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Myśląc o Bożym Narodzeniu
Już za kilka dni będziemy świętować Boże Narodzenie.
Zewnętrznych przygotowań "świąt" jest już bardzo dużo. Chciałoby się
powiedzieć - aż nadto, gdyby patrzeć np. na supermarkety, które jeszcze
przed … Adwentem, przypominały, ale o czym? O Bosko-ludzkim Wydarzeniu, czy o zakupach? Obyśmy zdążyli znaleźć dość czasu i wykrzesać
choć odrobinę przenikliwej myśli, która właściwym Imieniem nazwie to, co
w świętach najważniejsze!
Współcześni Jezusa, reflektując nad Wcieleniem i Bożym
Narodzeniem, krótko stwierdzali: "Bóg... w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1, 1). A za najważniejsze w tego
rodzaju "przemówieniu" Ojca przez Syna do ludzi, św. Jan uznał
Miłość Boga do ludzi i szansę na "życie wieczne" dla "każdego": "Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
(J 3, 16). Wyjątkowa manifestacja Bożej Miłości do świata i zbawienie
(życie wieczne) zaofiarowane każdemu człowiekowi - to istotna treść
narodzin Boga-Człowieka. Orędzie bożonarodzeniowe, poznawczo
uchwycone i sercem uwewnętrznione, uruchamiało na przestrzeni
wieków lawinę głębokich przeżyć, które odmieniały życie milionów ludzi. Każdy wierzący, odmieniony w spotkaniu z Chrystusem,
na swój własny sposób starał się jakoś zaświadczyć o tym, że oto
w jego życiu wydarzyło się coś niezmiernie ważnego i rozstrzygającego.
Ludzie wierzący, a zarazem utalentowani, tworzyli wspaniałe

dzieła muzyczne, malowali, jeszcze inni pisali traktaty teologiczne, w których próbowali dociec odpowiedzi na pytanie: Cur Deus homo? ( Dlaczego
Bóg stał się człowiekiem?). O skali poruszenia i odmianie ludzkich serc
wciąż świadczą wspaniałe katedry, tysiące kościołów, niezliczone krzyże
i przydrożne kapliczki. Do tego trzeba by dodać wszystkie słowa kazań
o Bożym Narodzeniu, a przede wszystkim niezliczone godziny poświęcone liturgii i modlitwie, która z nabożną czcią zagłębia się w szczytowe
Wydarzenie ludzkich dziejów.
Umysły najbardziej przenikliwe i płonące charyzmatyczną
wiarą, poddając się gorącemu przynagleniu, wołały i krzyczały, jak św.
Augustyn: "Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem!
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus». Dla
ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem". W tym samym V wieku św.
Leon Wielki, papież, w kazaniu bożonarodzeniowym, wzywał do wielkiej
radości: "Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie
miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą
śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona
nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan
niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy,
to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić".

Krzysztof Osuch SJ

Niech magiczna moc Świąt Bożego Narodzenia napełni Państwa serca
otuchą i nadzieją, wprowadzi spokój, harmonię i radość.
Życzymy, aby w Waszych domach zagościła prawdziwie rodzinna
atmosfera pełna ciepła i miłości, aby ten wyjątkowy czas pozwolił
przezwyciężyć nawet największe trudności, a także przyniósł Wam
nadzieję na lepsze jutro.
Nowy Rok niech obdaruje pomyślnością, dobrym zdrowiem i szczęściem.
Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz
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Drodzy Czytelnicy
U schyłku mijającego roku oddajemy
w Wasze ręce kolejny, 60. numer naszej
gazety. Był to rok wyborów prezydenckich
i parlamentarnych, które istotnie przeobraziły naszą scenę polityczną. Niezadowolenie
z efektów i stylu sprawowania władzy przez
poprzednią ekipę polityczną, zostało wyrażone w demokratycznym akcie głosowania;
czas pokaże na ile dokonaliśmy właściwych
wyborów.
Przedstawiamy także kolejną, sporą
porcję informacji o ważnych wydarzeniach,
jakie miały miejsce ostatnio w naszej gminie.
Zatrzymujemy na chwile Waszą uwagę nad
uroczystością odsłonięcia tablicy poświęconej o. Andraszowi na Wzgórzu Św. Krzyża
w Mszalnicy. Relacjonujemy także kolejne
ważne wydarzenie w Kamionce Wielkiej,
poświęcone zasłużonemu pedagogowi Franciszkowi Stefańskiemu. Poza tym informujemy
o benefisie zasłużonego dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej Marii Ruśniak.
Piszemy też o dyrygenckiej zmianie warty
w Orkiestrze Dętej w Mystkowie. W niniejszym
kwartalniku nie zabraknie kolejnego artykułu
z cyklu „Myśląc Ojczyzna”. Znaleźć też można
wzmianki o innych wydarzeniach społecznych,
kulturalnych i patriotycznych, jakie miały miejsce w naszej gminie.
Bardzo dziękujemy Wam, za ogromne
zainteresowanie, jakim darzą Państwo naszą
gazetę. Jest to nobilitujące dla nas – prasowych amatorów - w czasie, kiedy gazety wielkonakładowe upadają.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w redagowaniu naszej wspólnej gazety. Wdzięczni będziemy za wszelkie
merytoryczne podpowiedzi i sugestie.
Za nami 60 numerów Gminnych Wieści.
Wiele wydarzeń zostało zapisanych i odeszło
do historii naszej gminy. Mamy nadzieję, że
w następnych kwartalnikach będziemy mogli
zamieszczać jedynie dobre informacje, czego
sobie i Wam bardzo życzymy.

Kazimierz Ogorzałek
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Powyborczy krajobraz
„Kto chce rządzić ludźmi nie powi-

nien ich gnać, lecz sprawić, by
podążali za nim”.
		Monteskiusz
Podstawą systemów demokratycznych są wolne wybory. Rok 2015 obfitował
w wyborcze głosowania. Na wiosnę odbyły
się wybory prezydenckie, natomiast jesienią wybory parlamentarne. Jedne i drugie wybory
przyniosły niespodziankę, choć można powiedzieć, że wynik wyborów parlamentarnych był
w pewnym sensie konsekwencją rozstrzygnięcia w wyborach prezydenckich. 		
Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło
wnioski z poprzednich porażek, przygotowało
program zapowiadający wiele zmian i profesjonalną kampanię wyborczą. Trzeba też
pamiętać, że po wyborach samorządowych
w 2014 roku - określanych przez PiS jako
sfałszowane - partia ta w lutym 2015 roku

powołała Ruch Kontroli Wyborów – społeczne
ciało do kontroli wyników wyborów w każdej
obwodowej komisji wyborczej.
Październikowe wybory do parlamentu wygrał PiS, deklasując rywali. Szczególnie widoczne to było na Sądecczyźnie,
określanej „matecznikiem” PiS. Wyborcy
wystawili słony rachunek Platformie i PSL za
jakość dotychczasowych rządów, a także rozliczne skandale. Do sejmu z trudem dostało
się PSL, przepadła natomiast lewica. Jak na
drożdżach wyrósł Ruch Kukiz’15 opowiadający się za JOW-ami i krytykujący „partyjniactwo”.
Reasumując wyniki tegorocznych
wyborów i skalę zwycięstwa PiS, można
powiedzieć, że są one wielkim sukcesem
Jarosława Kaczyńskiego, którym nieustannie
straszyła Polaków Platforma. Powstała nowa
rzeczywistość polityczna i - co ważne – dwa
ośrodki władzy skupione w rękach jednej opcji
politycznej.

W czasie krzykliwej kampanii przedwyborczej PiS złożyło wiele obietnic. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: dodatek
500 zł na każde dziecko, dwukadencyjną
władzę lokalną, wyodrębnienie województwa
warszawskiego, objęcie subwencją oświatową przedszkoli, likwidacja NFZ, powrót
gabinetów stomatologicznych do szkół
i w ogóle reforma szkolnictwa (w tym likwidacja gimnazjów).
Zapowiadają się zatem poważne zmiany, ale
czas pokaże, z ilu przedwyborczych obietnic
PiS się wywiąże. A idą niełatwe czasy, o czym
może świadczyć choćby problem uchodźców
i ataki terrorystyczne we Francji.
Poniższe tabele obrazują, jak głosowali mieszkańcy naszej gminy, w ostatnich
wyborach do sejmu i senatu

Kogo

SEJM
Nr listy / NAZWA
1.KW Prawo i Sprawiedliwość
2.KW Platforma Obywatelska RP
3.KW Razem
4.KW KORWiN
5.Komitet Wyborczy PSL
6.KKW Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
7.KWW „KUKIZ 15”
8.KW Nowoczesna Ryszarda Petru
9.KWW Zbigniewa Stonogi
15.Komitet Wyborczy Kongres
Nowej Prawicy
Liczba uprawnionych do
głosowania
Liczba wydanych kart
Frekwencja

1

2

Kamionka
W

Mystków

477
96
20
55
20
14

532
71
14
59
51
17

85
14
4
6

3

4

5

6

8

Ogółem

Miejsce

654
59
14
30
20
7

2.952
357
74
235
165
72

I
III
VI
IV
V
VII

29
2
2
0

78
11
6
4

367
62
14
17

II
VIII
X
IX

494

614

1.538

7.522

546
60,67

254
51,42

379
61,73

908
59,04

4.467
59,39

443
50
48

182
40
24

303
24
41

685
121
92

3.218
623
533

Królowa
G

Jamnica

Mszalnica

Bogusza

248
30
3
20
24
5

214
41
7
19
9
13

398
26
5
29
23
5

152
20
4
7
9
5

62
13
0
3

20
8
1
0

22
2
1
2

34
6
0
1

1.265

1.438

678

595

814
64,35

846
58,83

379
55,90

530
148
115

602
117
113

249
67
53

7

Królowa
P

Kamionka
W

37
6
0
1

900

341
57,31

224
56
47

277
14
7
16
9
6

SENAT
Kogut Stanisław
Nowak Tadeusz Józef
Woźniak Dariusz

Opracowanie tabel: H.M.

