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W krzyżu cierpienie

W krzyżu zbawienie
ks. Karol Antoniewicz SJ

Władysław Kurdziel "Golgota", obraz olejny

W krzyżu miłości nauka

Wszystkim naszym Czytelnikom radości i mocy
płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego
życzy Redakcja
Fot. K. Ogorzałek
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Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Potrzebujemy
zmartwychwstać
Doświadczenie śmierci, grobu i zadumy przy nim stało
się już udziałem każdego z nas. Szczególnie tuż po
pogrzebie chodzimy na cmentarz, by pobyć sobie, by
pogadać. Tak, choć zmarłego już nie ma pośród nas
to jednak idziemy, gadamy, żalimy się, opowiadamy. Z
czego to wynika? Wielu dziś powiedziałoby o jakiś psychologicznych potrzebach, ucieczkach w świat iluzji,
niezdrowych relacjach. Nie życzę im prawdziwego
doświadczenia śmierci, tego bólu, który rozrywa serce
do głębi, tego cierpienia, które zdaje się pochłaniać
całego człowieka. Nie dozna tego nikt, kto nie żyje w
głębokich więziach z drugim człowiekiem.
Tyle napisano już o Marii Magdalenie, i wiele głupot też.
Dziś dowiadujemy się, że pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno udała
się do grobu. Wyobraźmy sobie, że umarł ktoś bardzo
bliski, a ja nie mogę iść, by z nim pogadać przy grobie.
Prawo szabatu nie pozwalało na to. Powiemy, że sam
Pan Jezus powiedział, że szabat jest dla człowieka, a
nie człowiek dla szabatu, jednak Pan powiedział także,
że nie przyszedł obalić prawa, ale je wypełnić. Ta kobieta
zachowuje szabat, bo nauczyła się tego od Mistrza.
Jest niecierpliwa. Doświadczyła bólu przenikającego
do szpiku kości. Zerwała się skoro świt i w odchodzących ciemnościach nocy zmierza ku blademu porankowi. Przyjmuje, dostrzega najmniejszą nawet okazję
do tego, by spełniło się jej pragnienie bycia z Panem.
Po co idzie do grobu? Wspominki? Żale? Nie wiem i
według mnie ona sama nie wiedziała. Idzie bez celu?
Celem było tylko i wyłącznie, a może aż owo przebywanie w pobliżu nie wiedząc do końca co się stało.
Ta kobieta daje się zaskoczyć. Choć zamiarów żadnych nie miała (a mogła liczyć na przeszkody ze strony
strażników postawionych przez Sanhedryn) zmierza tam, gdzie wydaje się, iż króluje cisza i ciemność
śmierci. Wskazuje nam pewien kierunek, znowu naśla-

dując Mistrza, a mianowicie, żeby iść na spotkanie
ze śmiercią z powagą i wtedy, gdy ona nadejdzie. To
jedyna droga do życia!

Kamień odsunięty od grobu
Dochodząc, jak stwierdza ewangelista, zobaczyła
kamień odsunięty od grobu. Znowu wyobraźmy sobie
sytuację, w której idziemy na cmentarz na grób kogoś
bliskiego i przyszedłszy odkrywamy, iż jest on otwarty.
Kamień, który miał zamykać, oddzielać, pieczętować
(dać pewność!) śmierci zostaje odsunięty. Cóż musiało
się dziać w jej sercu? Ogromna panika? Czarna rozpacz? Załamanie? A może iskierka nadziei, nieprzeczuwalnego światła, nie-dowierzania ze zdumienia?
Czy nasze tegoroczne zmartwychwstanie jest zobaczeniem odsuniętego kamienia? Co z tym robimy? Bo
Magdalena przechodzi do konkretów. Nic nie rozumie,
a raczej rozumuje po swojemu i biegnie do apostołów,
by oznajmić, by zapytać, by podzielić się. Tak, strach w
niej jest obecny. Tak, chaos wypowiedzi też zapewne.
Tak, nadzieja miesza się z niepewnością. Niedowierzanie z niedowiarstwem. Prawdopodobnie wściekłość
(jak możecie profanować Tego, któregoście zabili)
pojawia się w zakamarkach serca i smutek (czemu nie
dają Mu spokoju nawet po śmierci). Cała Magdalena!
Cały człowiek! Właśnie w taki sposób reaguje ten, kto
kocha, kogo dotknęła ta Śmierć. Ona szuka!
Zauważmy, że Zmartwychwstały ukazuje się w drodze,
nie tylko swojej drodze, ale na drodze człowieka. Spotyka się z człowiekiem w marszu. Nie będzie Zmartwychwstania bez podjęcia wysiłku. Nie doświadczymy
spotkania ze Zmartwychwstałym przed ekranem telewizora czy monitorem komputera w ciepłych papuciach
i kawałkiem ciasta w ręce. Trzeba wyjść i to wczesnym
rankiem, aby Go spotkać, a raczej by odkryć znaki
Jego zmartwychwstania i uradować się nimi!
Tego sobie i każdemu z Was z serca życzę

o. Robert Więcek SJ

Niech Chrystus Zmartwychwstały – Ten, który pokonał śmierć umacnia nas w wierze
i nadziei, że warto żyć w poczuciu godności, z radością znosić ciężary codzienności
i z nadzieją spoglądać w przyszłość.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy prosimy przyjąć życzenia wszelkiej
pomyślności, radości, miłości w rodzinie i życzliwości ludzkiej.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Witek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz
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Sesja w gminie
W dniu 16 marca 2009 roku odbyło się dwudzieste piąte posiedzenie Rady Gminy Kamionka Wielka
obecnej kadencji. Radni przyjęli sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008 oraz
raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 oceniając pozytywnie podejmowane działania w tym temacie.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka w zakresie zmiany
dotychczasowego przeznaczenia terenów:
1) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług:
•
cz. działki 683/1 położonej w Mystkowie,
wnioskodawca Rafał Gieniec
2) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
•
dz. nr 928/1 położona w Mystkowie, wnioskodawca Danuta i Józef Górski
•
dz. nr 3082/6 położona w Kamionce Małej,
wnioskodawca Joanna Mirek,
3) na tereny przemysłowe – stacja demontażu
pojazdów:
•
dz. nr 318/1 położona w Mystkowie, wnioskodawca Elżbieta i Wincenty Górski.
Rada Gminy ustaliła nowy plan sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka
Wielka, a mianowicie:
•
Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Kamionce
Wielkiej obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej,
•
Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Kamionce
Wielkiej obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej,
•
Gimnazjum Publiczne w Jamnicy obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w
Jamnicy,
•
Gimnazjum Publiczne w Mszalnicy obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w
Mszalnicy,
•
Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej
obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, Szkoły Podstawowej w
Królowej Polskiej, Szkoły Podstawowej w Boguszy,
•
Gimnazjum Publiczne w Mystkowie obejmujące dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej w
Mystkowie.
Podjęte zostały uchwały w sprawie założenia Gimnazjów Publicznych: Nr 2 w Kamionce Wielkiej,
w Jamnicy i w Mszalnicy, oraz założenia Zespołu
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce
Wielkiej.
Zatwierdzono
Plany
Odnowy
Miejscowości:
Kamionka Wielka, Królowa Górna i Bogusza.
Ustalono również wysokość ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z
terenu Gminy Kamionka Wielka za jedną godzinę
uczestnictwa w działaniu ratowniczym w kwocie
12 zł oraz w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w kwocie 8 zł.
Przyjęto plany pracy Komisji Rady Gminy na rok
2009.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr WITEK
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Programy unijne
Maáopolski Regionalny Program
Operacyjny 2007 - 2013
nowe nabory wniosków

Zarząd Województwa Maáopolskiego ogáosiá nabór na dofinansowanie kolejnych projektów
w ramach Maáopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Trzy konkursy
wpáyną na poprawĊ sytuacji Maáopolskiej edukacji, rozwój obszarów wiejskich oraz pomogą w
promocji regionu Maáopolski za granicą. Na projekty, które zostaną wyáonione w konkursach
przeznaczono kwotĊ ponad 29 milionów euro!
W ramach konkursów bĊdzie moĪna uzyskaü dofinansowanie na projekty związane
z rozwojem ksztaácenia oraz rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacyjnej. ĝrodki unijne
wspomogą m.in. szkoáy, placówki edukacyjne, gminne stowarzyszenia oraz instytucje doksztaácania
zawodowego. BĊdzie moĪna záoĪyü wniosek na rozbudowĊ oĞrodków a przede wszystkim
sfinansowaü zakup sprzĊtu oraz informatyzacjĊ placówek. Na dofinansowanie edukacji przewidziano
kwotĊ 10 mln euro.
W naborze związanym z rozwojem obszarów wiejskich dofinansowanie przeznaczone jest
na budowĊ, przebudowĊ, rozbudowĊ i modernizacjĊ szkóá, przedszkoli, sal gimnastycznych, obiektów
sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, ĞcieĪek
zdrowia, placów zabaw, modernizacja basenów) oraz obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu
lokalnym. Znajdą siĊ teĪ pieniądze na poprawĊ infrastruktury drogowej umoĪliwiającej dostĊp do
obiektów związanych z projektami. Na cele przeznaczono 15 mln euro.
SzansĊ na realizacjĊ otrzymają teĪ innowacyjne pomysáy na promocjĊ Maáopolski
zagranicą. BĊdzie moĪna organizowaü róĪnego typu kampanie promocyjne i przedsiĊwziĊcia
kulturalne takie jak: koncerty, festiwale, wystawy, kampanie reklamowe w mediach ( radio, prasa, tv,
internet), zagraniczne kampanie promocyjne oraz imprezy o charakterze targowym
i wystawienniczym. Rozpatrywane bĊdą takĪe wnioski o organizacjĊ seminariów i konferencji
naukowych. Na promocjĊ Maáopolski przeznaczono ponad 4 mln euro.
Nabory prowadzone są dla dziaáaĔ:
x Poprawa jakoĞci usáug edukacyjnych ( Dziaáanie 1.1 schemat B - Rozwój
infrastruktury ksztaácenia ustawicznego oraz ksztaácenia zawodowego)
x Promocja Maáopolski na arenie miĊdzynarodowej (Dziaáanie 8.1)
x Rozwój obszarów wiejskich (Dziaáanie 6.2 Schemat B - Infrastruktura spoáeczna,
w tym edukacyjna i sportowa)
Wnioski o dofinansowanie projektów bĊdzie moĪna skáadaü od 20 marca do 20 kwietnia 2009 roku
w UrzĊdzie Marszaákowskim Województwa Maáopolskiego (Departament Funduszy Europejskich),
przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie.
O dofinansowanie wniosków mogą staraü siĊ miĊdzy innymi:
x jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.
x jednostki organizacyjne JST posiadające osobowoĞü prawną.
x osoby prawne i fizyczne bĊdące organami prowadzącymi szkoáy i placówki.
x organizacje pozarządowe
x jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoáy wyĪsze
x instytucje otoczenia biznesu
x partnerzy spoáeczni i gospodarczy
x instytucje kultury
x koĞcioáy i związki wyznaniowe, osoby prawne koĞcioáów i związków wyznaniowych
x osoby prawne i fizyczne bĊdące organami prowadzącymi szkoáy i placówki
WiĊcej informacji na stronie Centrum Informacyjnego FEM: http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem
Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej - Urząd Marszaákowski Województwa Maáopolskiego
Michaá Strzelczyk na podstawie dokumentacji konkursowych regulaminów konkursów.
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PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Samorząd Województwa Małopolskiego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 odpowiedzialny jest za wdrażanie działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Celem działania jest poprawa warunków życia oraz
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich poprzez likwidację barier rozwoju
czyli przede wszystkim braku podstawowych elementów infrastruktury technicznej. Szczególne utrudnienia
w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach.
O dofinansowanie w ramach ww. działania
mogą ubiegać się gminy, jednoosobowe spółki gminne
oraz gminne zakłady budżetowe. Pomoc może być
przyznana dla inwestycji realizowanych w miejscowościach należących do:
› gmin wiejskich;
› gmin miejsko – wiejskich, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców;
› gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” zakłada realizację projektów w trzech różnych
zakresach:
› gospodarki wodno-ściekowej, tj. zaopatrzenia w wodę
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym
systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej;
› tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
› wytwarzania lub dystrybucji energii wytworzonej ze
źródeł odnawialnych.
Poziom pomocy unijnej wynosi maksymalnie
75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast
krajowy wkład środków publicznych kształtuje się na
poziomie co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych
projektu .
Należy jednak pamiętać, iż w całym okresie programowania PROW 2007-2013 poszczególne miejscowości
mogą uzyskać dofinansowanie do:
› 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej,
› 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu
zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
› nie więcej niż 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Poza podstawowymi kryteriami, które musi spełnić
beneficjent, aby otrzymać dofinansowanie, o przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów:
1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest
planowana realizacja operacji,
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z
przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – max 4 punkty;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji,
w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy – max 2 punkty;
3) kryterium regionalne – 2 punkty;
4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji na
każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50%
kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty;
5) wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest
planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki
wodnej lub ściekowej – max 3 punkty;
6) jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej –
2 punkty.
Warunkiem przyznania pomocy na operacje
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej jest uzyskanie
co najmniej 4 punktów, natomiast w przypadku pozostałych dwóch zakresów wnioskodawca musi uzyskać
nie mniej niż 3 punkty.
W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na
operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W
przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca
na 1 mieszkańca, gdy te wartości również są identyczne
o przyznaniu pomocy decyduje data i godzina złożenia
wniosku.
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 na realizację działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” w 2009 roku Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał do rozdysponowania kwotę prawie 43 mln euro, która zgodnie
z przyjętym kursem Europejskiego Banku Centralnego
z dnia 30. grudnia 2008 r. (4,1465 zł/euro) daje równowartość 177 777 422 zł. Natomiast w całym okresie programowania SWM będzie mógł dofinansować projekty
kwotą ponad 85 mln euro (UE) czyli zgodnie z przyjętym
kursem ponad 352 mln zł.
Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania planuje się na drugi kwartał
br.
Szczegółowe informację nt. działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” można uzyskać na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl.
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„Odnowa i rozwój wsi”
W dniu 13. stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Nabór będzie trwał od dnia 2. lutego do dnia 31. marca 2009 r. Formularz wniosku jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) www.wrotamalopolski.
pl.
Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, piętro II, pokój nr 209, w godzinach od 10.00 – 15.00.
Informacje na temat ww. działania udzielane są w Wydziale Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, ul. Wrocławska 53, 30-011
Kraków, piętro III, pokój nr 13 i 14, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03
498; 63 03 397; 63 03 396.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14. lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 218,219
i 220 z późn. zm.) wnioskodawca ma możliwość uzyskania 2 dodatkowych punków w ramach kryterium regionalnego.
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął, iż dwa punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje
wnioskodawca, który wraz z wnioskiem przedłoży oświadczenie wójta lub burmistrza potwierdzające że:
• na terenie gminy, w której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się
co najmniej trzy obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
• część terenu gminy, w której realizowany będzie projekt stanowi: park narodowy
z otuliną, park krajobrazowy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), rezerwat przyrody (także z otuliną,
jeżeli została wyznaczona), obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

