWRONECZEK” 
w 2019 roku zakwalifikowano Magda-
lenę Siedlarz.
 Wszystkim uczestnikom kon-
kursu dziękujemy za piękne przesłanie 
słowa Bożego poprzez piosenkę. Lau-
reatom życzymy dalszych sukcesów.

 (G.M.)
Fot. K. Ogorzałek

Przegląd Piosenki Religijnej