GMINNE WIEŚCI

Nr 60

strona 5

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje
mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku
wejdą w życie ważne zmiany w podatkach
i opłatach lokalnych. Wprowadza je uchwalona dnia 25.06.2015 roku przez Sejm RP
nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1045) oraz uchwalona 9 października 2015 r.
ustawa o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).
Oto zmiany wprowadzone w podatkach
w 2016r.
W zakresie ustawy o podatku
rolnym – nowe zasady przeliczania hektarów
fizycznych na hektary przeliczeniowe.
Ustawa określa przeliczniki dla gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach
rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych, co oznacza, że w odniesieniu do gruntów od III do IV klasy podatek
rolny niestety ulegnie zwiększeniu, pomimo
iż nie zmienia się ilość hektarów fizycznych
gospodarstwa. Nadal zwolnione od podatku
rolnego są grunty klasy V i VI.
Te zmiany ustawy mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości dochodów z gospodarstwa
rolnego, co może skutkować zwiększeniem
dochodów. Tym samym zwiększy się kryterium dochodowe rodziny obliczane do świadczeń np. z pomocy społecznej, stypendiów
szkolnych itp.
W zakresie podatku od środków
transportowych - ustawa wprowadziła nowy
podział autobusów - autobusy z liczbą miejsc
do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca oraz
autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy.

Takiej kategorii autobusów do tej pory nie
było, zatem opodatkowane będą dodatkowo
pojazdy tzw. „busy”.
Zmiana płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy
100 zł podatek będzie płatny jednorazowo,
w terminie płatności pierwszej raty, czyli do
dnia 15.03.2016r.
Zmiana stawek podatkowych
podatku rolnego i leśnego spowodowane
zmianą średniej ceny skupu żyta oraz średniej
ceny sprzedaży drewna:
- podatek rolny – zmniejszenie stawki podatkowej o 12,42%
- podatek leśny – zwiększenie stawki podatkowej o 1,55%
Ponadto wójt zwraca się z prośbą
do mieszkańców o życzliwe potraktowanie
i wypełnienie nowych formularzy dotyczących
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, które są i będą sukcesywnie wysyłane na
poszczególne wsie.
Składane wcześniej informacje obejmowały
tylko niektóre dane, były złożone już dosyć
dawno i na innych drukach, część osób również nie złożyła dotychczas np. informacji
o budynkach. Poza tym Rada Gminy wprowadziła w tym roku nowe zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości. Wszystko
to powoduje konieczność złożenia aktualnych
informacji.
Prosimy więc o ich wypełnienie
i zwrócenie do Urzędu Gminy. Prosimy również o wykazanie w nich wszystkich posia-

danych użytków rolnych, lasów i budynków,
bez względu na to czy są one opodatkowane,
czy też korzystają ze zwolnień wynikających
zarówno z ustaw ( jak np. użytki rolne kl. V,
VI i VIz) jak i wprowadzonych uchwałą Rady
Gminy ( np. pozostałe budynki, drogi czy
pozostałe grunty).
Szczególnie prosimy, aby:
1) w formularzu IN-1 Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości w tabeli na str.
2 wpisać rzeczywiste powierzchnie użytkowe
wszystkich posiadanych budynków mieszkalnych oraz budynków wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej,
2) w formularzu ZN-1B dotyczącym zwolnień
z podatku od nieruchomości wykazać:
 w 1 kolumnie – grunty zwolnione uchwałą
Rady Gminy tj. wszystkie grunty poza użytkami rolnymi (R, Ł i Ps) i lasami (Ls). Są to np.
grunty pod budynkami B, Tr, Tk, dr.
 w 2 kolumnie – wszystkie budynki poza
budynkami mieszkalnymi i związanymi z działalnością gospodarczą – które należy wykazać
w formularzu IN-1 w tabeli. Są to np. obory,
stodoły, drewutnie, garaże wolnostojące,
składy na opał, spichlerze, szopy itp.
Wzorcowo wypełnione formularze znajdują
się na stronie internetowej Gminy Kamionka
Wielka – www.kamionkawielka.pl

Sporządziła K.K

Wybory ławników zakończone
Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu poinformował
Przewodniczącego Rady Gminy o liczbie ławników podlegających
wyborowi przez Radę Gminy Kamionka Wielka na kadencję 20162019:
- do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu –2 ławników , w tym 2 ławników do Sądu Pracy,
- do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 3 ławników.
Do 30 czerwca 2015 roku została zgłoszona następująca liczba kandydatów:
- do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – Prezes Sądu Rejonowego
w Nowym Sączu zgłosił 2 kandydatów na ławników, w tym 2 na ławników do Sądu Pracy,

- do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Prezes Zarządu Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich w Mszalnicy- zgłosił 1 kandydata.
Rada Gminy Kamionka Wielka w głosowaniu tajnym wybrała na ławników następujące osoby:
- do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu- Sądu Pracy wybrani zostali:
1. Pan Nowak Ludwik Ryszard – Kamionka Wielka,
2. Pani Orlecka Jadwiga Maria – Mszalnica,
- do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wybrana została:
1. Pani Siedlarz Lucyna Elżbieta – Mszalnica.

H.M.
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Doposażenie jednostek OSP
W celu podniesienia bezpieczeństwa strażaków, Gmina Kamionka Wielka złożyła wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie zadania pn. „Gminni Strażacy
Ochotnicy” w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wniosek złożono na 18.000,00 zł. – przyznana
dotacja to kwota 9.000,00 zł.
Planowany koszt kwalifikowany zadania po
postępowaniu ofertowym wynosi – 11.022.48
zł. brutto z czego 5.511,00 to środki własne
gminy oraz 5.511,00 zł. to środki WFOŚ.
Gmina Kamionka Wielka aplikowała o 8 zestawów z czego otrzymaliśmy 6 kompletów.
Efektem rzeczowym zadania jest:
- zakup 6 zestawów umundurowania dla jednostek OSP, po 2 zestawy dla OSP-Królowa
Górna i Mystków oraz po 1 zestawie dla
OSP Bogusza i Mszalnica.
W skład zestawu wchodzi: ubranie specjalne,
buty bojowe, hełm, rękawice i kominiarka.
Zakupione
elementy
umundurowania
posiadają Certyfikat Oceny UE i Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

w Józefowie.
Efektem ekologicznym zadania jest: podniesienie bezpieczeństwa strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Zestawy ubrań specjalnych Wójt Gminy prze-

kazał prezesom OSP na ostatniej sesji Rady
Gminy.

H.M.

Fot. T. Krawczyk

Zmiany w kryterium dochodowym
i świadczeniach z pomocy społecznej
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe
kryteria obowiązują od 1 października 2015
r. Podwyższenie kryteriów dochodowych (art.
8 ustawy o pomocy społecznej) wpłynie na
wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których
przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości
tych świadczeń.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające od
października 2015 r. do świadczeń z pomocy
społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł

(wzrost o 92 zł),
dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre
świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota
dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
	
kwota
stanowiąca
podstawę
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł
na 1 722 zł;
	
minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;

	
maksymalna kwota świadczenia
pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
	
maksymalna kwota zasiłku stałego
zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
	
wartość dochodu miesięcznego
z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł
na 288 zł.

Źródło:www.mpips.gov.pl
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Trujący problem