"Razem do sukcesu" w Kamionce Wielkiej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, w okresie od 1. marca 2009 roku do 31. grudnia 2009
roku po raz drugi przystępuje do realizacji projektu systemowego „Razem do sukcesu” realizowanego w ramach
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do mieszkańców naszej gminy, klientów pomocy społecznej, osób bezrobotnych
będących w wieku aktywności zawodowej. Przyjęto założenie, że lista uczestników projektu obejmować będzie
10 osób.
Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem
dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą
zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.
Elementy wsparcia udzielanego potrzebującym tj. poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne
ukierunkowane na podniesienie samooceny osób bezrobotnych i zwiększenie aktywności zawodowej, jak też
aktywizacja edukacyjna (kurs nowoczesnego sprzedawcy lub gastronomiczny) podnoszące poziom ich zdolności
do zatrudnienia powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy
osobom bezrobotnym.
Osoby spełniające w/w kryteria, zainteresowane tą formą pomocy prosimy o skontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie uzyskają szczegółowe informacje na temat projektu.

Kierownik OPS
Janina Gruca
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Agroturystyka dodatkowe źródło dochodu
Obecnie na terenie Gminy Kamionka Wielka jest 8 gospodarstw agroturystycznych. Gospodarstwa te są umieszczane na stronie www.kamionka.iap.pl i jest to bezpłatna
promocja tych gospodarstw przez Urząd Gminy. Duża
ilość mieszkańców z terenu gminy, widzi rozwój gminy,
sołectw poprzez prowadzenie agroturystyki i turystyki.
Na pewno jest to dobry sposób na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu. Rolnik, który chce rozpocząć
działalność agroturystyczną i na terenie swojego gospodarstwa chce wynajmować miejsca noclegowe, w postaci
pokoi gościnnych, czy powierzchni na której można
rozbić namiot, a także świadczyć usługi żywieniowe oraz
inne usługi związane z pobytem agrowczasowiczów ma
jedynie obowiązek zgłoszenia tego faktu do ewidencji w
Urzędzie Gminy, nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej pod warunkiem, że baza noclegowa
nie przekroczy pięciu pokoi. Działalność agroturystyczna
została w ustawodawstwie podatkowym potraktowana
jako działalność uzupełniająca dochód rolniczy. Zgodnie
z Ustawą z dnia 27 lipca 1991r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (art. 21.pkt.43) zwolnienie od podatku
dotyczy dochodów z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych przez osoby spełniające równocześnie następujące
warunki:
- pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na
wypoczynku,
- wynajmowane pokoje znajdują się w budynku mieszkalnym,
- wynajmujący prowadzi gospodarstwo rolne na obszarach wiejskich, a budynki, w których wynajmowane są

pokoje, należą do gospodarstwa,
- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu
(dotyczy pokoi sypialnych).
Zwolnienie obejmuje również dochody uzyskane z tytułu
wyżywienia gości mieszkających w wynajmowanych
pokojach. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia
wymienione warunki, nawet jeżeli osiąga dodatkowe
dochody z innego tytułu np. z działalności handlowej.
Natomiast osoby nieposiadające gospodarstwa rolnego
mogą prowadzić działalność turystyczną lub rolnik, który
wynajmuje dla gości więcej niż pięć pokoi, ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą ze wszystkimi obowiązkami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Dochody z turystyki i agroturystyki osiągamy nie tylko z samego wynajmowania
pomieszczeń na noclegi jak również:
- z bezpośredniej sprzedaży własnych produktów rolnych
(bez pośredników i transportu)
- posiłków dla gości (często również z własnych produktów rolnych)
- wypożyczenie sprzętu sportowego, konia, bryczki itp.
- sprzedaż wyrobów rzemieślniczych i wiele innych
usług.
Na tym wszystkim zarabia gospodarstwo świadczące
usługi. Oprócz niego zarabiają właściciele sklepów, stacji
benzynowych, rzemieślnicy i inni usługodawcy. Czy
biznes agroturystyczny, turystyczny jest dla każdego,
czy upatrujemy w nim zrealizowania siebie. Odpowiedz
na pytania testu:

L.p.

Pytanie

1.
2.

Czy dobrze traktujesz innych ludzi?
Czy udaáo Ci siĊ dobrze sprzedaü jakąĞ rzecz?
Czy potrafisz przekonaü klienta?
Czy masz jakieĞ doĞwiadczenie w turystyce np. sam ją uprawiasz?
Czy moĪesz liczyü na pomoc rodziny?
Czy masz dobre zdrowie?
Czy potrafisz uĞmiechaü siĊ o godz. 6 rano i o godz.24 tego samego dnia?
Czy lubisz gotowaü?
Czy jesteĞ gotowy/a do zdobywania dodatkowych kwalifikacji (np. na kursach
biznesu?
Czy jesteĞ dobrym sáuchaczem?
Czy nie masz nic przeciwko temu, Īe ktoĞ obcy bĊdzie siĊ „krĊciá” po Twoim domu?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Za każdą odpowiedź „Tak” zdobywasz 5 pkt., za „Raczej
tak” 2 pkt., za Nie” 0 pkt.
Od 0-20 pkt – bardzo nam przykro, są osoby, które
mogą być turystami ale nie powinny prowadzić biznesu
dla turystów, niestety- jesteś jedną z nich. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że nie jesteś odpowiednią osobą
do świadczenia usług turystycznych. Rozejrzyj się za
inną formą działalności.
Od 21-39 pkt.- możesz spróbować, ale pod warunkiem,
że sporo nad sobą popracujesz. Masz większą szansę
jeżeli odpowiedziałeś „Tak” na pytanie 1,4,8. Przy dobrych
chęciach powinno Ci się udać.
Od 40-60 pkt.- jesteś gotowy do rozpoczęcia biznesu
agroturystycznego, turystycznego, masz wystarczająco
dużo cech, które są niezbędne w tej branży.
Jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności agroturystycznej, turystycznej, a będziesz miał/a pytania dotyczące

Tak

OdpowiedĨ
Raczej tak

Nie

pozyskania środków finansowych lub w zakresie modernizacji i przystosowaniu budynku, możesz ją uzyskać w
Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Nawojowej.
Tereny naszej gminy są piękne, czyste powietrze, rzeki,
dużo lasów, dobra infrastruktura. Jest to atut ,który powinien wpłynąć na rozwój turystyki i agroturystyki w naszej
gminie. Przede wszystkim zależy to od rolników prowadzących gospodarstwa rolne oraz od mieszkańców,
którzy mają wolną powierzchnię mieszkaniową i chcą
prowadzić działalność agroturystyczną, turystyczną.
Opracowanie na podstawie materiałów MODR
Bogumiła Kmak
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Kiedy myślę Ojczyzna...

„ Zwycięzcy nie umierają”
Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Był piątek.19 października 1984 roku. Ksiądz Jerzy
Popiełuszko od rana szykował się do wyjazdu do Bydgoszczy. Miał tam odprawić Mszę świętą dla świata pracy.
Gdy opuszczał swoje mieszkanie przy warszawskim
kościele św. Stanisława Kostki, mocno przytulił swojego
psa- Tajniaka. Potem siostra podała księdzu przez
parkan świeże rogale na drogę. I więcej nikt go tu
nie widział.
Wieczorem wypatrywaliśmy, czy nie nadjeżdża samochód ks. Jerzego, ale w końcu
poszliśmy spać. Spodziewaliśmy się, że wróci
nocą- opowiada ks. Marcin Wojtowicz, ówczesny wikariusz. Nocą jednak ks. Jerzy nie wrócił.
Rano zaś na plebanię zadzwonił bp Kazimierz
Romaniuk, który w archidiecezji warszawskiej odpowiadał wtedy za sprawy personalne. Poinformował, że ks. Popiełuszko został porwany. Wiadomość
ta błyskawicznie zaczęła się rozchodzić po całej Warszawie. A o 19.
30 w Dzienniku Telewizyjnym spiker
odczytał oficjalny komunikat o uprowadzeniu księdza przez „nieznanych
sprawców”. Wtedy też dowiedzieli
się rodzice: Marianna i Władysław
Popiełuszkowie. - Żeby tylko jego
kosteczki zobaczyć- rozpaczał
ojciec.
Ks. Jerzy Popiełuszko to
rocznik 1947. Przyszedł na świat
w Okopach- typowej polskiej wsi
położonej na Białostocczyźnie,
niedaleko Suchowoli. Był jednym
z pięciorga dzieci Władysława
i Marianny Popiełuszków. – Na
chrzcie otrzymał imię Alfons- opowiada mama ks. Jerzego. W rodzinie
mówiono do niego Alek bądź Alciedodaje ks. Kazimierz Gniedziejko,
cioteczny brat Popiełuszki. Jaki w
dzieciństwie był mały Alek?
- Cierpliwy, wytrwały i pracowitymówi mama. Nigdy nie musiałam na
niego krzyczeć. Koledzy ze szkoły
wspominają go jako zwykłego chłopca,
uczynnego kolegę. Alek słynął z tego, że
od dzieciństwa przemierzał czterokilometrową drogę do
parafialnego kościoła w oddalonej o 5 kilometrów Suchowoli. Deszcz nie deszcz, mróz nie mróz, szedł sam przez
las na Mszę świętą. Pobożność wyniósł zresztą z domu.
W Okopach do dziś stoi mały ołtarzyk, przy którym
modliła się codziennie cała rodzina. Po maturze, w 1965
roku młody Popiełuszko przyjechał do Warszawy, by
złożyć papiery „ na księdza”. Po raz pierwszy w życiu

jechał wtedy pociągiem. Tłumaczył mi, że chce służyć
Bogu i ludziom- wspominał później bp. Zbigniew Kraszewski, ówczesny wicerektor seminarium. Koledzy z
roku wspominają Popiełuszkę jako zwykłego, przeciętnego kleryka. Nie pamiętają szczególnych wydarzeń
z nim związanych, niezwykłych spotkań czy
rozmów. W ich pamięci był jednym z wielu.
Do głowy nam nie przyszło, że to właśnie on
tak mocno zapisze się w historii Kościołamówi ks. Zdzisław Gniazdowiski. Po obłóczynach, we wrześniu 1966 roku Popiełuszko otrzymał wezwanie do wojska w
jednostce w Bartoszycach. Zasłynął tam
jako jeden z najbardziej niepokornych
kleryków, niepoddających się
indoktrynacji. Organizował
wspólne modlitwy, nie
ustępował, gdy oficer
polityczny kazał zdjąć
z palca różaniec.
Został za to surowo
ukarany. Pobyt w
wojsku mocno
nadwyrężył
jego zdrowie.
W roku 1972
nastał upragniony dzień
Jerzego- bo
wtedy właśnie
zmienił
swe
imię chrzcielne.
W warszawskiej
katedrze
przyjął
święcenia kapłańskie. Na obrazki prymicyjne wybrał napis:
”Posyła mnie Bóg, abym
głosił Ewangelię i leczył rany
zbolałych serc”. Słowa te
stały się życiowym mottem
ks. Jerzego.Tak zaczął się
kolejny rozdział w jego
życiu; praca wypełniona
obowiązkami
wikariusza
i katechety. Najpierw Ząbkach,
a potem w Aninie, gdzie nawiązywał pierwsze przyjaźnie-przysiadł się kiedyś do nas po Mszy i zapytał, jak
podobało się jego kazanie- wspomina Józef Oryga. I tak
zaczęła się ich wspólna znajomość. Zaczął jeździć z całą
rodziną do lasu, zabierał ich na pielgrzymki do Częstochowy albo przychodził do nich na bigos. –
dokończenie na stronie 10
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Widać było,że ma problemy zdrowotne, często szedł
do konfesjonału w szaliku, miał kłopoty z mówieniem.
Nie zważał na siebie. Zawsze był gotów służyć radą i
pomocą, nigdy niczego nie odmawiał. Przyciągał wielu,
miał niezwykłą moc porozumiewania się z ludźmi. -Był
dla nas kapłanów, duchowym przewodnikiem, a także
kolegą i przyjacielem. Gdy nadszedł rok 1980 i ks. Jerzy
został przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki, nie
wiedział, ze będzie to ostatnie miejsce jego pracy duszpasterskiej. Musiał podjąć nowe role, wejść w zupełni inny
świat. Wszystko zaczęło się od Huty Warszawa. Gdy w
sierpniu robotnicy ogłosili tam strajk okupacyjny, on przybył, by odprawić im niedzielną Mszę Świętą. – Miała ona
niepowtarzalną atmosferę, nigdy wcześniej takich zakładów nie odwiedzał ksiądz- mówi Karol Szadurski, organizator strajku „Solidarności” w Hucie. – Ksiądz Jerzy
zaczął do nas przychodzić, odprawiał kolejne Msze,
spowiadał, chrzcił i udzielał ślubów.- wielu doprowadził
wtedy do wiary- podkreślał ks. inf. Zdzisław Król, ówczesny kanclerz kurii. Cieszył się jak dziecko, gdy ktoś po
wielu latach wracał do Pana Boga. Gdy 13. grudnia 1981
roku nastał stan wojenny, ksiądz Jerzy zaangażował się
w pomoc ludziom. Już po pierwszych aresztowaniach
troszczył się o wszystkich internowanych, modlił się za
nich. Uczestniczył w rozprawach sądowych.
-Podtrzymywało nas to na duchu, czuliśmy się silniejsimówi Szadurski. Ks. Popiełuszko sprowadzał dary z
Zachodu i rozdawał je ludziom, bo sklepy świeciły pustkami. Jego pokój na plebanii zamienił się w magazyn
żywności, do którego wciąż przybywali ludzie.
-Nikt nie wyszedł od niego z pustymi rękami- mówi Katarzyna Soborak. W styczniu 1982 roku ks. Jerzy zaczął
odprawiać na Żoliborzu Msze za Ojczyznę. Te Msze stanowiły namiastkę wolności, azyl bezpieczeństwa. Przede
wszystkim jednak były miejscem głębokiej modlitwy.
Także powrotów do wiary, nawróceń. Ks. Jerzy miał w
sobie jakąś siłę, przekazywał nadzieję, dodawał otuchy.
Zawsze, zresztą bardzo dokładnie, przygotowywał
kazania. Przypominał, czym jest prawda, miłość, wiara,
dobro. Mówił o ludzkiej godności, o moralności. Często
przywoływał słowa kard. Wyszyńskiego albo Ojca Świetego. Nikogo nie atakował. Mówił o tym czym ludzie żyli
na co dzień, o ich troskach, problemach, wyzwalał z nienawiści. Szybko Msze za Ojczyznę stały się solą w oku
władz. Tym bardziej, że przychodziły na nie coraz większe tłumy. Jesień 1983 roku przyniosła nasilenie działań
wymierzonych przeciw ks. Popiełuszce. Wciąż był śledzony, niemal wszędzie jeździła za nim milicja. Otrzymywał listy z pogróżkami. Kiedyś, nocą ktoś wrzucił mu
przez okno cegłę z materiałem wybuchowym. Wreszcie,
12. grudnia 1983 roku musiał stawić się na przesłuchanie
do Pałacu Mostowskich, w którym mieściła się komenda
MO. Odczytano mu wtedy decyzję o wszczęciu śledztwa.
Zarzucono, że nadużywa wolności sumienia i działa na
szkodę interesów PRL. Potem przeprowadzono rewizję
w jego mieszkaniu. Wcześniej podrzucono tam amunicję, materiały wybuchowe, ulotki, farbę drukarską. „Pan
jednak dał mi siłę. Przyjąłem to spokojnie" - pisał później
w Zapiskach ks. Jerzy. Po rewizji jednak został aresztowany. W celi siedział z pięcioma więźniami- bardzo się
ucieszył, gdy jeden z nich poprosił o spowiedź – wspominają przyjaciele ks. Jerzego. Z aresztu wyszedł po
interwencji abpa Dąbrowskiego. Nie znaczy to jednak,

że aresztowania się zakończyły. Wkrótce w prasie ukazał
się artykuł „Garsoniera obywatela Popiełuszko”. Ukazała księdza jako kłamcę, chciano go skompromitować.
Artykuł został powielony w milionach egzemplarzy na
terenie całej Polski i odczytany w polskim radiu. Wtedy
w obronę ks. Jerzego wziął proboszcz Bogunki, który
wydał oświadczenie, że „ks. Jerzy jest wzorowym kapłanem i dobrym Polakiem”. Na miesiąc przed porwaniem
Jerzy Urban opublikował paszkwil na ks. Jerzego pt
„Seanse nienawiści”. Po nim do księdza zaczęły napływać listy. Ludzie się z nim solidaryzowali, dziękowali, że
głosi prawdę i uczy jak zło dobrem zwyciężać. Ale on
coraz bardziej liczył się ze śmiercią.- Jurek był u mnie
dwa tygodnie przed uprowadzeniem- wspomina ks. Zygmunt Malacki.- Nie wiem, dlaczego, ale zapytałem go
wtedy: Jurek, czy ty jesteś świadom zagrożenia życia?.
Tak. Jestem świadom- odpowiedział, z absolutnym spokojem. Byłem zaskoczony. Zrozumiałem, że w wybór
swojej drogi wkalkulował śmierć. Inni znajomi księdza
twierdzą, że często powtarzał: Ja długo nie pożyję albo:
jestem gotowy na wszystko. Gdy po raz ostatni wyjeżdżał z domu w Okopach, powiedział: „Jakbym zginął, to
tylko nie płaczcie po mnie”.
Dzień przed porwaniem w kościele ss. Wizytek ks. Jerzy
odprawił Mszę Świętą dla pracowników służby zdrowia. –
na znak pokoju podszedł do mnie. Przytuliłem go, i zobaczyłem, ze z jego oczu płyną łzy- wyznaje ks.inf. Król.
Miał zginąć 13. października. Ale wtedy próba zamachu
się nie powiodła. Zamach przygotowany na 19. października okazał się skuteczny. Gdy ks. Jerzy wracał z Bydgoszczy, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, przebrani za policjantów zatrzymali samochód, którym jechał.
-Ks. Jerzy kazał mi się zatrzymać – wspomina Waldemar Chrostowski, a potem chwycili księdza za rękawy
sutanny. Po sekundzie uderzyli go i wrzucili do bagażnika. Okoliczności śmierci księdza wciąż są badane. Czy
dowiemy się całej prawdy o męczeństwie ks. Jerzego
trudno powiedzieć?
Tymczasem w Warszawie nikt nie miał pojęcia, co
się stało. Dopiero 30. października, gdy kończyła się
wieczorna Msza Święta na Żoliborzu, do mikrofonu podszedł ks. Andrzej Przekaziński i oznajmił łamiącym się
głosem: „Dziś, w wodach Zalewu we Włocławku odnaleziono księdza…” Ludzie upadli na kolana. Ktoś próbował zaintonować „Któryś za nas cierpiał rany”, ale zagłuszyła go ludzka rozpacz. Rozpacz tysięcy ludzi, którzy od
momentu porwania, dzień i noc czekali na powrót swojego ukochanego kapłana.
W męczeństwie ks. Jerzego wpisują się tysiące
kapłanów polskich, którzy przeżywali tak wiele udręczeń
ze strony reżimu komunistycznego. Ks. Jerzy wydobywa
na światło dzienne wartości kapłaństwa, do końca wiernego Bogu i ludziom. Miłość i wierność aż do końca…

Beata Filipowicz

Ps.
Gorąco Państwa zachęcam do obejrzenia filmu „Popiełuszko – wolność jest w nas”. Osobom dojrzałym pozwoli
odświeżyć w pamięci osobiste przeżycia z tamtych burzliwych lat, a dla młodego pokolenia będzie prawdziwą
lekcją o polskiej kulturze, historii, religii.
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Dane 2008 roku
Ludność – stan na 31.12.2008
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MiejscowoĞü
Kamionka Wielka
Kamionka Maáa
Mystków
Mszalnica
Królowa Górna
Królowa Polska
Bogusza
Jamnica

Urodzenia
36
6
36
24
16
7
13
12

Najstarsi mieszkańcy,
stan na 01.01.2009 r.

MaáĪeĔstwa
41
6
11
14
11
4
14
18

Zgony
11
5
9
6
5
3
2
9

Ogóáem ludnoĞü
3140
374
1764
1374
886
482
618
762

Jamnica:

Mszalnica:

Zofia Stanek- 94 lat
Eleonora Gieniec- 90 lat

Anna Kachniarz- 94 lat
Józefa Kiełbasa- 92 lat
Zofia Kiełbasa- 91 lat
Maria Wygoda- 91 lat

Kamionka Wielka:
Jan Basiaga
- 97 lat
Józefa Głód
- 95 lat
Stanisława Oślizło- 95 lat
Anna Michalik - 95 lat
Aniela Kruczek - 94 lat
Genowefa Kurdziel- 93 lat
Stanisława Ptak- 91 lat
Kazimierz Szczecina- 91 lat
Anna Trojan- 91 lat
Stefania Malczak- 90 lat
Jadwiga Świerczek- 90 lat
Aniela Damian- 90 lat

Bogusza:
Apolonia Michalik- 95 lat
Stanisława Radziak- 91 lat

Mystków:

Królowa Polska:

Maria Zeleny- 103 lat
Władysława Kruczek- 96 lat
Wiktoria Poręba- 96 lat
Stanisław Laskosz- 93 lat
Kunegunda Rolka- 90 lat

Joanna Groń- 92 lat

Królowa Górna:
Stefania Siedlarz- 92 lat

Działalność gospodarcza
Stan podmiotów na dzieĔ 31-12-2007 r.
IloĞü dokonanych nowych wpisów w 2008 r.
IloĞü dokonanych skreĞleĔ
Stan podmiotów na dzieĔ 31 grudnia 2008 r.
IloĞü dokonanych zmian we wpisach
Wzrost liczby podmiotów

306
63
33
336
55
30

Spożycie alkoholu – stan na 31.12.2008
Razem sprzedaĪ
4,5% i piwo
Ogóáem
2007 r
Ogóáem
2008 r

Do 18%

Pow. 18%

1.559.476,95

136.020,49

603.932,30

1.552.366,91

85.039,13

661.953,65

Wyszczególnienie
Do 4,5% i piwo
Do 18%
PowyĪej 18%
Razem
Opáata za korzystanie
z zezwoleĔ w 2008 r

Detal

gastr

ĝrednia
sprzedaĪ
na 1 punkt

2.299.429,74

17

13

76.647,65

9.424

243,99

2.299.359,69

16

11

85.161,47

9.543

240,94

Ogóáem

IloĞü punktów

IloĞü
mieszkaĔców

ĝrednio na 1
mieszkaĔca

Detal
1.046.071,83
71.689,13
558.075,65
1.675.836,61

Gastronomia
506.295,08
13.350,00
103.878,00
623.523,08

Ogóáem
1.552.366,91
85.039,13
661.953,65
2.299.359,69

47.077,80

15.294,90

62.372,70

GMINNE WIEŚCI Nr 34

strona 12

Dane 2008 roku

(dokończenie)

Oświata
Korzystający
z dowozu

Kl. I Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. II Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. III Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. IV Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. V Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. VI Liczba
uczniów/ oddziaá

Kl. „O” Liczba
uczniów/ oddziaá

I-VI Ogóáem
Liczba uczniów/
oddziaá

Szkoáa

SP Nr 1
Kamionka W

0

33/ 2

34/2

30/2

41/2

33/2

48/2

40/2

219/14

SP Nr 2
Kamionka W
SP Królowa P

0

21

20

23

16

29

26/2

18

135/8

0

11

8

8

17

10

12

7

66/7

SP Królowa G

0

18

14

16

18

11

14

21

91/7

SP Bogusza
SP Mszalnica
SP Mystków
SP Jamnica

0
0
0
0

7
14
26
17

9
22
23
17

12
15
18
16

6
14
23
23

9
16
18
25

9
19
17
11

10
16
21
14

52/7
100/7
125/7
109/7

Ogóáem
GP Kamionka
Wielka

0

147

147

138

158

151

156

147

897/64

133

75/ 4

93/ 4

86/ 4

X

254/12

61

37/ 2

36/ 2

41/2

X

14/6

81

40/ 2

39/ 2

46/ 2

X

25/6

152/
8

168/
8

173/
8

X

GP Mystków
GP Królowa
Górna
Ogóáem

275

3/24

àącznie

Gimnazja :
Szkoły podstawowe:

493
897

Oddziały przedszkolne:
Razem :

147
1.537 uczniów

Opieka Społeczna
Liczba rodzin pobierających świadczenia społeczne -869, w tym zasiłek rodzinny – 766 (na jedno dziecko – 209,
na dwoje 290, na troje – 162, na czworo i więcej -105). Zasiłki okresowe pobiera ogółem 57 osób (w 2008r było to
255 świadczeń na kwotę 107 798 zł). Dożywianie w szkołach otrzymywało 478 dzieci na łączną kwotę 120 241 zł.