Za oknem szaro i ponuro. Wraz
z nastaniem jesiennych miesięcy nasze
miejscowości spowija ciemny dym z kominów. I nie byłoby w tym nic szczególnego,
gdyby paliwem opałowym jakie stosujemy w naszych piecach było drewno czy
węgiel, ale nie śmieci.
Według danych, przekazywanych przez
firmy wywozowe, niektórzy mieszkańcy
naszej gminy nie oddali w ciągu bieżącego roku ani jednego worka z odpadami. Często słyszy się tłumaczenia
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że nie produkują żadnych śmieci,
co jest nie do przyjęcia, gdyż każdy
z nas jest konsumentem, kupujemy niezliczone ilości produktów w opakowaniach
i w ten sposób produkujemy tony śmieci.
Do Urzędu Gminy dochodzą liczne
sygnały od mieszkańców, że „mój sąsiad
nigdy odpadów nie oddaje bo wszystko
pali w piecu”.
Warto w tym miejscu zauważyć, że gdzieś się podział zdrowy rozsądek społeczeństwa, albo to tylko ludzkie
przyzwyczajenie z dziada pradziada, że to
co niepotrzebne w gospodarstwie to się
pali. Zgodnie z obowiązującym prawem
za odbiór śmieci i tak trzeba uiścić należność, niezależnie od tego ile śmieci się
oddaje, więc czy palenie śmieci jest eko-

nomiczne? Na pewno ta ekonomia nie
wyjdzie na zdrowie obywatelom i na dobre
środowisku przyrodniczemu. Błędnym jest
też przekonanie o dużej wartości energetycznej odpadów.
Palenie śmieci w piecach do
tego nieprzystosowanych jest ogromnym
problemem. Opakowania, których pozbywamy się przez spalanie w domowych
paleniskach, trafiają do nas w postaci trucizn z naszych kominów. Spalając śmieci
w niskich temperaturach jesteśmy sprawcami emisji ogromnej ilości niebezpiecznych substancji do atmosfery tj. pyłów
zawierających metale ciężkie, tlenków
węgla, tlenków azotu, związków siarki,
chloru a także szczególnie groźnych dla
naszego zdrowia rakotwórczych dioksyn. Związki toksyczne opadają na nasze
ogrody, a tak bardzo chcemy jeść ekologiczne warzywa i owoce wyhodowane na
własnej działce.
Sytuację pogarsza fakt, że w naszych
domach są niskie kominy, niemożliwe jest więc wyniesienie zanieczyszczeń
na
duże
odległości
i ich rozproszenie przez wiatr. Stagnacji
zanieczyszczeń nad ziemią sprzyja niska
temperatura i duża wilgotność powietrza,
a także położenie niektórych miejscowości
naszej gminy w dolinach. Zanieczyszcze-

nia osiadają więc w okresie jesienno-zimowym blisko naszych domów, przenikając
do gleby i wody i dalej do łańcucha pokarmowego.
Spalanie śmieci w warunkach domowych
jest zabronione mocą przepisów ustawy
o odpadach. Złamanie zakazu zagrożone
jest karą aresztu lub grzywny nawet do
5000 zł.
Warto również zwrócić uwagę na
moralny aspekt palenia śmieci, w związku
z tym iż większość z nas deklaruje się jako
katolicy. Świadome szkodzenie własnemu
i cudzemu zdrowiu jest zaprzeczeniem
piątego przykazania „nie zabijaj”.
Drodzy mieszkańcy, mając
na uwadze dobro nas wszystkich oraz
w trosce o nasze dzieci i ich przyszłość, wzywamy do zaniechania niekontrolowanego
spalania
odpadów
w paleniskach domowych, by nie truć
siebie, swoich sąsiadów, środowiska,
w którym żyjemy.
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Ze szwajcarską pomocą usuwamy azbest

Gmina Kamionka Wielka w bieżącym roku
przystąpiła do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających
azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Umożliwia on 100%owe dofinansowanie do bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych z prywatnych
posesji.
W roku 2015 mieszkańcy naszej gminy skorzystali z darmowego demontażu płyt azbestowych z dachów, jego wywiezienia oraz bezpiecznej utylizacji. Do listopada br. wykonano
demontaże na 26 budynkach prywatnych oraz
na jednym budynku należącym do Gminy
Kamionka Wielka. Na składowisko wywieziono dotychczas 60 ton odpadów. Koszt
demontażu i utylizacji 1 tony eternitu wynosi
588,60 zł/tonę, przy czym strona szwajcarska
dofinansowuje 85 % kosztów realizacji zadania a pozostały udział w kosztach ma Gmina
Kamionka Wielka.
Projekt obejmuje również dostawę blachy
dachowej na pokrycie budynków mieszkalnych, których właściciele osiągają niski
dochód na gospodarstwo domowe. Na terenie
naszej Gminy przedmiotową pomocą zostało
objętych, aż 20 beneficjentów. Na przełomie
września i października dostarczono 1838

m2 blachy do 11 budynków na kwotę 33459
zł. Demontaż eternitu i zakładanie blachy na
pozostałych budynkach będzie realizowane
sukcesywnie w dogodnych dla mieszkańców
terminach.
W ramach projektu podjęto również akcję edukacyjno – informacyjną wśród
mieszkańców na temat szkodliwości popularnego kiedyś materiału budowlanego jakim jest
azbest. Wśród najmłodszych mieszkańców
naszej Gminy w Szkole Podstawowej nr 2
w Kamionce Wielkiej został przeprowadzony
cykl lekcji o charakterze edukacyjnym z elementami zabawy oraz gier o tematyce związanej z azbestem.
Projekt realizowany będzie na terenie naszej
gminy jeszcze w roku 2016. Mieszkańcy
oprócz pomocy finansowej na demontaż
pokryć eternitowych oraz pomocy rzeczowej
w postaci dostawy blachy, będą mogli skorzystać z możliwości usunięcia zalegających na
posesji płyt eternitowych czy gruzu.
Na terenie Gminy Kamionka Wielka
w wyniku prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano
1059,981 Mg wyrobów zawierających azbest.
Daje to 96361,90 m2 ww. materiałów zlokalizowanych na 826 obiektach. Zgodnie z treścią
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na

lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć
i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Gminy
Kamionka Wielka. W celu wypełnienia tych
zapisów należy usuwać ok. 62,352 Mg azbestu rocznie. Daje to ok. 5668,36 m2 rocznie.
Potrzeba realizacji projektu w naszej gminie
wynika z dużej ilości wykorzystywanych jeszcze płyt azbestowo-cementowych, zwanych
potocznie eternitem, jako pokrycie dachowe
na budynkach mieszkalnych i budynkach
zabudowy gospodarczej. Mieszkańcy budynków pokrytych płytami eternitowymi w większym stopniu narażeni są na choroby azbestozależne. Zagrożenie to wzrasta wraz z upływem czasu, ponieważ procesy atmosferyczne
powodują wymywanie cementu i odsłanianie rakotwórczych włókien azbestowych.
W związku z wyjątkowo szkodliwym działaniem pyłu azbestowego na organizm człowieka usuwanie eternitu wymaga specjalnych
środków ostrożności.
Przystąpienie do projektu zapewnia
bezpieczny demontaż, pakowanie, transport
zdemontowanych pokryć i składowanie ich na
odpowiednio przygotowanych składowiskach
przez wyspecjalizowany podmiot.

J.R-M
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Partyzanckie zaduszki
W niedzielę, 22 listopada, mieszkańcy
Kamionki Wielkiej mieli okazję być świadkami
plenerowej powtórki z historii. Stało się to za
sprawą Grupy Rekonstrukcji Historycznych
„ŻANDARMERIA”, kierowanej przez Kamila
Olesińskiego. Grupie towarzyszyło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP
i Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ZP „Błyskawica”. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. w miejscowym
kościele parafialnym, koncelebrowaną przez
prałata ks. Stanisława Ruchałę i wikariusza ks. Pawła Herudzińskiego. Ten ostatni,
podczas homilii, w pięknych słowach mówił
o czasach powojennych, żołnierzach niezłomnych, patriotyzmie. W kościele obecni
byli żołnierze z GRH oraz weteran walk st.
sierżant Roman Kostecki, który po nabożeństwie wspominał trudne czasy powojenne na
naszym terenie. Plenerowa scena została
przedstawiona za kamieniołomem na łące

ze starym domem, należącym do Stanisława Trojana („Na Skałce”). Rekonstrukcja
przedstawiała Oddział Partyzancki „Grom”
Stanisława Piszczka p. „Okrzeja”. Działalność
żołnierzy niepodległościowego podziemia na
Sądecczyźnie miała miejsce w okresie I konspiracji antyniemieckiej (1943-1945) oraz II
konspiracji antysowieckiej (1945-1955). Osadzając akcję w historycznych uwarunkowaniach, wspomnieć należy o przeprowadzanej
przez władze postsowieckie w 1945 roku, tzw.
I amnestii, służącej – jak się później okazałodo dekonspirowania i prześladowania ujawnionych partyzantów. Historia zapisała wiele
istotnych wydarzeń na naszym terenie. Można
tu przytoczyć choćby rozbrojenie posterunku
SOK w Kamionce Wielkiej 12 listopada 1945
roku oraz posterunku MO w Nawojowej
i Korzennej, wysadzenie pomnika poświęconego żołnierzom sowieckim w Nowym Sączu
(31.12.1945 r.), później rozbrojenie poste-

runku MO w Podegrodziu, atak na siedzibę
MO i SB w Grybowie (oddział Jana Dubaniowskiego „Salwy”). Partyzanci wspólnie z grupą
współpracowników tzg „Kolejarze” dokonali
wielu napadów na składy kolejowe na linii
Kamionka Wielka – Ptaszkowa - Grybów.
Dobrze się stało, że dopowiedzeniem pokazu
rekonstrukcyjnego był wykład historyczny
w sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego
nr 1, z wykorzystaniem materiałów historycznych, zdjęć, map. Oczywiście nie zabrakło
żołnierskiej grochówki, która z uwagi na przeraźliwe zimno miała niebywałe powodzenie.
Podziękowania dla członków grupy rekonstrukcyjnej oraz przybyłych mieszkańców
Kamionki przekazała sekretarz gminy Krystyna Homoncik.