Odpady komnalne (segregowane)
1.Odpady papieru i tektury					
2.Odpady tworzyw sztucznych					
3.Odpady szkła							
4.Odpady metalu						
5.Odpady tekstylne						
6.Odpady wielo gabarytowe					

55,32 ton
13,62 ton
39,40 ton
6,20 ton
1,65 ton
1,20 ton

Na wyżej wymienione odpady zakupiono 50 400 szt worków.		

Ściągalność podatków
Stan zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł: 40.914 zł.
W 2008 roku wysłano 902 sztuki upomnień wzywających do zapłaty, z zagrożeniem wszczęcia postępowania
egzekucyjnego, a także wystawiono 98 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 32.317 zł. , w celu przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.
Powyższe informacje publikaujemy na podstawie danych uzyskanych z Urzedu Gminy w Kamionce Wielkiej
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Rekolekcje maryjne
„Maryja
- Gwiazdą nowej Ewangelizacji”
Takie hasło towarzyszyło Maryjnym Rekolekcjom Ewangelizacyjnym, które parafia Mystków przeżyła od 6 do 8 marca
w domu katechetycznym. Rekolekcje prowadził ks. Bogdan
Kwiecień Diecezjalny Moderator Domowego Kościoła i para
rejonowa Andrzej i Jola Krasoniowie z Bochni.
W rekolekcjach wzięło 234 osoby. Wśród uczestników byli
Jubilaci,( 11 par małżeńskich) którzy swój jubileusz przeżywali w czasie rekolekcji Maryjnych. Na spotkania rekolekcyjne
uczestnicy przychodzili od godziny ósmej rano do 20 wieczorem. Uczestniczyli w konferencjach ogólnych, spotkaniach w
małych grupach, Eucharystii i wieczorze pogodnym. Dużym
przeżyciem były świadectwa, jakie dawało wiele par małżeńskich, które wcześniej pobłądziły ,i później dana im była (lub
wymodlona była) łaska nawrócenia i duchowej poprawy.
W czasie rekolekcji rozważaliśmy życie Matki Bożej, która
nieustannie była wśród nas jako najdoskonalszy wzór do
naśladowania, ale i jako najdoskonalsza droga do Pana
Jezusa. Rekolekcje przygotowywały nas do zawierzenia
siebie i naszych rodzin Matce Boże j - Niepokalanej.
Zawierzenie dokonało się w niedzielę na zakończenie rekolekcji.

Ks. Józef Głowa
Fot. MarsJan

XIII Prezentacje Artystyczne Szkół
PAS-2009
Zespół Szkół Podst.-Gimnazjalnych
w Królowej Górnej
14,15 i 24 maja 2009r
Zapraszamy dzieci,
nauczycieli, rodziców

strona 14
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ŚWIAT
(20 II 1909 - 12 I 1968)
Życie Władysława Kurdziela przypada na okres
niezwykłych przemian cywilizacyjnych, kulturowych
i politycznych. Artysta urodził się w Kamionce Wielkiej w okresie zaborów, dzieciństwo przeżył w latach
I wojny światowej, uczył się, studiował, rozpoczął
pracę i założył rodzinę w czasach niepodległej
Polski, a potem doświadczał okrutnych lat II wojny
światowej i skomplikowanej rzeczywistości PRL.
Prezentowana w GOK wystawa „ Świat Władysława Kurdziela” ukazuje różne rodzaje aktywności
twórczej autora : malarstwo , fotografię i muzykę.
Wszystkie te dziedziny zasługują na rzetelne, osobne
studia i opracowanie. Zamieszczony tekst ma jedynie zasygnalizować bogactwo tematu.
Ważnym elementem działalności wychowawczej i
kulturalnej Władysława Kurdziela była muzyka. Prowadząc chór a także orkiestrę stwarzał dzieciom i
dorosłym możliwość rozwoju wrażliwości, dostarczał także niezapomnianych przeżyć. Materialnym
śladem muzycznej pasji są zeszyty nutowe. Zawierają one bardzo różnorodny repertuar, począwszy
od bogatego zbioru kolęd, poprzez muzykę ludową

Portret żony, olej

z różnych regionów Polski, muzykę klasyczną i
taneczną, a skończywszy na muzyce z przedwojennych polskich filmów.
Chętnie wykonywane przez Władysława Kurdziela
czarno-białe fotografie stanowiły rodzinną pamiątkę,
dokumentowały zmieniającą się wieś, były punktem wyjścia do prac malarskich , ale miały też charakter prac artystycznych. Szczególne miejsce w
dorobku fotograficznym zajmują prezentowane w
wielu miejscach Sądecczyzny kolorowe przeźrocza,
które wzbudzały autentyczny podziw uczestników
pokazu.
Największą pasją artysty było malarstwo. Jemu
właśnie poświęcił studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które z powodu trudności finansowych musiał przerwać, lecz do końca życia został
wierny swojemu zamiłowaniu.
Artykułowi towarzyszą reprodukcje kilku ważnych
obrazów pozwalających poznać wrażliwość i talent
twórcy, a jednocześnie dających możliwość odczytania jego dzieła przez pryzmat własnych doświadczeń.

Konie na stepie, olej
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Pejzaż Kamionki, olej

Ciemny, olejny obraz „Golgota” ( znajdujący się na okładce
"Gminnych Wieści" - przyp. red.) posiada bogatą treść religijną. Dzieło zostało wykonane jedynie dla „ chwały Bożej”,
autor nie umieścił na obrazie swojego nazwiska, a technika
malarska jest tak dyskretna ,jakby miała ukryć udział ludzkiej
ręki. Wzrok odbiorcy przyciąga jasna postać Chrystusa, którego modlitewne spojrzenie w niebo może być wskazówką
dla działań każdego z nas. Tłumnie zebrani na wzgórzu ludzie
bardzo różnie reagują na rozgrywającą się na ich oczach tragedię . Niektórzy rozpaczają, inni przyglądają się obojętnie
albo ze zwyczajną ludzką ciekawością, żołnierze zaś posłusznie wykonują otrzymane rozkazy. Na obrazie zapowiadającym
dramat Boga-Człowieka panuje zbawczy porządek, wyczuwamy jedność świata ludzi, przyrody i Boga. Wszystko jest
tak, jak zostało zapisane na początku. Częstym motywem
malarstwa Władysława Kurdziela są konie, które od wieków
towarzyszą ludziom i inspirują wielu artystów. Na olejnym
obrazie przedstawiającym zwózkę drewna w górskim lesie
na pierwszym planie widzimy parę dorodnych, szlachetnych
koni. Ich ogromnemu wysiłkowi towarzyszy napięcie mięśni
sugestywnie oddane przez malarza. Dzieło można potraktować jako plastyczną refleksję na temat trudu życia w górach
oraz związku między człowiekiem a naturą.
Obraz „Na stepie” namalowany przytłumionymi barwami
przemawia do nas bardzo dynamicznym ruchem koni, subtelnymi efektami świetlnymi i atmosferą wyczekiwania na to,
co za chwilę nastąpi.
W pracy pokazującej wiosenny pejzaż z Kamionki Wielkiej
malarz utrwalił linię torów kolejowych, szachownicę pól, sylwetkę kościoła, szkołę, budynki mieszkalne oraz wznoszące
się nad wsią góry i niebo. Odbiorca oglądając beskidzką wieś
w czasie budzącej się do życia przyrody, odczuwa spokój i
radość.
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Autoportret, olej

Na szczególną uwagę zasługuje malarstwo portretowe
Władysława Kurdziela. Poza posiadaniem niewątpliwych
walorów artystycznych, należy podkreślić, że portrety unieśmiertelniają najważniejsze w życiu artysty osoby: rodziców,
żonę, dzieci, teściów i rodzeństwo.
Wykonany techniką akwarelową portret ojca artysty pokazuje go jako silnego, pełnego temperamentu mężczyznę. Jego
żywiołowość podkreślają zauważalne, energiczne dotknięcia
pędzla.
Żywa kolorystyka oraz liczne ozdoby widoczne na pięknym
portrecie żony Władysława Kurdziela, Genowefy , świadczą o
gorącym uczuciu męża.
Portret córki wyróżnia dziecięca delikatność i kruchość. Niebieskie, wyraziste oczy z ufnością, ale i zatroskaniem, zdają
się pytać, co przyniosą kolejne dni ?
Artysta na jednym z autoportretów pokazuje siebie jako
poważnego, eleganckiego mężczyznę , który żyje zgodnie z
duchem swojej epoki, jednocześnie zachowując wobec niej
stosowny dystans.
Warto znać Władysława Kurdziela – nauczyciela, artystę ,
miłośnika Ziemi Sądeckiej. Jak pisze Antoni Sitek w „Roczniku
Sądeckim”: „… był (on) jednym z najpopularniejszych działaczy kultury, głębokim humanistą , wiernym swemu środowisku synem chłopskim, człowiekiem skromnym a ujmującym,
uwrażliwionym na piękno w naturze i sztuce, wszechstronnie
utalentowanym, o dużej kulturze umysłowej.”

Bogdan Król
Od redakcji:
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące życia i twórczości Władysława Kurdziela zamieściliśmy w 9 numerze „Gminnych Wieści” w 2003r.
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Kolędowanie w obiektywie
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Sądeckie Kolędowanie 2009
Roczną działalność Gminnego Ośrodka
Kultury w Kamionce Wielkiej, od wielu już
lat rozpoczynamy kolędowaniem.
Słowo kolęda ma kilka znaczeń, tu jednak
dotyczy pełnego radości śpiewu kolęd i
pastorałek, składania życzeń, odwiedzania
domów i przedstawiania pełnych humoru
zwyczajów przez poprzebieranych kolędników. Ta piękna tradycja, przetrwała wiele
wieków i jest w naszej gminie doskonale
kultywowana.
Jakże pięknymi słowami rozpoczyna się
powinszowanie; „na szczęście na zdrowie”. Wspaniała twórczość ludowa wypełnia następne słowa życzeń, by na koniec
odwołać się do pragnienia: „byście wszyscy zdrowi byli, a po śmierci w niebie byli,
hej nom kolęda”.
To wszystko zdaje się potwierdzać mądrość i
pobożność naszych przodków, którzy te słowa
nieprzypadkowo przywołali i powtarzali.
Domem, gdzie przybyły najróżniejsze grupy kolędnicze z
naszej gminy i powiatu nowosądeckiego, była scena Domu
Ludowego w Mystkowie, gdzie od 1999r lat odbywają się
kolędnicze rywalizacje.
Organizowany od pięciu lat Powiatowy Przegląd Grup
Kolędniczych zdaje się pozostawiać w cieniu gminne eliminacje. Jednak trzeba tu wyraźnie podkreślić, że zrodził się
on w oparciu o dorobek i doświadczenie płynące z naszych
gminnych przeglądów i organizowanych przy tej okazji konsultacji dla grup kolędniczych.
Procentuje zatem praca jurorów przeglądu, będących
wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Tegoroczne jubileuszowe gminne eliminacje bardzo czytelnie ukazały te
zależności.
Poza tym obydwa przeglądy tworzą jedno z największych
wydarzeń kulturalnych w naszej gminie - Sądeckie Kolędowanie. Potwierdzają to także wyniki obydwu tych konkursów, które notabene w tym roku zaskoczyły nawet organizatorów.
Dlatego mogą się z tego cieszyć ci, którzy poświęcają się
tej imprezie - władze gminy i powiatu, ale też cała „kolędnicza rodzina”.
Podziękowania należą się panu Józefowi Pyzikowi z sieci
sklepów „abc” za ufundowanie pierwszych nagród w przeglądzie gminnym.
Wyniki XXV Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych
Kategoria dziecięca:
Trzy I miejsca dla grup: „Z szopką” z Mystkowa, „Szczodraków” z SP w Boguszy i „Pasterzy” z SP w Królowej G.