Tekst i fot. Kogo
W artykule wykorzystano materiały GRH „Żandarmeria”

GMINNE WIEŚCI Nr 60

strona 10

Kiedy myślę Ojczyzna…

Męczennicy z Pariacoto
o.Michał Tomaszek, o. Zbigniew Strzałkowski
5 grudnia 2015 r. Ojciec Święty
Franciszek dokonał beatyfikacji dwóch franciszkanów z Polski, zamordowanych 24 lata
temu na misji w Pariacoto
w Peru (Ameryka Południowa). W chwili śmierci
9 sierpnia 1991r., ojciec
Zbigniew miał 33 lata,
a ojciec Michał - 31. Beatyfikacja polskich franciszkanów jest wydarzeniem
wielkiej wagi zarówno dla
zakonu Franciszkańskiego
w Polsce, jak i Kościoła
w Peru.
Peru to państwo w Ameryce Południowej o obszarze czterokrotnie większym od Polski.
Rozciąga się od wybrzeży
Oceanu
Spokojnego,
i graniczy z Ekwadorem,
Kolumbią, Brazylią, Boliwią
i Chile. Peruwiańską stolicą jest Lima. Kraj ten
posiada bogatą, wielowiekową historię. Do
XVI w. istniała tu stara, indiańska cywilizacja
Inków. Ostatnim inkaskim wodzem walczącym
z hiszpańskimi konkwistadorami był legendarny Tupac Amaru. Choć w XIX w. Peru udało
się proklamować niepodległość, to pomimo
wielu bogactw naturalnych pozostało krajem
ludzi ubogich. Przez cały XX w. państwem
targały nieustanne konflikty wewnętrzne,
spowodowane głębokim kryzysem politycznym i gospodarczym. Do 1975 r. władzę
w Peru sprawowała lewicowa rewolucyjna
junta wojskowa. Późnej ster rządów przejęła
frakcja liberalna, która przeprowadziła ekonomiczną transformację kraju, co pociągnęło
za sobą falę bezrobocia, zadłużenie i inflację. Do tych niekorzystnych zjawisk doszedł
handel narkotykami. W latach 80. ubiegłego
wieku partyzanci z Komunistycznej Partii Peru
(Świetlisty Szlak) rozpoczęli otwartą walkę
z władzą i Kościołem.
W tych niespokojnych czasach
ludność potrzebowała pomocy, opieki
duchowej. Do takiej parafii zostali skierowani dwaj franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. O. Zbigniew
Strzałkowski urodził się 3 lipca 1958 r.
w Tarnowie. Pochodził ze wsi Zawada
oddalonej ok. 5 km od Tranowa. Rodzice
prowadzili gospodarstwo rolne, ojciec pra-

cował dodatkowo jako szklarz. Zbyszek był
najmłodszy z trzech braci. Uczył się bardzo
dobrze. Po ukończeniu szkół, podstawowej i

średniej w 1979 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Napisał: „Pragnę służyć Panu
Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na
misjach, gdziekolwiek mnie Bóg powoła,
pragnę naśladować św. Franciszka i św.
Maksymiliana Kolbego”. Przed wyjazdem
z ojczystego kraju do Peru powiedział: „Gdy
się jedzie na misje, trzeba być gotowym na
wszystko”. O. Michał – podobnie jak o. Zbigniew - wstąpił do zakonu ponieważ czuł, że
jego powołaniem są misje. „Już od dawna
jestem przekonany, że mam powołanie do
kapłaństwa i zakonu. Pragnieniem moim jest
praca na misjach, by w ten sposób służyć
Bogu i Niepokalanej.
O. Michał urodził się 23 września
1960 r. we wsi Łękawica na ziemi żywieckiej. Jego rodzice byli biedni. Ojciec zmarł,
kiedy Michał miał 9 lat. Matka pozostała
sama z czworgiem dzieci. Wzrastał niejako
w cieniu pobliskiego sanktuarium Maryjnego
w Rychwałdzie, którego kustoszami są ojcowie franciszkanie. Po ukończeniu szkoły
podstawowej, zdecydował się kontynuować
naukę w Niższym Seminarium Duchowym
w Legnicy, tam ukończył liceum. W maju 1987
r. w krakowskiej bazylice przyjął święcenia
kapłańskie. Parafia w Pariacoto, gdzie zostali
skierowani ojcowie w 1989 r., obejmowała
ponad 70 górskich osad położonych od 1200
do 4000 m n.p.m. W najtrudniej dostępnych

wioskach panowała wówczas nędza, która
szła w parze z bardzo niskim poziomem
świadomości religijnej. Jedną z najbardziej
przygnębiających scen, którą
o. Michał zapamiętał ze
swojej pierwszej duszpasterskiej fiesty w górach, był
widok matki przystawiającej
swojemu trzyletniemu dziecku
butelkę z piwem. Tak wyglądał religijny stan wioski. Nie
lepiej było w samym Pariacoto. Ludzie nie potrafili się
zachować w kościele - głośno
rozmawiali, śmiali się, a nawet
gwizdali. Często wydawało
się, że podczas nabożeństw
i adoracji kościół był zupełnie pusty. Nie rozumieli sensu
niedzieli i świąt kościelnych.
Po Mszy świętej wracali do
przerwanej pracy lub tańczyli
na ulicy.
Zastanawiając się nad planem i strategią pracy duszpasterskiej, kapłani uświadomili sobie,
że aby dotrzeć do dusz i umysłów tych
ludzi, muszą poznać ich dialekt- miejscowy
język. Na swojej misji kapłani z Pariacoto
pracowali jako murarze, hydraulicy, elektrycy i mechanicy. Szczególnymi zdolnościami technicznymi oraz organizacyjnym
wyróżniał się o. Zbigniew. Ojcowie jeszcze
przed wyjazdem na misje byli znani z wielkiej troski o chorych. W Peru, gdzie mało
kogo stać na lekarza i lekarstwa, te cechy
były niezwykle przydatne. Powoli zaczęły
być widoczne pierwsze efekty ich pracy
duszpasterskiej. W jednym ze swoich listów
z misji o. Michał w w 1989 r. zwierzył się
bliskim: „ Ja jestem zdrowy, zadowolony
i inni ze mnie chyba też… jedna pani, która
sprząta, elegancko wyczyściła mój pokój,
i na stoliku przy łóżku leżał różaniec,
ona ułożyła go w kształcie serca, ucieszyło mnie to bardzo, to taki gest budujący dla mnie. Terroryści są wszędzie
i dokładnie nas obserwują, ale żyje się
tak, jakby ich nie było”. Pierwsza „wizyta”
terrorystów w Pariacoto miała miejsce
w nocy 19 lutego 1990 r. Wysadzili wówczas
w powietrze posterunek policji i centralę
telefoniczną. Policjantom udało się zbiec,
więc zamordowali przypadkowych świadków.
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W piątek 9 sierpnia 1991 r. po godzinie 19tej o. Zbigniew i Michał jak zwykle odprawiali
wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. Po niej odbyła się Msza święta. Terroryści wtargnęli . Ujrzawszy o. Zbigniewa,
jeden z mężczyzn zapytał: „Jesteś ojcem”?
„Tak , jestem”- odpowiedział kapłan. „Związać
go”. Ojciec Zbigniew bez słów podał ręce.
Był spokojny, milczący. Następnie związali
o. Michała. Razem z ojcami do samochodu
wsiadła s. Berta – "Peruwianka”. Potem
w samochodzie odbył się sąd nad kapłanami. S. Berta powiedziała, że w tym dramatycznym momencie ojcowie wymienili kilka
zdań w języku polskim. Były to prawdopodobnie słowa absolucji, czyli rozgrzeszenia
przed śmiercią. S. Bertę wypchali z samochodu. Samochód ruszył w górę. Za mostem
terroryści zatrzymali się, oblali drewnianą
konstrukcję benzyną i rzucili kilka granatów.
W ten sposób odcięli za sobą drogę, by uniknąć ewentualnego pościgu. Około godziny
21.00 niektórzy mieszkańcy Pariacoto usłyszeli w górach strzały i zauważyli błysk świateł samochodów. Gdy wszystko ucichło,
grupa mężczyzn zdecydowała się pójść na
miejsce i sprawdzić co się wydarzyło. Przy
drodze zwanej Pueblo Viejo znaleziono ciała
kapłanów. Zostali zamordowani strzałami
w tył głowy. Stróżki krwi wypływające z ich
ciał połączyły się w jeden strumień. Na plecach o. Zbigniewa zostawiona była kartka ze
słowami: „Tak umierają lizusy imperializmu.
Niech żyje Ludowe Wojsko Partyzanckie”.
Jako swoje godło zabójcy narysowali sierp
i młot. W niedzielę 11 sierpnia kondukt
z ciałami braci, ubranych w habity, wyruszył
do Pariacoto. Przy każdej mijającej wiosce
czekali ludzie z kwiatami i transparentami.
W nocy z 11 na 12 sierpnia odbyło się czuwanie przy ciałach zamordowanych. Następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb.
Szczególnym wzruszeniem napawał widok
dzieci, śpiewających pieśni, których nauczyli
ich „ojczulkowie”. Na transparentach przyniesionych przez ludzi widniało franciszkańskie
hasło „Pokój i dobro” oraz słowa wyrażające
głęboką wiarę tych prostych ludzi: „Przebacz
im, bo nie wiedzą , co czynią”, a także „Nasi
ojcowie nie umarli”.
W dzisiejszym świecie rozdartym
terroryzmem, brakiem miłości przesłanie
o. Zbigniewa i o. Michała brzmi coraz mocniej: „MOCNI W WIERZE, PŁONĄCY MIŁOŚCIĄ, POSŁAŃCY, AŻ DO MĘCZEŃSTWA”
jest niezwykle aktualne.

Beata Filipowicz
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Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Małopolski w 2015 r.

"TARA" wyróżniona
W pierwszym dniu Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agropromocja”, to
jest 5 września 2015 roku, w miejscowości
Nawojowa miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego
Konkursu Agroturystycznego pn. „Najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne Małopolski 2015 r.”. Organizatorem Konkursu był
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Konkurs miał na celu:
- promocję najlepszych obiektów agroturystycznych działających na terenach wiejskich
Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi jako ciekawego miejsca wypoczynku,
- zmotywować kwaterodawców do ciągłego
podnoszenia jakości świadczonych usług
turystycznych,

- stworzenie nowych miejsc pracy w regionie.
Do konkursu przystąpiły gospodarstwa reprezentujące aż 11 powiatów województwa małopolskiego. Za duży sukces należy
uznać wyróżnienie, które otrzymała mieszkanka naszej gminy Pani Urszula Kocemba
i prowadzone przez nią gospodarstwo agroturystyczne wraz z ośrodkiem hipoterapii Tara.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni w Konkursie
otrzymali z rąk Dyrektora MODR - Bronisława
Dutki - nagrody i okolicznościowe dyplomy
z życzeniami pomyślności w życiu osobistym
i dalszych sukcesów w działaniach przedsiębiorczych.

		

KP

TZDR Nowy Sącz
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Tablica o. Andrasza na Wzgórzu Świętego Krzyża w Mszalnicy

"Bo dobrze mi jest w sercu jego"
13 września została poświęcona
tablica upamiętniająca ojca Andrasza na
Wzgórzu Św. Krzyża w Mszalnicy. Na uroczystość przybyło wielu kapłanów, sióstr
zakonnych oraz wiernych z gminy Kamionka
Wielka i nie tylko. Uroczystość ta przypadła
dokładnie w 80 rocznicę objawienia przez
Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Ks. Józef Głowa, proboszcz parafii w Mystkowie, przywitał wszystkich przyby
łych oraz nakreślił postać o. Andrasza,
kapłana raczej mało znanego. A przecież ten
jezuita ma sądeckie korzenie – pochodził
z parafii Zabełcze. Był krakowskim spowiednikiem i duchowym kierownikiem siostry Faustyny.
Po odmówieniu Koronki do Bożego
Miłosierdzia, Aleksander Banaś z archidiecezji
krakowskiej mówił o ruchu margaretkowym.
Ruch ten powstał w Kanadzie, w 1981 roku
(w roku zamachu na papieża Jana Pawła II).
Nazwa „margaretka” pochodzi od kwiatu
i imienia założycielki. Koordynator tego ruchu
wyjaśnił, na czym polega założenie „mar-

garetki” i jakie modlitwy należy odmawiać.
Przypomniał, że Matka Boża w objawieniach
w Medżugorie wiele razy wskazywała na
potrzebę modlitwy za kapłanów.
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył
o. Jakub Kołacz SJ – Prowincjał Zgromadzenia Jezusowego w Krakowie. Dokonał on też
poświecenia tablicy z podobizną i krótką notką
biograficzną o. Andrasza.
Na tablicy umieszczono napis: „W 80 rocznicę
objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia,
na chwałę Miłosiernego Boga w hołdzie i ku
pamięci o. Józefa Andrasza, któremu Pan
Bóg powierzył kierownictwo duchowe św.
Faustyny, by przez nią rozbłysła iskra Bożego
Miłosierdzia, dla naszej Ojczyzny i całego
świata, została odprawiona Msza Święta na
tym wzgórzu i poświęcona tablica, przez Prowicjała o. Jakuba Kołacza 13 września 2015 r.”
Po zakończonej Eucharystii głos
zabrała s. M. Elżbieta Siepak, rzeczniczka prasowa Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mówiła o rosnącym kulcie

Bożego Miłosierdzia na świecie oraz o ojcu.
Andraszu. O nim właśnie w „Dzienniczku” św.
Siostra Faustyna zapisała:
Dziś widziałam, jak ojciec Andrasz odprawiał
Mszę świętą; przed podniesieniem ujrzałam
maleńkiego Jezusa, który był bardzo rozradowany, z rączętami wyciągniętymi, i po chwili już
nic nie widziałam. Byłam w swojej separatce
i w dalszym ciągu odprawiałam dziękczynienie. Jednak później pomyślałam sobie:
czemuż Dziecię Jezus było tak wesołe? Przecież nie zawsze jest tak wesołe, jak widzę.
- Wtem usłyszałam te słowa wewnątrz: Bo
dobrze Mi jest w sercu jego. I nie zdziwiło mnie
to wcale, bo wiem, że bardzo kocha Jezusa.
Parafię Kolejową z Nowego Sącza
reprezentowali jezuici: proboszcz o. Stanisław
Jopek oraz o. Zdzisław Wietrzak, który osobiście znał o. Józefa Andrasza.

Tekst i fot. Kogo
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Tablica pamiątkowa F. Stefańskiego
17 październik 2015 r. to dzień,
który na stałe zapisał się w datę historii
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej. W dniu tym,
w bardzo uroczysty sposób dokonano
odsłonięcia tablicy, na której zapisano:
Feliks Stefański
(1905-1992)
Żarliwy Polak, wspaniały nauczyciel
i wychowawca. Długoletni zasłużony Kierownik Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kamionce Wielkie i jej budowniczy.
Niestrudzony
społecznik
i patriota.
Człowiek Wielkiego Czynu.
Wdzięczni wychowankowie

Treść tablicy opracowała emerytowana
nauczycielka
Michalina
Ząber. Pomysłodawcą był ks. Stanisław Kościółek. Inicjatywę przejęła
dyrekcja i nauczyciele szkoły wraz
z Klubem Seniora, działającym przy
Gminnej Bibliotece w Kamionce Wielkie.
Na uroczystość zaproszono
władze gminy, wszystkich emerytowanych pracowników, byłych wychowanków i członków klubu seniora. W kościele
młodzież, pod kierownictwem nauczycieli: Beaty Filipowicz, Aliny Sułkowskiej
i Marty Kocemba, przedstawiła niezwykle ciekawy montaż słowno-muzyczny
poświęcony życiu i działalności Feliksa
Stefańskiego.

Po tm została odprawiona
koncelebrowana msza święta, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Ruchała,
proboszcz Parafii Kamionka Wielka.
Następnie wszyscy zaproszeni goście
i organizatorzy udali się do szkoły. Po przywitaniu gości, przez dyrektora Krystynę Skrzypiec, odsłonięcia tablicy dokonał ks. Stanisław Kościółek i wnuczka Feliksa Stefańskiego Marzena Stefańska-Kurzeja. Tablicę
poświęcił ks. proboszcz Stanisław Ruchała.
Przy
wspólnym
smacznym
posiłku, w miłej atmosferze, z wielkim szacunkiem wypomniano zasłużoną postać nie
tylko dla szkoły, ale i rozwoju wsi oraz gminy.
Przypomniano też ostatnie chwile jego życia
i skromny pogrzeb.
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W sierpniu 1992 r. dziennikarz
sądeckiej prasy Jerzy Leśniak napisał we
wspomnieniu pośmiertnym: „Feliks Stefański nie żyje. Fakt ten wydaje się nieprawdopodobny w konfrontacji z jego energią
i żywotnością. Mimo 87 lat życia był ciągle
młody duchem, ruchliwy i aktywny. Odszedł
na zawsze jeden z najbardziej zasłużonych
nauczycieli na Sądecczyźnie.”
Klub Seniora wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się
do ważnego wydarzenia w życiu szkoły.
Przytoczono tu słowa Alberta Einsteina
- „Tylko życie dla innych warte jest przeżycia.” Słowa te w pełni odzwierciedlają
życie Feliksa Stefańskiego, który pozostawił po sobie ludzką wdzięczność, tysiące
uczniów i wychowanków, wielki dorobek
w dziedzinie oświaty.
Poza tym ściśle współpracował z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przez wiele lat
był przewodniczącym Rady Programowej GOK. Jako pierwszy w gminie został
odznaczony Odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury” nadaną przez Ministra Kultury
i Sztuki. Pozostał w wiecznej pamięci
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jako „Człowiek Wielkiego Czynu”, a przy
tym ogromnie skromny, pokorny, służący
innym.
Na zakończenie tej niebywałej
uroczystości, wnuczka Marzena Stefańska- Kurzeja powiedziała: „Z wielką radością przyjęłam informację, że w dzisiejszym
dniu tj. 17.10.2015 r. zostanie odsłonięta
tablica pamiątkowa poświęcona mojemu
dziadkowi śp. Feliksowi Stefańskiemu.
Z całego serca dziękuję pomysłodawcy ks.
Stanisławowi Kościółkowi, sponsorom ks.
Stanisławowi i ks. Wojciechowi Kościółkom,
Kazimierzowi Pazganowi. Dziękuję pani
dyrektor Krystynie Skrzypiec, nauczycielom
i rodzicom za przychylność, wsparcie
i organizację przedsięwzięcia.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do pana Michała Nosala,
który w największej mierze przyczynił
się do powstania tego pięknego działa.
Będzie ono na zawsze przypominać
wspaniałego człowieka, zapisanego
w historii wsi Kamionka Wielka. Dziękuję pani Ani Ziobrowskiej, Zofii Pawłowskiej i całemu Klubowi Seniora za pomoc
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w sponsorowaniu tablicy oraz przybliżenie
sylwetki Feliksa Stefańskiego. Za folder
dziękuje Wójtowi Gminy Kazimierzowi Siedlarzowi i Łukaszowi Klimkowi.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy pośrednio bądź bezpośrednio,
przyczynili się do zrealizowania przyjętego zadania. Jeszcze raz dziękuję Wam
wszystkim za to, że doceniliście zasługoimojego dziadka. Cieszy mnie fakt, że
mogę uczestniczyć w tej uroczystości.
Zapewniam Was Państwo, że Feliks Stefański z ogromnym oddaniem, poświęceniem i umiłowaniem służył całym sercem
przez ponad 50 lat szkole i wsi Kamionka
Wielka, którą ukochał nade wszystko
i poświęcił jej prawie całe swoje życie.”
Miłe spotkanie zakończyło się
późnym popołudniem.
Wspominanie wielkich dokonań bohatera
dnia trwało jeszcze kilka godzin.