II miejsce: „Z gwiazdą” z Mystkowa,
Dwa III miejsca dla: „ Pasterzy” ze SP nr 2 w Kamionce i
grupy „Z gwiazdą” z zespołu „Mały Skalnik” z Kamionki W.
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce otrzymała grupa „Pasterze” z GP w Królowej G.
Kategoria dorosła:
Sześć I miejsc dla grup: „Z gwiazdą” z Mystkowa”, „Herody”
z zespołu „Mszalniczanie”, „Gwiazda” z Boguszy, „Pasterze”
z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z zespołu „Skalnik” z Kamionki,
„Z turoniem” z Mystkowa,
II miejsce otrzymali „Draby” z Mszalnicy.
Na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych zakwalifikowano zdobywców I i II miejsc.
Wyniki V Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych:
Kategoria dziecięca:
I miejsce przyznano grupie „Z szopką” z Mystkowa,
Cztery II miejsca otrzymały grupy: „Szczodroki” ze SP w
Boguszy, „Pasterze” z SP w Królowej Górnej, „Z gwiazdą” z
Kadczy, „Z konikiem” z Rogów,
Dwa III miejsca otrzymali kolędnicy: „Nowolecięta” z Rąbkowej, „Z gwiazdą” z Marcinkowic.
Kategoria młodzieżowa:
Dwa I miejsca otrzymały grupy: „Z gwiazdą” z Podegrodzia,
„Pasterze” z GP w Królowej Górnej,
Trzy II miejsca otrzymały grupy: „Z szopką” z Ptaszkowej,
„Z gwiazdą” z Cieniawej, „Herody” z Klęczan,
Dwa III miejsca przyznano dla kolędników: „Herody” z
Mokrej Wsi i „Z turoniem” z Tęgoborzy.
Kategoria dorosłych:
Osiem I miejsc otrzymują grupy: „Herody” z Mszalnicy, „Z
gwiazdą” z Podegrodzia,
„Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej, „Z konikiem” z Marcinkowic, „Z gwiazdą” z Mystkowa, „Z turoniem” z Nawojowej, „Z
gwiazdą” z Boguszy, „Pasterze” z Mszalnicy,
Cztery II miejsca przyznano dla kolędników: „Z szopką” z
Brzyny, „Draby” ze Starej Wsi, „Z turoniem” z Mystkowa,
„Draby” z Mszalnicy,
Dwa III miejsca otrzymują grupy: „Z konikiem” z Marcinkowic i „Z szopką” z Podegrodzia.
Na „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu zakwalifikowano grupy: „Z szopką” z Mystkowa, „Szczodroki” z
Boguszy, „Z gwiazdą” z Kadczy, „Z szopką” z Ptaszkowej,
„Z gwiazdą” z Podegrodzia, ”Pasterze” z Gimnazjum z Królowej Górnej.
Natomiast na „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowano wszystkie dorosłe grupy.

Dokończenie na stronie 18
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Sądeckie Kolędowanie 2009
- dokończenie

Z obszernego protokołu jury warto przytoczyć
jego zakończenie: „Komisja wyraża zadowolenie, że
zapoczątkowany przed pięciu laty powiatowy przegląd
grup kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” przynosi
znakomite efekty.
Przedstawienia prezentowane na tegorocznym przeglądzie, zwłaszcza przez grupy dorosłe, mają imponujący
poziom artystyczny i etnograficzny.
Cieszy nas, że organizowane na przeglądach gminnych
spotkania warsztatowe z instruktorami grup owocują
świetnym przygotowaniem merytorycznym, starannością
w charakteryzacji postaci, ich grze aktorskiej, reżyserii
widowisk, doborze repertuaru muzycznego oraz jakości
jego wykonania.
Prezentowanie przez dzieci i młodzież tradycyjnych zwyczajów kolędniczych daje nadzieję, że zostaną one przekazane następnym pokoleniom.
Jest to szczególnie istotne obecnie, w czasach powszechnej globalizacji, kiedy miejscowa tradycja stanowi o
naszej tożsamości.
Niezwykle ważnym zjawiskiem społecznym jest kultywowanie obrzędów kolędniczych przez ludzi dorosłych.
Stanowi to gwarancję ciągłości dawnej kultury regionu, a
równocześnie jest wzorem dla dzieci i młodzieży.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i instruktorom
za zaangażowanie oraz wysiłek i poświęcony czas
na przygotowanie programów, a Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kamionce Wielkiej za zorganizowanie przeglądu i
sprawne przeprowadzenie go w miłej atmosferze”.

Z ostatniej chwili:
Miło nam poinformować, że z przeglądu
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu wszystkie nasze grupy („Z szopką” z Mystkowa, Szczodroki z
Boguszy i Pasterze z Królowej G.) zdobyły I miejsca.
Ponadto w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej dorosłe grupy: „Herody” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z
Mystkowa i „Z gwiazdą" z Boguszy otrzymały I miejsca.
Natomiast „Z gwiazdą" z Kamionki i „Draby” z Mszalnicy
– zdobyły II miejsca. „Pasterzom” z Mszalnicy przyznano
III miejsce, natomiast „Z turoniem” z Mystkowa – wyróżnienie.
Nadmienić należy, że po raz pierwszy w historii
naszych przeglądów zdarzyło się, by z jednej gminy na
ogólnopolski przegląd pojechało aż siedem zespołów.
W tym miejscu należy się podziękowanie dla
Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im.
Jana Pawła II Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego z Krynicy, które finansowo wsparło koszty wyjazdu naszych
grup kolędniczych do Bukowiny w ramach realizacji
projektu Komponent III Równać szanse i Integracja Społeczna (wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein,
i Norwegię, dofinansowane ze środków Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także ze środków Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych).
Uwaga: pełna treść protokołów z przeglądów j.w znajduje się na stronie www.gokkamionka.iaw.pl

Kogo
Fot. M. Bieszczad, K.Ogorzałek

Szanujmy środowisko, w którym żyjemy
Zbliża się wiosna, środowisko, w którym żyjemy, budzi
się do życia, by wzrosnąć,
rozkwitnąć, wydać plon.
Zaczynamy robić porządki
na swoich posesjach grabiąc
wymarłe resztki roślin i liści,
które najczęściej podpalamy. Podpalamy też trawy na
naszych łąkach, pastwiskach,
miedzach nie wiedząc jakie czynimy spustoszenie w środowisku.
Ogień trawi ziemię niszcząc mikroorganizmy, a więc bakterie, grzyby i ich przetrwalnikowe formy, których w jednym gramie urodzajnej gleby może być od 0,5 do 5 miliard ó w.
Ogień trawiący trawę
niszczy ostoje
lęgowe

ptaków, a często nawet pisklęta skowronków, bażantów, przepiórek. Niszczy pożyteczne owady: mrówki,
biedronki, dzikie pszczoły, trzmiele, których jest coraz
mniej. Zabija żaby, jeże a często nawet młode zające.
Nie niszczmy ogniem naszych pól, nie palmy zgrabionych resztek roślin i liści, dajmy je na kompostownik, by
wróciły do gleby w postaci rozłożonej masy organicznej
wzbogacając ją w próchnicę.
Św. Franciszek z Asyżu powiedział „ Stałeś się narzędziem cierpienia i śmierci w rękach szaleńców – dobry
ogniu mój bracie”. Inny współczesny autor pisze „Woń
kwiatów niechaj otoczy przestrzenie, nie zmieniaj zieleni
w popiół, pozwól żyć tym co chcą żyć - woła ziemia.”
Uczyńmy więc nasze wioski przyjazne ludziom, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy.

							
Kmak Bogumiła
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Obecnie w Polsce trudno znaleźć osoby ubrane
w taki sposób. Znaczna część polskich Żydów
to ludzie starsi, często pamiętający jeszcze II
wojnę światową, która dla nich była czasem
Zagłady (Holokaust, Szoah).
Młodzi polscy Żydzi zrzeszeni są głównie w
Polskiej Unii Studentów Żydowskich. Zdarzają się także młodzi, którzy chcą zostać
Żydami, czyli przejść na judaizm. W ubiegłym
roku wyznanie zmieniło kilkanaście osób.
Młodzi Żydzi w Polsce prowadzą wiele ciekawych projektów kulturalnych, najwięcej z nich
odbywa się w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Na początku lata dawna dzielnica żydowska w Krakowie, Kazimierz, zamienia się w
wielki Festiwal Kultury Żydowskiej. Muzyka,
taniec, wykłady, wernisaże, warsztaty przyciągają wiele osób. We Wrocławiu odbywają
się coroczne ,,Spotkania z Kulturą Żydowską
Siecha Art.” Można pójść na koncerty w synagodze pod Białym Bocianem, pokazy filmów,
warsztaty, dyskusje, wykłady. Czy to oznacza,
że stajemy się bardziej otwarci na mniejszości
w naszym kraju?

Są młodzi i żyją pośród nas. Chodzą z nami do
szkoły, kina i na koncerty. Często nie mówią o swoim
pochodzeniu, aby się nie narazić na antysemickie uwagi. Uszczypliwe żarty i obelżywe napisy na
murach wystarczą. Wiedzę o ich kulturze czerpiemy
z wojennych opowieści naszych dziadków, książek i
dowcipów. Historia pokazuje, że wielowiekowe stosunki polsko- żydowskie były skomplikowane. Czy w
dzisiejszych czasach jesteśmy wolni od uprzedzeń?
Co dziś znaczy być młodym Żydem?
Kogo nazywamy Żydem?
- Każdy, kto ma matkę Żydówkę, niezależnie kim jest ojciec, lub
przeszedł na judaizm, niezależnie od tego, kim są rodzice, jest
Żydem- opowiada Kasia, 23- letnia Izraelka polskiego pochodzenia. – Bycie Żydem nie ma nic wspólnego z przekonaniami lub
tym, co się robi. Możesz być nawet ateistką, lecz jeśli twoja matka
jest Żydówką, ty też nią jesteś.
- Wiesz, kiedyś sobie pomyślałem, jakie to niesprawiedliwe - mówi
Yoni, 22- letni Żyd poznany w Indiach.- Ty możesz przestać być
chrześcijanką, kiedy tylko chcesz. Po prostu "wypisujesz się"
z Kościoła. I kogo wtedy obchodzi, kim są twoi rodzice? Ja już
dawno nie praktykuję żadnej religii, większość życia spędziłem w
Stanach i mimo to wciąż odczuwam skutki swojego pochodzenia.
Judaizm jest bardziej podobny narodowości niż inne religie i bycie
Żydem jest jak obywatelstwo. Według Amerykańskiego Rocznika
Żydowskiego na świecie żyje dziś ok. 13,2 mln Żydów. Tylko niecałe 4,9 mln zamieszkuje państwo Izrael (w Polsce Żydów jest ok.
20 tys.). Reszta Żydów jest rozsiana po całym świecie. Kojarzą
nam się często z ubranymi w długie czarne płaszcze (chałaty) i
jarmułki brodatymi mężczyznami. Taki obraz przekazują niektóre
ksiązki historyczne, ale dotyczy on zaledwie niewielkiej części
Żydów.

- Jestem polską Żydówką, mam tytuły uniwersyteckie, mówię po polsku. Mickiewicz
jest mi bliższy niż literatura Izraela- wypowiada się Anna na internetowym forum.Polska dała mi dom, wykształcenie i przyszłość. Lecz mimo to wciąż słyszę pytania
typu: ,,Dlaczego Izrael morduje Arabów?”.
To jakaś kpina, bo nie czuję się za to
odpowiedzialna w najmniejszym stopniu
- dodaje.
Z raportu Europejskiego Centrum ds. Badań
Rasizmu i Ksenofobii wynika, że przejawy
antysemityzmu nasiliły się w niektórych krajach Unii Europejskiej. Jako przejawy aktów
antysemickich w krajach UE raport wymienia
obrzucanie obelgami, napisy, a nawet zamachy bombowe. W krajach takich jak Belgia,
Francja, Holandia, Niemcy oraz Anglia, w
ostatnich dwóch- trzech latach odnotowuje się
przejawy regularnego nasilania się ekscesów
antysemickich, jednak dość rozpowszechnione są codzienne wypowiedzi o tym charakterze. Polska w tych badaniach sytuuje się
gdzieś pośrodku. Kraje, w których rzadkie są
przejawy antysemityzmu, to Irlandia, Luksemburg, Finlandia i Portugalia.

Judaizm

Religia żydowska, czyli judaizm, zwana jest
też religią mojżeszową albo mozaizmem. Jej
wyznawcy wierzą w jednego Boga ( Jahwe,
Jehowa), którego imienia nie wolno wymawiać, można natomiast używać określeń
zamiennych, takich jak Adonaj (Pan mój), ElElion (Najwyższy), Sabaoth (Pan Zastępów),
El-Szadaj (Wszechmocny), Elohim (Bóg).
dokończenie na stronie 20
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Żydzi w oczach
młodej Sądecznki (c.d.)
Bóg wybrał sobie naród żydowski i zawarł z nim przymierze- za wierność odpłaci mu swą opieką. Pokój narodowi wybranemu, uwolnienie
od cierpień i wielowiekowej tułaczki zapewni Mesjasz (pomazaniec),
na którego Żydzi do dziś dni czekają. Rozwód w judaizmie przeprowadzany jest przez sąd rabinacki. Jeżeli podejmie on decyzję o rozwodzie,
eksmąż musi dać byłej żonie list rozwodowy, stwierdzający m.in., iż
wypędza ją ze swego domu. Jeżeli z powództwem występuje żonaorzeczenie rozwodu nie jest ważne dotąd, aż nie zgodzi się na to mąż.
Zgoda taka polega na wydaniu listu rozwodowego.
- Gdyby nie religia, nie byłoby Żydów- mówi Kasia- zostaliby
wchłonięci przez społeczeństwa, wśród których przyszło im żyć.
Poza tym, Żydzi zawsze pobierali się wyłącznie z Żydówkami
i dlatego przetrwali. Jeśli przyszła panna młoda nie była rodowitą Żydówką, musiała przejść na judaizm. Tego problemu nie
było natomiast, jeśli mężczyzna chcący poślubić Żydówkę, sam
Żydem nie był.
Kolejną ciekawostką jest to, że gdy umiera twój mąż, jego brat ma obowiązek się z tobą ożenić, nawet jeśli jest już żonaty. Nie oznacza to

Czym jest żywność koszerna?