Zofia Pawłowska

Fot. J. Skóra i K.Ogorzalek
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Ponad sto osób śpiewało na chwałę Pana

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej
XI Gminny Konkurs Piosenki Religijnej w tym roku odbył się w kościele parafialnym w Mystkowie. Otwarcia konkursu dokonali organizatorzy: ks. prałat Józef Głowa
– proboszcz Parafii w Mystkowie i Kazimierz
Ogorzałek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. W konkursie udział
wzięli soliści i grupy wokalno –instrumentalne
z Boguszy, Jamnicy, Kamionki Wielkiej, Królowej Górnej, Mszalnicy i Mystkowa. Trzygodzinny koncert piosenki religijnej oklaskiwała
licznie zgromadzona publiczność w mystkowskiej świątyni.
Muzycznym prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie:
- ks. Andrzej Mulka – dyrektor Wydawnictwa
„Promyczek” w Nowym Sączu,
- Marzena Pikuła – wykładowca w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu.
Komisja po obejrzeniu 31 zaprezentowanych
programów, po gruntownej analizie jakości ich
wykonania, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
1. Kategoria szkół podstawowych (klasy 0-3):
I miejsce: Grupa wokalno – instrumentalna ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej za
piosenkę „Jezus to Król”,
II miejsce: Emilia Głowacka ze Szkoły Podsta-

wowej w Mystkowie za zaśpiewanie „Barki”,
III miejsce: Zuzanna Homoncik ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej za
utwór „Niebo dla mazgajów”.
W tej kategorii przyznano także Nagrodę Specjalną Dyrektora Wydawnictwa „Promyczek”
dla Roksany Woźniak ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kamionce Wielkiej za piosenkę „Aureola”.
2. Kategoria szkół podstawowych (klasy 4-6):
I miejsce: Oliwia Ślipek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej za wykonanie
piosenki „Oczyszczenie”,
II miejsce: Mateusz Poręba ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej za utwór „Uwielbiam
Cię Boże”,
III miejsce: Grupa wokalna Wiktoria Cabak,
Kinga Homoncik i Marcelina Kocemba ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej
za piosenkę „Schowaj mnie”.
Ponadto Nagrodę Specjalną ks. Proboszcza Parafii w Mystkowie przyznano Scholi
„Miriam” z parafii Mystków za zaśpiewanie
„Tyle dobrego”.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Sandra
Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kamionce Wielkiej za zaśpiewanie piosenki
„Maryjo, śliczna Pani”.

Grupa z Królowej Górnej

3. Kategoria gimnazjalna:
I miejsce: Grupa wokalna w składzie Wioletta
Jelito, Anna Popiela, Anna Siedlarz ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy za utwór „Schowaj
mnie”,
II miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny
z Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej
za piosenkę „Nasz Bóg jest wielki”,
III miejsce: Grupa wokalna z Zespołu „Mystkowianie” za zaśpiewanie piosenki „Na mystkowskiej górze”.
Wyróżnienie przyznano dla Anety Siedlarz
z Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej
za piosenkę „Jezus cudowny Zbawca”.
Ponadto na Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Dziecięcej „SKOWRONECZEK” w 2016 roku
zakwalifikowano: Roksanę Woźniak, Oliwię
Ślipek, Anetę Siedlarz.
Jury gratuluje wykonawcom i ich
opiekunom wysokiego poziomu. Docenia też
pracę nad emisją głosu oraz ciekawe opracowania piosenek.
Jednocześnie zachęca do większej dbałości
przy doborze repertuaru, który powinien być
dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników konkursu.

Oliwia Ślipek

Grupa z Mszalnicy

Tekst i fot: Kogo
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Lachoskie Godonie
„Cudze chwalicie – swego nie znacie
sami nie wicie co posiadacie”.
Ks. M. Maniewski
Motto to mówi nam bardzo wyraźnie o tym,
aby nie zapominać o naszej rodzimej kulturze ludowej, a przede wszystkim o mowie
naszych przodków. Gwara to język, który
stopniowo odchodzi do historii dlatego co roku
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
organizuje konkurs pt. „Lachoskie Godonie”.
Dzięki temu nasza gwara staje się coraz bardziej rozpoznawalna wśród mieszkańców,
a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tegorocznym konkursie wzięły udział w większości

młode osoby, które piękną gwarą lachowską
opowiadały ciekawe historie doprowadzające
widzów do śmiechu. Uczestników oceniła
komisja pod przewodnictwem etnografa Marii
Załuskiej, która wyłoniła najlepszych mówców
i jednocześnie wytypowała ich na przegląd do
Podegrodzia.
Oto laureaci z tegorocznego konkursu:
W kategorii dziecięcej:
I miejsce przyznano Julii Górka, SP w Mszalnicy,
Dwa II miejsca zdobyli: Filip Mółka ze SP
w Mszalnicy i Kamil Kiełbasa ze Świetlicy
Wiejskiej w Mszalnicy,
Dwa III miejsca przyznano Faustynie Kruczek
ze SP w Mszalnicy i Ewie Poremba z Zespołu
Regionalnego „Mały Skalnik”.

Julia Górka

Damian Michalik

W kategorii młodzieżowej:
I miejsce zdobył Jakub Siedlarz ze Świetlicy
Wiejskiej w Boguszy,
Drugiego miejsca nie przyznano,
III miejsce otrzymał Adrian Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
W kategorii dorosłych:
Pierwszego miejsca nie przyznano,
II miejsce otrzymał Damian Michalik ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
III miejsce zdobył Dawid Rola ze Świetlicy
Wiejskiej w Boguszy.
Wszyscy laureaci zostali zakwalifikowani na
kolejny etap konkursu w Podegrodziu

Jakub Siedlarz

GM

Fot. K. Ogorzałek
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Zmiana dyrygenckiej warty
Wielką muzyczną ucztę
przygotowała Orkiestra Dęta
z Mystkowa na swoje105. urodziny.To był prawdziwy koncert:
wspaniały
repertuar,
para
zawodowych
solistów
i trzech gościnnych dyrygentów.
W finale nastąpiło przekazanie
kapelmistrzowskiej
pałeczki.
A wszystko to przy wypełnionej
po brzegi sali, z udziałem bardzo
zacnych gości.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się
w miejscowym kościele uroczystą
Mszą świętą. W homilii ks. prałat Józef
Głowa, nie szczędził pochwał pod adresem orkiestry, założonej przed wiekiem przez ks. Jana Jarzembińskiego
i Jana Gieńca. Podkreślił też, czemu
ma służyć jubileusz. Oprawę liturgiczną
i muzyczną zabezpieczyli członkowie orkiestry.
Po paradnym przemarszu do Wiejskiego Domu Kultury nastąpiło przywitanie
gości. Gromadnie zjawili się parlamentarzyści PiS, którzy dostali się do Sejmu i Senatu

z rekordową ilością głosów w październikowych wyborach: senator Stanisław Kogut,
posłowie Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda,
Józef Leśniak. Ponadto obecni byli: starosta
nowosądecki Marek Pławiak, wójt gminy
Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz i sekretarz gminy Krystyna Homoncik. Następnie
rozpoczął się jubileuszowy koncert orkiestry, prowadzony przez kapelmistrza Józefa
Kalisza. W trakcie koncertu wystąpiła
zaprzyjaźniona z mystkowskimi muzykami
para solistów Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - Natalia Zabrzeska
i Wacław Wacławiak.
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Także gościnnie dyrygowali: ppłk dr Stanisław Strączek,
płk Bernard Król oraz kpt Stefan
Żuk. Na zakończenie koncertu,
dotychczasowy kapelmistrz Józef
Kalisz, przekazał dalsze prowadzenie orkiestry swojemu następcy
- Mateuszowi Główczykowi.
Z podziękowaniami i gratulacjami dla dotychczasowego
dyrygenta pośpieszyli obecni
na sali: senator, posłowie, starosta nowosądecki, wójt gminy
Kamionka Wielka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce
Wielkiej,
kierownik
zespołu
„Mystkowianie” oraz występujący
gościnnie dyrygenci.
Wzruszony Józef Kalisz,
wspominając długie lata swojej
pracy z orkiestrą, powiedział: „To,
że ta orkiestra działa do dziś, to
przede wszystkim zasługa Boga
i Mastki Boskiej Mystkowskiej.”
Warto dodać, że Józef Kalisz
przejął dyrygenturę z rąk swojego poprzednika Jana Koconia,
podczas plenerowej imprezy Lato
w Dolinie Kamionki w 1988 roku.
W czasie jego 27- letniego przewodnictwa, mystkowska orkiestra osiągnęła wiele sukcesów
artystycznych, przede wszystkim
Grand Prix i Złotą Buławę na
Małopolskim Festiwalu Orkiestr
Dętych „Echo Trombity” podczas
swoich setnych urodzin w 2010
roku. Na tym samym festiwalu
w 2014 i w 2015 roku orkiestra
zdobyła I miejsce. Orkiestra systematycznie brała udział w imprezach kulturalnych, patriotycznych
i uroczystościach kościelnych.
Pierwszym dyrygentem orkiestry
był miejscowy organista, dzisiaj
przewodzi jej muzyk zawodowy
z wojskowej orkiestry.
Całą, niezwykle barwną
historię tej orkiestry przedstawia
książka „100 lat Orkiestry Dętej
z Mystkowa” w opracowaniu Antoniego Kiełbasy-Radeckiego i Kazimierza Ogorzałka.
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Opowiedz mi bajkę
Tak brzmi często powtarzana prośba
wielu małych dzieci.
Sytuacja została trochę zmieniona podczas
Gminnego Konkursu Opowiadania Bajek, gdzie
dzieci dzieciom opowiadały bajki.
Tegoroczna 24 edycja konkursu cieszyła się
rekordową – 40 osobową liczbą uczestników. Godnym odnotowania jest również fakt,
że opowiadaniem bajek bawiły się zarówno
dzieci ze szkół podstawowych, jak też młodzież gimnazjalna. Prezentowane utwory
pokazały różnorodność w interpretacji wartości, zalet, ale też wad – jakie nam wszystkim
towarzyszą. Większość bajek kończyła się
pouczającym morałem, co dodatkowo zwiększało ich wartość. Konkurs ukazał olbrzymie możliwości wykonawcze uczestników,
a w niektórych przypadkach świetną grę aktorską.
Komisja Artystyczna, której przewodniczyła Bożena Patla, przyznała następujące
miejsca i nagrody:
- w kategorii klas 1-3:
I miejsce: Roksana Woźniak, ze SP Nr 1
w Kamionce Wielkiej, za bajkę pt. „Paweł i
Gaweł”, autor Aleksander Fredro,
II miejsce: Kamila Kowalska, ze SP w Jamnicy,
za utwór „Roszpunka” braci Grimm,
III miejsce: Mateusz Jaworski, ze SP w Królowej Polskiej, za prezentację utworu pt. „Świnipas”, autor H. Ch. Andersen.
W tej kategorii zostały przyznane wyróżnienia
dla: Oliviera Gadziny ze SP Nr 1 w Kamionce,
Oliwii Chruślickiej i Magdaleny Porębskiej ze SP

Roksana Woźniak

w Mszalnicy.
- w kategorii klas 4-6:
dwa I miejsca otrzymali: Natalia Kos, ze SP
w Jamnicy, za bajkę pt. „Bajka o leniwej królewnie” a/n baśń kaukaska i Dominik Siedlarz, ze
SP w Boguszy, za utwór „Przepraszam smoku”
autor W. Badalska,
dwa II miejsca przyznano: Sandrze Woźniak,
ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej, za bajkę pt.
„Kura, co leczyła szczura ”, autor K. Dziennik
i Zofii Jaworskiej ze SP w Królowej Górnej,
za utwór „Bajka o uczuciach” autor nieznany,
dwa III miejsca przyznano: Barbarze Janus,
ze SP w Królowej Górnej, za bajkę pt. „Zajęcza
chatka”, autor S. Kuźmin i Katarzynie Pogwizd,
ze SP nr 2 w Kamionce Wielkiej, za utwór „Stworzenie Świata” autor nieznany.
W tej kategorii zostały przyznane wyróżnienia dla: Oliwii Malczak, ze SP nr 1
w Kamionce Wielkiej i Łukasza Sosnowskiego,
ze SP w Boguszy.
- w kategorii gimnazjalna:
I miejsce: Rafał Kiełbasa, z GP w Mszalnicy,
za bajkę „Nowe szaty cesarza” autor H. Ch.
Andersen,
II miejsce przyznano Weronice Poremba,
z GP Nr 2 w Kamionce Wielkiej, za utwór pt.
„Ukarana chciwość i jezioro” autor M. Orłoń,
III miejsce zdobyła Julia Górka, ze Świetlicy
Wiejskiej w Mszalnicy, za bajkę pt. „Stary
Sułtan” autor M. Proniewska.

Kogo
Zdjecia: K.Ogorzałek i G. Michalik

Natalia Kos

Teks i fot. Kogo

Dominik Siedlarz

Rafał Kiełbasa
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Nowe, Katolickie Przedszkole „Faustynka”
w Mystkowie już wychowuje i uczy
Budowę nowego przedszkola rozpoczęto w marcu 2014 roku a zakończono
w kwietniu 2015r. Jak widać, prace budowlane
zajęły jedynie 1 rok. Placówkę oddano do użytku
1 września 2015r. Jest ona czynna od godziny
6:30 do 16:30. Znajdują się tu trzy oddziały.
Jest to placówka przyjazna dziecku. Posiada
duży plac zabaw dla dzieci. Obiekt ma specjalnie zaprojektowaną kuchnię z jadalnią, w której
dzieci korzystają z trzech posiłków. Przedszkole
„Faustynka” przyjmuje dzieci od 2.5 do 6 roku.
W tym roku przyjęto 75 dzieci, do trzech oddziałów. Mimo, że placówka funkcjonuje przy Parafii
Mystków, obecnie przyjętych jest 15 dzieci spoza
parafii.
W „Faustynce” realizowany jest program wycho-

wania przedszkolnego, według koncepcji bł.
E. Bojanowskiego, zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty.
Najważniejszym celem naszego przedszkola jest:
- katolickie wychowanie dzieci,
- na wysokim poziomie realizowana podstawa
programowa,
- dostarczanie dzieciom dobrych wzorców
wychowawczych do naśladowania,
- uczenie samodzielności i radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życiowych.
W przedszkolu są także przedstawienia religijne,
wystawiane przez dzieci.
Poza w/w programem dzieci korzystają
z zajęć dodatkowych, które mają na celu zapewnić jak najlepszy rozwój intelektualny, duchowy

i fizyczny. Prowadzone są:
• zajęcia z języka angielskiego,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia z katechezy,
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
• zajęcia z rytmiki i muzyki.
Codziennie przez 1 godzinę są prowadzone także
swobodne zabawy w języku angielskim, dla lepszej znajomości tego języka.
Cały czas istnieje możliwość zapisu
dzieci do naszego przedszkola.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej przedszkola: www.faustynka.pl

Ks. Józef Głowa

Proboszcz Parafii w Mystkowie
Fot. K. Ogorzałek
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Radość czerpana z życia

Kto by pomyślał, że trzeci wiek
może być tak szczęśliwy i wesoły. Radość,
jaką przynoszą nam wspólne spotkania
w Klubie Seniora z Biblioteki Publicznej
w Kamionce Wielkiej, nie da się mierzyć żadną
miarą.
Oj!, działo się, działo w ostatnich trzech miesiącach. 12 września br.: ognisko-wspólne
grillowanie na Czarnej Kępicy, w którym wzięło
udział 60 osób. Nie zabrakło szampańskiej
zabawy; śpiewy i tańce przy akompaniamencie Stanisława Trojana trwały od popołudnia

do późnych godzin wieczornych.
Cieszy fakt, że wśród nas nie ma rywalizacji, wszyscy jesteśmy równi, zadowoleni, bo
naszym celem jest dobra zabawa, radość
czerpania z życia i dobre samopoczucie
z grupą którą wspólnie tworzymy.
Właśnie w tym miejscu, z głębi serca, wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania miejsca
rekreacyjnego „Czarna Kępica”. Należy dodać,
że miejsce to jest wizytówka gminy Kamionki,
z którego korzystają nie tylko mieszkańcy wsi.

6 października byliśmy na wycieczce w Pieninach. Zwiedzaliśmy kościół Świętej Jadwigi
Królowej w Nowym Targu, gdzie ugoszczono
nas i zaprezentowano działania funkcjonującego tam Klubu Seniora. Następnie zwiedzaliśmy zabytkowy Kościół pw. Św. Michała
Archanioła w Dębnie. Gotycka świątynia
została zbudowana z drewna modrzewiowego w połowie XV w. Ciekawa i cenna,
z tego samego wieku, jest polichromia, wykonana w tym samym stylu, składająca się
z 77 motywów, występujących w 12 układach
i 33 wariantach kolorystycznych. Malowidła te
przetrwały w niezmienionym stanie ponad 500
lat. Do tej pory nie udało się zgłębić tajemnicy
odporności użytych do ich wykonania barwników.
Odwiedziliśmy również zamek w Niedzicy;
następny punkt wycieczki to rejs statkiem po
zalewie czorsztyńskim, po czym zwiedzaliśmy
Szczawnicę i wreszcie spacerem udaliśmy
się do Wąwozu Homole. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym grillowaniem „U Walusia”
w Krościenku.
W świetnym nastroju, po udanej wycieczce,
wracaliśmy późnym wieczorem do domu.
A skoro wycieczki kształcą, uczą i wychowują
jesteśmy wdzięczni organizatorom za to, że
mimo wieku możemy korzystać z tych form.