Kiedyś spytałam Kasię, czy w jakikolwiek sposób przestrzega zasad
judaizmu.
- Staram się jeść koszerne produkty- odparła.- Nie łączę nabiału z
mięsem, a więc kanapka z masłem i szynką odpada. Nie ma to jednak
podłoża religijnego. Raczej zdrowotne, gdyż uważam, że lepiej się po
tym czuję i nie wymyślono tych wskazań dla żartu, aby utrudnić ludziom
życie. Nie uważam się jednak za religijną osobę.
Prawo mojżeszowe dzieli zwierzęta na czyste i nieczyste. Dozwolone
jest jedzenie zwierząt parzystokopytnych, które mają racice i przeżuwających np. krowy, owce, sarny. Niedozwolone jest jedzenie mięsa:
wielbłąda (także konia i osła), świstaka (jeża, borsuka), zająca (królika, góralek), świni, żab, ślimaków, krewetek i homarów. Każdy ptak
drapieżny, który używa pazurów jest nieczysty. Można jeść zwierzęta
wodne, które maja płetwy i łuski (skrzela). Małe zwierzęta np. krety,
myszy, jaszczurki, żółwie są nieczyste. Dodatkowe przepisy zabraniają
jedzenia mięsa zwierząt padłych od zarazy, starości lub wypadku. Zwierzę nadające się do spożycia musi być ubite przez rytualnego rzeźnika
(hebr. Szohet) specjalnym nożem. Taka śmierć powinna być szybka i dla
zwierzęcia bezbolesna. Przepisy dokładnie określają miejsce przecięcia tętnicy. W ten sposób zapobiegano okrucieństwu przy uboju zwierząt. Z mięsa ubitych rytualnie zwierząt
dokładnie usuwa się krew, ponieważ
spożywanie krwi jest zakazane.

Żydowska solidarność

Imponuje nam żydowska solidarność,
wzajemne popieranie się Żydów, wierność żydowskiej wspólnocie. Taką
wypracowali sobie metodę przetrwania
w diasporze, wśród innych narodów.
U nas, między Polakami, nie ma takiej
solidarności. W istocie zarzucamy
sobie kłótliwość i zawiść. Zazdrościmy
Żydom ich wzajemnej wierności ponad
wszelkimi konfliktami.
- Kiedy moja babcia wyjechała do
Stanów, nie miała prawie nic, nie
mówiła po angielsku- opowiada dalej
Kasia.- Wiedziała tylko, że musi znaleźć innych Żydów, niekoniecznie z
nią spokrewnionych. Oni na pewno jej
pomogą. I pomogli. Do dziś mieszka w
Stanach i dobrze się jej powodzi. Przyjeżdżam do niej na wakacje.
Autorka tekstu (z prawej) z zydowskimi równieśnikami w izraelskim klubie
Ktoś kiedyś powiedział, że tolerancja
to
dążenie
do
zrozumienia
innych. Zdaniem Antoniego Me Mello,
jednak sypiania ze sobą, lecz finansową opiekę. Jeśli spotkasz dobrego
kiedy
przyklejamy
komuś
łatkę,
w tym momencie to rozumienie się
kandydata na męża, twój obecny opiekun daje ci rozwód i wolność. Ma
kończy.
Boimy
się
tego,
co
jest
nam
obce, co znajduje się poza naszym
prawo się jednak nie zgodzić na twój ślub.
doświadczeniem
i
poznaniem.
Nie
zapomnę
tego, co powiedziała mi
Obecnie wiele z tych zwyczajów się zmienia. Wg badań żydowskiej
Nama,
21letnia
Żydówka,
pewnego
wieczoru
w Indiach.
populacji w USA aż 52 proc. małżeństw amerykańscy Żydzi i Żydówki
-Prześladować
żydowską
młodzież
w
dwutysięcznym
którymś roku za
zawierają z nie-Żydami. Z tych małżeństw jedynie 18 proc. dzieci
jakieś
błędy
czy
urojone
przewinienia
naszych
odległych
przodków, to
wychowywanych jest w żydowskiej tradycji. Młodzi, np. urodzeni w
jak
tępić
k
atolików
za
palenie
w
średniowieczu
czarownic
na stosie.
Polsce Żydzi, najczęściej asymilują się do tego stopnia, że przyjmują
Zarówno
ty,
jak
i
ja
nie
mamy
z
tym
nic
wspólnego.
Czyż
nie?spytała
religię kraju, w którym żyją, tak jak Felicja.
Nama.
- Mieszkam w Polsce od urodzenia, a o swoim pochodzeniu dowiedziałam się stosunkowo niedawno- mówi.- Jestem katoliczką i jestem
Tekst i zdjęcia: Emilia Kocemba
pewna, że wiem więcej o tej religii niż niejeden stuprocentowy Polak,
wierzący, ale niepraktykujący. Wśród moich przyjaciół byli tacy, którzy
Kamionczanka
mieli uprzedzenia do Żydów. Jednak, gdy powiedziałam, że mam takie
korzenie, zmienili zdanie. Opierali się na stereotypach wyniesionych z
Artykuł publikujemy za Miesięcznikiem
Niezaleznym "Sadeczanin" (nr 9/2008)
domów, a w sumie żadnego Żyda nie znali. No, aż poznali mnie.
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udział dwie drużyny: męska i damska oraz wspaniali kibice.
Jest to wymiana nie tylko w zakresie kultury fizycznej i sportu
ale również integracja między samorządami gminnymi, promowanie
czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązywanie kontaktów między
mieszkańcami w gminach, wymiana doświadczeń w sferze działalności
kulturalnej i sportowej, ale także oświatowej i
codziennej samorządowej rzeczywistości.
Poprzez takie spotkania uaktywniają się
samorządy i jednostki oświatowe działające
w środowisku wiejskim na rzecz kultury
fizycznej i sportu. Wszystkie mecze toczyły
się w sportowej atmosferze fair play, o co jest
coraz trudniej w obecnych czasach. Ten turniej pokazał kulturalne zachowanie zawodników, trenerów oraz licznie zgromadzonych
widzów.
Uroczystego zakończenia turnieju
dokonali przedstawicieli Gminy Kamienka
i Kamionka Wielka na czele ze Starostą
Mikulasem Mytnikiem oraz Wójtem Gminy
Kazimierzem Siedlarzem.
Kibice, zawodnicy oraz miłośnicy piłki siatkowej z zaprzyjaźnionych gmin świetnie się
bawili i wyrazili chęć uczestnictwa w kolej-

W dniu 1. lutego 2009 roku na zaproszenie Gminy Kamienka ze Słowacji ,Gmina Kamionka Wielka już po raz czwarty uczestniczyła w turnieju
piłki siatkowej z okazji obchodów 38. rocznicy wyzwolenia Słowacji „
O przechodni puchar wyzwolenia Gminy Kamienka”. W turnieju brały

nych turniejach.

M. Mężyk
Fot. Archiwum UG

Wiadomości sportowe
Tradycyjnie od wielu lat Gminny Turniej Szachowy o Złotą Wieżę inauguruje otwarcie Gminnego Kalendarza Imprez Sportowo – Rekreacyjnych Gminy Kamionka Wielka
. W dniu 14 lutego br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej Rada Gminna LZS wspólnie z
LZS Kamionka Wielka i GOK zorganizowała zawody, do których zgłosiło
się 13 juniorów i 6 seniorów, w tym
jeden zawodnik spoza terenu Gminy
- z Piątkowej, który przeglądając
stronę internetową naszej Gminy
zainteresował się turniejem i zgłosił
swój udział. Szczególnie cieszy fakt,
że w grupie juniorów 11 zawodników
to uczniowie szkoły podstawowej.
Dla kategorii juniorów przeprowadzone zostały eliminacje i do finału
zakwalifikowało się 7 zawodników.
Rozgrywki finałowe były prowadzone
systemem „każdy z każdym”.
Wyniki Turnieju – Juniorzy: I miejsce - Karol Gruca, II miejsce Paweł
Ogórek, III miejsce - Jan Stanek.
Kolejne miejsca zdobyli: Szymon
Grybel, Szymon Dobosz, Dawid
Ruśniak i Krzysztof Poręba. Seniorzy
– I miejsce Marek Ryba, II miejsce

Jan Trojan, III miejsce - Przemysław
Widlak, IV miejsce - Jan Łukasik, V
miejsce - Andrzej Ogórek i VI miejsce
- Paweł Świder. Zawody prowadził i
funkcję głównego sędziego pełnił
zawodnik i miłośnik gry w szachy
Włodzimierz Morański, bez którego
pomocy nie udałoby się sprawnie

przeprowadzić zawodów. Należy
stwierdzić, że zawody były udane,
gra była zacięta, a ponadto zmaganiom zawodników przyglądała około
15 osobowa grupa kibiców i sympatyków.

IR

Fot K. Ogorzałek
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Bal Malucha

Sobota 7 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej w
Boguszy była dniem pełnym wrażeń. Po raz dziewiąty
odbył się Bal Malucha, który zgromadził prawie 50
dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat wraz z opiekunami.
W baśniowej scenerii, wśród kolorowych serpentyn i balonów na zaproszonych małych gości czekała wróżka wraz z krasnalami. Skrzaty witały maluchów i wręczały im Ordery Uśmiechu, a czarodziejka
częstowała słodyczami i prowadziła do krainy zabawy.
Każde dziecko wraz z rodzicem odważnie podchodziło
do mikrofonu, aby się przedstawić. Wśród maluchów
można było dostrzec karnawałowych przebierańców:

księżniczki, nimfy, króliczki, batmanów czy supermenów.
Jedną z atrakcji balu stanowiła przejażdżka na olbrzymim
rekinie. Nie zabrakło licznych
konkursów, podczas których
dzieciaki mogły się wykazać
odwagą i zręcznością: przechodziły przez tunel i ławeczkę,
bawiły się z hula – hop, wszyscy
uczestnicy
rozgrywek
otrzymywali nagrody. Mamy i
tatusiowie czytali swoim pociechom wiersze Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy, za co nagrodzeni zostali Orderem Wesołego Rodzica. Dużą popularnością wśród dzieci i rodziców
cieszyły się tradycyjne zabawy
przy muzyce. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla
wszystkich uczestników.
Nad przygotowaniami i przebiegiem imprezy czuwała pani Wiesława Matuła. Oprawę muzyczną zapewnił pan Jan
Głód, który jako podziękowanie otrzymał od organizatorów i dzieci Cukierkowy Wieniec Laurowy.
Podczas balu dzieci poznały rówieśników i
szkołę, do której wkrótce będą uczęszczać. Szczęśliwe i rozpromienione od nadmiaru wrażeń maluchy
oraz zadowoleni rodzice opuszczali mury szkoły, aby
za rok wrócić po kolejną dawkę przygód i emocji już
na X Bal Malucha.
							
I. Z.
Fot. Archiwum szkolne

Warunki uzyskania płatności bezpośrednich
Od roku 2009 obowiązują rolników dodatkowe kryteria
z zakresu ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Polska zaczyna wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności
Rolnicy , którzy będą ubiegać się o płatności bezpośrednie do
gruntów rolnych , dopłaty ONW , płatności z tytułu programów rolno
środowiskowych , płatności z tytułu zalesienia gruntów rolnych muszą
spełnić obowiązujące tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności, które są
podzielone na trzy obszary :
Obszar I : zakres działania
- Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego ,
- Identyfikacja i rejestracja zwierząt
data wdrożenia - 1. stycznia 2009 rok
Obszar II : zakres działania - Zdrowie publiczne,
- Zdrowie zwierząt , zgłaszanie
niektórych chorób

- Zdrowotność roślin
data wdrożenia - 1. stycznia 2011 rok
Obszar III : zakres działania - Dobrostan zwierząt
data wdrożenia - 1. stycznia 2013 rok
Wszyscy rolnicy , którzy w minionym roku ubiegali się o płatności
bezpośrednie otrzymają broszurę informacyjną dotyczącą Wymogów
Wzajemnej Zgodności . Rolnicy mogą również uzyskać doradztwo
w zakresie rolnictwa, którego udzielają pracownicy Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej pełniący dyżury w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka pok. Nr.12
K. Piętka
MODR Nawojowa

GMINNE WIEŚCI

Nr 34

strona 23

Święto Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia to najpiękniejsze
dni w roku – Święto Babci i Dziadka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Boguszy wraz z wychowawcami
zaprosili dostojnych Seniorów na
uroczystość, która odbyła się 28
stycznia.
Wnuki dziękowały wierszem
i piosenką babciom i dziadkom za to,
że są najlepszymi przyjaciółmi, służą
swoim czasem, doświadczeniem i
cierpliwością, zawsze mają dobre

słowo i ciepły uśmiech, rozpieszczają
i kochają bezwarunkową miłością.
Następnie dzieci zaprezentowały
przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, zagrały na fletach
i dzwonkach znane kolędy i pastorałki.
Gromkie brawa zaproszonych wywołały występy uczniów przebranych w
barwne stroje lachowskie, dzieci tańczyły polki i walczyki, śpiewały ludowe
piosenki i przyśpiewki, które seniorom

O profilaktyce
uzależnień
W uchwalonym przez Radę Gminy Kamionka Wielka
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2009 rok zapisane
zostały zadania, które są zadaniami własnymi gminy.
Celami szczegółowymi programu są: 1) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych
od alkoholu, 2) pomoc psychospołeczna i prawna dla
członków rodzin, a w szczególności ochrona przed
przemocą w rodzinie, 3) działalność profilaktyczno
edukacyjna, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 4)
wspomaganie instytucji i stowarzyszeń realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 5)
kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dla zapewnienia dostępności pomocy informacyjnej
i terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych funkcjonować będą Punkty Konsultacyjne
Terapii Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w
Ośrodku Zdrowia w Kamionce Wielkiej. Ponadto pod-

przypominały czasy ich młodości.
Przed gośćmi wystąpili również laureaci I miejsca Ogólnopolskiego
Przeglądu
Grup
Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” – grupa
kolędnicza „Szczodroki”, która złożyła noworoczne życzenia.
Na zakończenie oficjalnej części
dzieci odśpiewały „Sto lat” i wręczyły
najbliższym własnoręcznie wykonane upominki. Warto zaznaczyć, że
wnukowie od swoich babć i dziadków otrzymali olbrzymie prezenty
pełne słodkości.
W drugiej części uroczystości seniorzy wraz z wnukami mieli okazję
bawić się podczas różnych konkursów: były tańce z balonami, tańce na
gazecie, „szycie odzieży ekologicznej” przez babcie dla wnuczek. Na
zwycięskie pary czekały nagrody w
postaci słodyczy i ciepłych skarpet.
Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek.
Święto to pozwala pielęgnować i wzmacniać rodzinne więzi, uczy
młodych ludzi postawy wdzięczności
i szacunku wobec osób starszych.
					

					
I. Z.
Fot. Archiwum szkolne

pisane zostały porozumienia z placówkami specjalistycznymi tj. Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i
Terapii Uzależnień w Nowym Sączu oraz Sądeckim
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. W ramach działalności skierowanej do dzieci i młodzieży realizowane
będą programy profilaktyczno edukacyjne, kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009”, złaz profilaktyczny
„Chrońmy młodość – bądźmy aktywni” z okazji Dnia
Dziecka, dofinansowanie: Szkolnych Programów
Profilaktycznych, wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”, półkolonii z programem profilaktycznym, oraz Zielonej Akcji. Gmina zgłosiła swój udział
w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Sprawdź czy
Twoje picie jest bezpieczne”. Działanie profilaktyczne
podejmie także Gminny Ośrodek Kultury dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
organizację kursu tańca towarzyskiego, zajęć w kółkach zainteresowań, konkursy, plenery.
Na realizację programu środki pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podanie napojów
alkoholowych wpłacanych przez właścicieli placówek
handlowych i gastronomicznych.

I.R.
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Żywioły –Ziemia widziane przez dzieci
I miejsce przyznano
Kamilowi
Nowakowi ze SP nr 2 w
Kamionce Wielkiej
II miejsce zdobyła
Małgorzata Kuzak ze
SP nr 2 w Kamionce
Wielkiej
III miejsce otrzymała
Daria Kruczek ze
SP nr 2 w Kamionce
Wielkiej.
W tej kategorii Komisja przyznała również
dwa wyróżnienie dla :
Katarzyny Sekuła ze
SP w Królowej Górnej
i Michała Jabłońskiego ze SP w Królowej Polskiej.
W kategorii klas gimnazjum :
I

miejsce

zdobył

Wacław Janus z GP
w Mystkowie
II miejsce otrzymała
Marcelina Stanek z

Praca Wacława Janusa z GP w Mystkowie
Tegoroczna XIX edycja Gminnego Konkursu Plastycznego zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w
Kamionce Wielkiej miała temat „Żywioły - Ziemia”. Młodzi plastycy, do których skierowany był ten konkurs w bardzo ciekawy
i trafny sposób zinterpretowali ten temat w swoich pracach.
Komisja Artystyczna pod kierunkiem sądeckiego plastyka pana Józefa Pogwizda spośród 39 prac wyłoniła autorów
najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach.
W kategorii dzieci z klas I-III:
I miejsce otrzymała Paulina Gawlik ze SP w Boguszy
II miejsce zdobyła Adrianna Kędroń ze Świetlicy Wiejskiej w
Mszalnicy
III miejsce przyznano Magdalenie Kruczek ze SP w Boguszy.

GP w Królowej Górnej.
Ponadto Komisja zakwalifikowała prace następujących uczestników na III Powiatowy Konkurs Plastyczny pod patronatem
Starosty Jana Golonki: Pauliny Gawlik, Adrianny Kędroń,
Kamila Nowaka, Małgorzaty Kuzak, Darii Kruczek, Wacława
Janusa, Marceliny Stanek.
Z satysfakcją można stwierdzić, ze mimo szaleńczego
tempa techniki komputerowej młodzi ludzie jednak chętnie sięgają po papier, farby czy kredki i swój wolny czas poświęcają
rysunkowi, który rozwija ich wrażliwość na otaczający nasz
świat.
Z ostatniej chwili...
Jak się dowiedzieliśmy praca Darii Kruczek otrzymała wyróżnienie na konkursie w Starym Sączu.

G.M.

W kategori klas IV – VI :

Ferie w świetlicy
Świetlica Środowiskowa w Mystkowie w
okresie ferii zimowych otwarta była przez sześć dni
w tygodniu.
W zajęciach brało udział kilkadziesiąt dzieci
i młodzieży z okolicznych miejscowości. Niektóre
dzieci codziennie były przyprowadzane i odbierane przez rodziców po zakończeniu zajęć. Średnio w zajęciach brało udział ok. 40-50 dzieci i młodzieży.
Dzieci miały możliwość konstruktywnego
spędzenia czasu wolnego. Korzystały z gier i
zabaw takich jak gry planszowe i komputerowe
oraz z internetu.

Przede wszystkim stworzono wiele możliwości aktywności ruchowej dla dzieci. Można było
brać udział w różnych grupach sportowych, takich
jak: tenis stołowy, piłka halowa, bilard i ćwiczenia
na trampolinie. Rozegrano turniej tenisa stołowego
według grup wiekowych. Wyłoniono zwycięzców,
którzy otrzymali nagrody. Podczas zajęć odbywały
się nieformalne indywidualne i grupowe pogadanki
wychowawczo-tematyczne.
Zajęcia sportowe były alternatywą dla biernego spędzania czasu wolnego w domu.

Iwona Szarota
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Migawki z życia SP w Mszalnicy
PIERWSZA POMOC
W Szkole Podstawowej w Mszalnicy przeprowadzono
szkolenie Rady Pedagogicznej i wszystkich uczniów kl.
od I – VI z zakresu „Udzielania pierwszej pomocy”.
Szkolenie przeprowadził Pan Mariusz Mamiak – ratownik
medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
Manekiny oraz inne materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy szkoła otrzymała
bezpłatnie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Jest to kilka prostych czynności,
jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo
wykona, może zależeć czyjeś życie. Ratownik zademon-

strował prawidłową kolejność czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększy szanse przeżycia w przypadku zatrzymania akcji serca. Uczniowie i nauczyciele
ćwiczyli na manekinach czynności ratujące życie. Ratownik kontrolował, czy wszyscy prawidłowo je wykonują i
korygował ewentualne błędy.
Po ukończeniu tego szkolenia nauczyciele i uczniowie
wiedzą, w jaki sposób podejść do poszkodowanego, jak
określić jego stan i w jaki sposób mu pomóc.
Każdy z przeszkolonych uczniów otrzymał „CERTYFIKAT ukończenia kursu pierwszej pomocy”.

D.M.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
26 stycznia br. społeczność szkolna Mszalnicy
gościła swoje Babcie i Dziadków na uroczystości z okazji ich święta. Pogoda była na szczęście dobra, więc zaproszeni mogli dotrzeć bez
trudu. W tym roku przyszło ok. 50 osób. Program
artystyczny przygotowały dzieci przy pomocy
nauczycieli – Danuty Mółki, Anny Jelito i Izabeli
Biskupskiej. Składały się na niego: krótka inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej, występ
laureatek „Lachowskiego godonia” oraz kilka
wierszyków i piosenek dedykowanych Babciom
i Dziadkom. Występy dzieci jak zwykle przyjęte
zostały niezwykle ciepło. Spotkanie upłynęło w
miłej, rodzinnej atmosferze.

I.B.

ROK
PRZEDSZKOLAKA
W okresie
ferii zimowych w
oddziale przedszkolnym w Mszalnicy gościły
dzieci urodzone
w 2003 i 2004 r. wraz z rodzicami.
Pani Anna Jelito i Danuta Mółka
przygotowały dla nich wiele ciekawych zabaw. Radość dzieci
była ogromna, Rodzice zaś mieli
okazję obserwować swoje pociechy podczas zajęć, jak również
zobaczyć nowy budynek szkoły.

D.M.
Fot. Archiwum szkoły
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Konkurs

„30 pytań na XXX-lecie Lata w Dolinie Kamionki”
W 2009 roku plenerowa impreza „Lato
w Dolinie Kamionki” będzie organizowana po raz 30-ty. Z tej okazji dla
naszych Czytelników ogłaszamy konkurs wiedzy o tej imprezie.

1. W którym roku i gdzie została zorganizowana po raz
pierwszy ta impreza ?
2. Ile dni trwało drugie wydanie tej imprezy ?
3. Kto jest organizatorem imprezy „Lato w Dolinie
Kamionki” ?
4. Kto jest autorem nazwy „Lato w Dolinie Kamionki” ?
5. W jednej z pierwszych edycji „Lata w Dolinie
Kamionki” występował zespół muzyczny z Mystkowa,
grający muzykę rockową. Podaj jego nazwę?
6. W którym roku po raz pierwszy w „Lecie w Dolinie
Kamionki” występował zespół Skalnik z Kamionki?
7. Podaj nazwę sponsora z Kamionki Wielkiej wielu
edycji imprezy?
8. Kiedy „Lato w Dolinie Kamionki” było organizowane
jesienią ?
9. W którym roku „Lato w Dolinie Kamionki” odbywało
się w Mystkowie?
10.Przez wiele pierwszych wydań imprezy gościliśmy
znakomite zespoły młodzieżowe, występujące na
warsztatach artystycznych (ogólnopolskiej imprezie),
niedaleko Nowego Sącza. Podaj nazwę tych warszta
tów i miejsce ich organizacji?
11. Zdarzyło się raz, że na „Lecie w Dolinie Kamionki”
występował zespół „Progress”. Podaj rok i miejsce
organizacji tej edycji imprezy?
12. W jakich latach „Lato w Dolinie Kamionki” odbywało
się na końcu wsi (w tzw. Kamionce Górnej”?
13. Podaj nazwę góralskiego kabaretu wielokrotnie
występującego na scenie „Lata w Dolinie Kamionki”?
14. Kto był autorem fotografii na wystawie „Kamionka
wczoraj i dziś”, towarzyszącej imprezie Lato w Doli
nie Kamionki w 1986r?
15. Przez kilka lat na „Lecie w Dolinie Kamionki” wystę
powały dzieci, tańcząc w rytm muzyki z kółkami
„hula-hop”. Z jakiej miejscowości one pochodziły?
16. Kto jest autorem hymnu „Lata w Dolinie Kamionki”?
17.
Jaki wykonawca estradowy (zawodowy) występował jako pierwszy na tej imprezie, i w którym roku ?
18. Jak nazywa się największa impreza plenerowa
w gminie Kamionka Wielka?
19. Podaj imię i nazwisko pierwszego i wieloletniego
konferansjera tej imprezy?
20. Przez wiele pierwszych lat imprezy organizowany

był „Turniej wsi” (późniejszy Turniej Dorobku Kultu
ralnego Gminy). Jaka wieś wygrała najwięcej edycji
tego turnieju?
21. Przez kilka lat na estradzie „Lata w Dolinie
Kamionki” występowali ze śpiewem i gawędami
dwaj górale; jeden z Poronina, drugi z Bukowiny
Tatrzańskiej. Podaj ich nazwiska i imiona?
22. W którym roku „Lato w Dolinie Kamionki” połączono
z dożynkami?
23. W 1997 roku teren gminy dotknięty został pamiętną
powodzią; ile dni trwało wtedy „Lato w Dolinie
Kamionki”
24. W którym roku występował na „Lecie w Dolinie
Kamionki” zespół „Krywań”?
25. W którym roku impreza została poprzedzona nagłą
ulewą tak, że wodę z ”jeziora” powstałego przed
sceną pompowali strażacy?
26. Raz zdarzyło się, że na Lecie w „Dolinie Kamionki”
starosta nowosądecki Jan Golonka wręczył jednemu
z naszych zespołów płytę CD. W którym to roku był
i jakiego zespołu dotyczyło?
27. Zdarzyło się raz, że orkiestra dęta z Mystkowa, towa
rzyszyła solistce Joannie Marszałek; w którym roku
to było?
28. W jednej z edycji „Lata w Dolinie Kamionki” występo
wał iluzjonista, znakomicie wciągając w zabawę
dzieci z widowni. W którym to było roku?
29. Podaj nazwę przynajmniej dwóch wykonawców
(zespołów) estradowych z Krakowa, którzy występo
wali w „Lecie w Dolinie Kamionki”?
30. Zdarzyło się, że na scenie „Lata w Dolinie Kamionki”
występowała laureatka telewizyjnego programu
„Od przedszkola do Opola”. Podaj jej imię i nazwisko?
Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy, a zarazem wierni
bywalcy na naszej imprezie, nie będą mieć kłopotów z
odpowiedziami na powyższe pytania. Niemniej jednak
planujemy małą podpowiedź - na stronach www.gokkamionka.iaw.pl pod hasłem "Konkurs 30 Lata"(przez trzy
dni w kwietniu). Radzimy śledzić naszą stronę i nie przegapić okazji.
Odpowiedzi dotyczące konkursowych pytań prosimy
nadsyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5, w terminie do 28
maja 2009r ( z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania). Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu podamy na naszych łamach oraz na j
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Kogo
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Samorządowa dekada

Mija dziesiêæ lat od utworzenia
powiatu nowos¹deckiego, jak
ocenia Pan, jako starsota nowosądecki koñcz¹c¹ siê dekadê?
- By³ to czas wytê¿onej pracy Rady
i Zarz¹du Powiatu. Dziêki za³o¿eniu, ¿e
samorz¹d jest po to, by s³u¿yæ mieszkañcom,
uda³o siê nam zrealizowaæ wiele dzia³añ s³u¿¹cych regionowi. Staraliœmy
siê byæ otwarci na wszystkie potrzeby S¹deczan. Naszym pracom przyœwieca³y cztery podstawowe cele: podnoszenie poziomu edukacji, poprawa infrastruktury drogowej, dba³oœæ o bezpieczeñstwo obywateli
i usprawnianie obs³ugi mieszkañców. Na Ziemi S¹deckiej historia przeplata siê ze wspó³czesnoœci¹. Mieszkañcy czerpi¹ z bogatej tradycji pokoleñ, ³¹cz¹ umi³owanie ziemi ojców, tradycyjn¹ gospodarnoœæ z nowoczesnoœci¹. S¹decczyzna s³ynie z goœcinnoœci, doskona³ej kuchni, ¿ywej tradycji przodków i aktywnoœci mieszkañców. Widaæ to równie¿ w pracach
s¹deckich samorz¹dów wszystkich szczebli, które ³¹cz¹ dba³oœæ o tradycjê
ze staraniami o jak najwiêkszy rozwój regionu.
W trosce o rozwój S¹decczyzny podejmowaliœmy wiele inicjatyw. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ modernizacjê dróg krajowych, likwidacjê osuwisk czy szkód popowodziowych. Systematycznie
poprawiane i modernizowane s¹ równie¿ drogi powiatowe. W ostatnim

czasie zosta³o wybudowanych 20 kilometrów zupe³nie
nowych tras. Dziesiêæ lat temu na utrzymanie dróg mogliœmy rocznie wydawaæ oko³o 5 milionów z³otych, dzisiaj
- cztery razy wiêcej. Jest to mo¿liwe tak¿e dziêki pozyskiwaniu œrodków rz¹dowych i z Unii Europejskiej oraz dobremu wspó³dzia³aniu z s¹deckimi gminami.
Powiatowe szko³y ponadgimnazjalne zyska³y nowoczesn¹
bazê, ka¿da ma pracowniê komputerow¹ i multimedialne sale do nauki
jêzyków obcych. Systematycznie powstaj¹ i bêd¹ powstawaæ nowe hale
sportowe.
Od czerwca 2006 roku funkcjonuje Powiatowy Urz¹d Pracy
dla Powiatu Nowos¹deckiego, który dysponuje szerok¹ ofert¹ kursów,
szkoleñ, sta¿ów i innych form pomocy dla osób poszukuj¹cych zatrudnienia. Jego dwa lata dzia³alnoœci pokaza³y, ¿e Rada i Zarz¹d Powiatu
Nowos¹deckiego podjê³y dobr¹ decyzjê, gdy tworzy³y tê instytucjê. Nieustannie d¹¿ymy do usprawnienia obs³ugi mieszkañców w Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu. Wprowadziliœmy elektroniczny system ewidencji oraz obiegu dokumentów, efekty ju¿ s¹ widoczne np. w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Szans¹ powiatu nowos¹deckiego s¹ zasoby naturalne, przyroda, pracowitoœæ i m¹droœæ ludzi. Trzeba to wykorzystaæ.

DROGI I MOSTY

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

6 listopada 2008 r. - UROCZYSTA SESJA

Dok³adnie w 10. rocznicê powo³ania powiatów, odby³a siê
jubileuszowa Sesja Rady Powiatu Nowos¹deckiego, prowadzona przez
przewodnicz¹cego Stanis³awa Wanatowicz oraz wiceprzewodnicz¹cych Jana Dziedzinê i Jerzego Górkê. Na uroczystoœæ zaproszono
radnych powiatowych wszystkich trzech kadencji oraz szefów instytucji wspó³pracuj¹cymi z powiatem w minionej dekadzie. Goœæmi
honorowymi byli marsza³kowie województwa i radni Sejmiku Województwa Ma³opolskiego.
W podsumowaniu najwa¿niejszych dokonañ, nie zabrak³o
podziêkowañ, wyró¿nieñ i odznaczeñ. Za szczególne zas³ugi na rzecz
S¹decczyzny i jej mieszkañców, medale „Zas³u¿ony dla Ziemi S¹deckiej” otrzymali: Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Marek Nawara oraz Zygmunt Berdychowski by³y pose³, twórca Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Medalami za zas³ugi dla Województwa
Ma³opolskiego wyró¿nieni zostali: starosta Jan Golonka i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Witold Koz³owski.

Fot. (od lewej) Jerzy Górka, Stanis³aw Wanatowicz, Jan Dziedzina.

OPIEKA ZDROWOTNA
Fot. Stabilizacja osuwiska w Librantowej.

Fot. Zespó³ Szkó³ im. Œw. Kingi w £¹cku.

* 150 milionów z³otych wyda³ powiat nowos¹decki na utrzymanie
* 65 milionów 975 tysiêcy z³otych pozyskano œrodków zewnê-

* 22 szko³y i placówki oœwiatowe prowadzi powiat nowos¹decki.
* 6 tysiêcy uczniów uczêszcza do szkó³ powiatowych.
* 20 milionów z³otych wydano w 10 lat na remonty i inwestycje

* 130 kilometrów nawierzchni po³o¿ono w czasie 10. lat istnienia

* 6 miliów 593 tysi¹ce z³otych kosztowa³a nowa szko³a i hala

* 28 mostów zosta³o wybudowanych lub przebudowanych, w tym

* 1 milion 735 tysiêcy z³otych wydano na budowê hali sportowej

dróg w ci¹gu 10. lat.

trznych na prace na drogach.

powiatu.

2 na Popradzie, pozostałe na drogach powiatowych.

w szko³ach powiatowych.

sportowa w Krynicy - Zdroju.
w Grybowie.

* 1 milion 579 tysiêcy z³otych powiat wyda³ na budowê nowego

skrzyd³a szko³y w £¹cku.
* 300 tysiêcy z³otych wydatkowano na zakup pomocy naukowych
do szkó³.
* 224 tysi¹ce z³otych kosztowa³o 8 pracowni multimedialnych i 7
sal do nauki jêzyków obcych.
* 6000 uczniów kszta³ci siê w szko³ach powiatowych
* 535 nauczycieli zatrudnionych jest w powiatowych szko³ach i placówkach oœwiatowych
* 60 p³yt CD liczy Fonoteka Powiatu Nowos¹deckiego.
* 15 tysiêcy osób bra³o udzia³ w wydarzeniach kulturalnych. organizowanych przez powiat.

Fot. Szpital im. J.Dietla w Krynicy-Zdrój.

* 1 milion 133 tysi¹ce z³otych wydano na bie¿¹ce remonty w Szpitalu im. dra J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ci¹gu 10. lat.

* 2 miliony z³otych kosztowa³y najpilniejsze roboty budowlane
w krynickim szpitalu.

* 2 miliony 200 tysiêcy z³otych wydano na sprzêt w krynickim
szpitalu (m.in. na nowoczesny blok operacyjny).

* 3 miliony 722 tysi¹ce z³otych wyda³ powiat na unowoczeœnienie bazy i wyposa¿enie S¹deckiego Pogotowia Ratunkowego.

* 9 zespo³ów ratowniczych dzia³a w S¹deckim Pogotowiu.

Fot. Most we Wronowicach.

POMOC NIEPE£NOSPRAWNYM
* 10 tysiêcy niepe³nosprawnych skorzysta³o z ró¿nych form pomocy
udzielanej przez PFRON w powiecie nowos¹deckim.

* 6 tysiêcy osób uczestniczy³o w ró¿nego rodzaju turnusach rehabilitacyjnych.

* 32 miliony 239 tysiêcy z³otych wydano na wsparcie niepe³nosprawnych mieszkañców powiatu nowos¹deckiego.

Fot. Fonoteka powiatowa.

MAŁOPOLSKI OŚRODEK
PROFILAKTYKI i TERAPII UZALEŻNIEŃ

Fot. Ambulans S¹deckiego Pogotowia Ratunkowego.

POPRAWA BEZPIECZEÑSTWA

* 1 milion 300 tysięcy złotych wydano na wyremontowanie
i adaptację siedziby ośrodka.

* 3 miliony 200 tysięcy złotych przeznaczono na działanie ośrodka w latach 2000-2008.

* 5 tysięcy 500 osób skorzystało z porad ośrodka przez osiem lat
jego istnienia.

Fot. Æwiczenia PSP.

* 221 tysiêcy z³otych kosztowa³o uruchomienie i wyposa¿enie Cen-

Fot. Zespó³ Szkó³ im. Œw. Kingi w £¹cku.

OCHRONA ŒRODOWISKA
* 670 tysiêcy z³otych powiat przeznaczy³ na usuwanie odpadów azbestowych w gospodarstwach domowych S¹decczyzny.

* 1655 ton azbestu uda³o siê zutylizowaæ w ramach dzia³añ powiatowych.

Fot. Budynek Małopolskiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

trum Powiadamiania Ratunkowego wspólnego dla s³u¿b starosty,
pogotowia ratunkowego i stra¿y po¿arnej.
* 185 tysiêcy z³otych wyda³ powiat na utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
* 328 tysiêcy z³otych wydano na kupno sprzêtu ratowniczego dla
jednostek OSP w powiecie nowos¹deckim.
* 221 tysiêcy z³otych wyda³ powiat na doskonalenie systemu ratowniczego i wspó³dzia³anie wszystkich s³u¿b.
* 1 milion 900 tysięcy złotych przeznaczył powiat na wsparcie budowy nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

10 lat to dużo, a zarazem mało. Zrobiliśmy tak wiele, ale to jeszcze nie koniec ...
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Fascynacja ornatami
Obydwa kościoły w Boguszy szczycą się nie tylko zabytkowymi ołtarzami i ikonami, naczyniami liturgicznymi, piszczałkowymi organami ale także zbiorem licznych zabytkowych
szat liturgicznych. W tej krótkiej wypowiedzi na te ostatnie
chcę zwrócić uwagę. Są to głównie zabytkowe ornaty. Nazwa
„ornat” pochodzi od łacińskiego słowa ornatus – ozdobiony.
Ornat zawsze był i jest używany wyłącznie przy celebrowaniu Mszy świętej, a więc do najświętszej czynności Kościoła,
do bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem. Dlatego głęboka wiara naszych przodków mobilizowała do wykonywania
szat liturgicznych z najpiękniejszych i najcenniejszych materiałów i ozdabiania ich haftami najwyższej klasy artystycznej. Zresztą nakazuje to Pismo święte. Dzięki temu mamy
ornaty – arcydzieła sztuki. Wykonanie niektórych wymagało
kilkuletniej pracy ludzi wybitnie uzdolnionych.
Mamy ornaty z tak zwanym pasem polskim , czyli całkowicie pokrytym haftem złotą i srebrną nicią pionowym pasem
z przodu i z tyłu szaty.
Mamy też
ornaty całe
pokryte
ręcznym
haftem
złotą, srebrną
i kolorową
n i c i ą .
Niektóre
pochodzą z
XVII i XVIII
wieku. Na
jednym
widnieje
napis
A. D.
1734.
Omawiane szaty pochodzą z różnych kościołów. Traﬁły w
moje ręce często bardzo zniszczone, ale fachowa ręka pani
Heleny Michalik zamieszkałej w Boguszy przywróciła im pierwotne piękno i w dalszym ciągu chwalą Pana Boga w liturgii.
Te wspaniałe szaty wyrażają cześć dla Pana Boga. Specjalnie
wykonane na Jego chwałę.
To, co dajemy Panu Bogu powinno być najwspanialsze, najdroższe, na co tylko człowiek potraﬁ się zdobyć. Jakże w
blasku tych wspaniałych zabytków mizernie prezentują się
obecnie wykonywane i używane szaty liturgiczne. Tandeta,
marny materiał, komputerowe hafty, aplikacje z błyszczącej
ceraty.
Dla siebie wykwintne pałace, luksusowe samochody, a dla
Pana Boga najlichsza tandeta. To jest obraza Majestatu
Bożego. Uczmy się od minionych pokoleń prawdziwej miłości, czci dla Pana Boga.

Ks. Mieczysław Czekaj
Fot. K. Ogorzałek
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