Zofia Pawłowska

Fot Archiwum Klubu seniora

"Książka naszych marzeń"
Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów
prowadzących szkoły podstawowe i szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej w obszarze
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r.
poz. 759), w ramach działania budżetu zadaniowego nr 3.1.6.4. Program finansowany jest
przez Wojewodę Małopolskiego w 80% dotacji celowej oraz w 20% ze środków własnych
Gminy Kamionka Wielka.

Program przede wszystkim umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych
w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych. Za pieniądze
z programu biblioteki szkolne będą kupować
książki dla dzieci klas podstawowych, które
nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani,
bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu
i rozumieniu współczesnego świata. Książki te
swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość
młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.
W Gminie Kamionka Wielka do programu
„Książki naszych marzeń” przystąpiło 5 szkół:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej,
3) Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej,
4) Szkoła Podstawowa w Mystkowie,
5) Szkoła Podstawowa w Boguszy.
Łączna kwota dotacji celowej otrzymana
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
wynosi: 7370,00 zł, natomiast wkład własny
Gminy Kamionka Wielka wynosi: 1842,50 zł.

Paulina Jasińska

Zespół Obsługi Szkół
Gminy Kamionka Wielka
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W podzięce i z szacunku…

Wspomniane wyżej słowa św. Jana Pawła II
wybitnie opasują osobę, której zadedykowany
był tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.

przez nowego dyrektora Mariusza Popielę
i uroczystym obiedzie, nadszedł czas na
akademię artystyczną. Odczytanie listu pani
Bogusławy Kłębczyk, emerytowanej dyrektor
szkoły do pani Maria Ruśniak, wprowadziło
w nastrój zadumy i podniosłej atmosfery,
wdzięczności za wielki trud, który pani Maria
podejmował dzień po dniu przez 28 lat, jako
dyrektor, nauczycielka i kobieta wielkiego
serca, nigdy nie odmawiająca pomocy jak
również zawsze dyspozycyjna. Tę atmosferę
cudownie podtrzymała młodzież szklona wraz
z absolwentami, która pod opieką pań Aldony

rza, który w obecności Przewodniczącego
Rady Gminy Zenona Kruczka, odczytał tekst
uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia
09 października 2015 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy
Kamionka Wielka”. W uzasadnieniu można
było usłyszeć:
„Pani Maria Ruśniak nauczycielka z wykształcenia i powołania. Od 1987 roku do 2015 r.
niestrudzenie podejmowała funkcję dyrektora
szkoły - pierwotnie do roku 2009 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej, a następnie Gimnazjum Nr 2 w Kamionce

W podzięce za wieloletnią i niestrudzoną funkcję dyrektora szkoły pani Marii
Ruśniak, w dniu 11 października 2015 r., w sali
gimnastycznej zebrali się tłumnie zaproszeni
goście. Wśród niech włodarze Gminy, przyjaciele szkoły, teraźniejsi i emerytowani pracownicy szkoły, byłe przewodniczące Rady Rodziców, przedstawiciele absolwentów od roku
1988 do 2015 oraz rodzice i obecni uczniowie.
Uroczystości w szkole poprzedziła
msza święta dziękczynna w Kościele Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce
Wielkiej, której przewodniczył ks. Proboszcz
Stanisław Ruchała w asyście kapłanów parafialnych oraz ks. Czesława Górki, ucznia pani
Marii Ruśniak.
Po przywitaniu wszystkich gości

Słaby i Agnieszki Kiełbasy przedstawiła
montaż słowno-muzyczny na kanwie „Małego
Księcia” A. de Saint-Exupéry-ego i poezji
Edwarda Stachury.
Bardzo wzruszającym momentem
było podejście do pani dyrektor delegacji złożonej z przedstawicieli wszystkich dwudziestu
siedmiu roczników absolwentów.
Goście, a wśród nich m.in. prezes
firmy Konspol Kazimierz Pazgan, dyrektor
Małopolskiego Centrum Kultury Antoni Malczak, dyrektor NP „Akademia Uśmiechu”
Stanisław Kaim, bardzo ciepło i serdecznie
wspominali owocną współpracę.
Wielkim zaskoczeniem, a zarazem
wyróżnieniem dla pani Marii Ruśniak było
wystąpienie Wójta Gminy Kazimierza Siedla-

Wielkiej. Ostatnie trzy lata kierowała obiema
szkołami, które weszły w skład Zespołu
Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej. Fundatorka
sztandaru Św. Kingi (w 2005 r.) oraz stypendiów finansowych dla najwybitniejszych
uczniów.
Wspaniała organizatorka prac społecznych, posiadająca niezwykłą sprawność
aktywizowania społeczności do działań dla
dobra ogółu, czego dowodem jest infrastruktura Zespołu Szkół, w którego skład wchodzi
m.in: wyremontowana i dobrze wyposażona
szkoła z salą gimnastyczną oraz stołówką,
oddany do użytku budynek przedszkola wraz
z mieszczącą się w nim filią Gminnej Biblioteki
Publicznej z bogatym księgozbiorem i pełnym
wyposażeniem audiowizualnym, jak również

„Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.”
(św. Jan Paweł II)
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piękną salą konferencyjną. Od roku 2014
pełni funkcje prezesa „Towarzystwa Miłośników Kamionki”, którego działania statutowe
w głównej mierze dotyczą mieszkańców
Kamionki Wielkiej.
W pełni zasługuje na przyznanie odznaki Zasłużony dla Gminy Kamionka
Wielka.”
(źródło: Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 09 października
2015 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”)

Aplauz jaki rozległ się po zakończeniu odczytu
laudacji był najlepszym dowodem słuszności
odznaczenia.
Dzięki Jej skutecznym działaniom
szkoła rozwinęła się w prężny kulturalno –
dydaktyczny ośrodek w Kamionce Wielkiej
otwarty na potrzeby środowiska. Jest niestrudzoną organizatorką wielu imprez charytatywnych, kulturalnych i sportowych.
W latach 1990-1998 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Kamionka
Wielka. W tym czasie bardzo angażowała się
w rozwój gminy. W następnych dwóch kaden-

		

Nr 60

cjach w latach 1998-2006 była Radną Rady
Powiatu Nowosądeckiego. Pełniła w niej
funkcję m.in. Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, bowiem te problemy zawsze
głęboko leżały Jej na sercu.
Od 1987 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Śpiewaczego „Kamionczanki”,
który to kultywuje bogate tradycje kultury
ludowej regionu sądeckiego. Od szeregu lat
zespół ten występuje na imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach w całym
kraju.
Następnie głos zabrała pani Maria Ruśniak.
Ze wzruszeniem, serdecznie podziękowała
wszystkim za wszystko. W szczególności
rodzicom, bez których jak wspomniała, nic
by nie uczyniła, sponsorom i ludziom dobrej
woli, którzy zawsze wspierali podejmowane
działania na rzecz szkolnej społeczności.
Dziękowała również swoim współpracownikom, jednocześnie, z wrodzoną skromnością, charakterystyczną dla ludzi wielkiego
serca, przepraszała, gdyby kogoś w jakikolwiek sposób uraziła –kolejny raz zrobiło się
sentymentalnie.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, miłą niespodziankę przygotował
Kabaret „Sami Swoi” pod kierownictwem pani
Marii Kruczek. Grupa aktorów pasjonatów,
wystawiła widowisko, którego akcja miała
miejsce w jaskini zbójników, gdzie urzędowali
m.in.: Janosik, Pyzdra, Kwiczoł oraz inni zbójnicy z kapelą. Nie zabrakło również Maryny
i innych góralek. Głównym punktem przedstawienia było nadanie tytułu Gaździny
Kamionki Wielkiej pani Dyrektor Marii
Ruśniak oraz przysięga wierności Kamionce
złożona przez nowego dyrektora i księdza
Hieronima Kosiarskiego. Po zakończeniu
owego „obrządku”, jakby za sprawą magicznej różdżki, konferansjer pan Tomasz Kłęb-
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czyk przeniósł obecnych na widowni gości
na salony do cesarza, gdzie odbył się wielki
bal z udziałem wybitnych śpiewaków i osobistości. Zabawy było co nie miara.
Ostatnim punktem, bardzo emocjonującego, niedzielnego popołudnia, było
podziękowanie dla organizatorów tej uroczystości, głównie Rady Rodziców przy Zespole
Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej, która jak
zwykle wykazała się pełnym kunsztem organizacyjnym.

Wszystko co wydarzyło
się tego dnia, nie miałoby miejsca, gdyby nie
pani magister Maria Ruśniak oraz Jej wielkie
serce dla drugiego człowieka.
			
Z wyrazami wdzięczności i szacunku dla Pani
Marii Ruśniak
W imieniu Absolwentów

Mariusz Popiela

Fot. Archiwum ZSP-G nr 2

XXXII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
21.01.2016 r.
XII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
23-24.01.2016 r.

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE
Wiejski Dom Kultury w Mystkowie
					

ZAPRASZAMY

GMINNE WIEŚCI Nr 60

strona 24

UKS "JEDYNKA"
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej powstał w roku
szkolnym 2014/2015 roku, dzięki inicjatywie
nauczycieli, dyrekcji i sporego grona rodziców.
Ma za cel upowszechnianie i rozwój sportu
poprzez popularyzację uprawiania sportu
wśród mieszkańców gminy oraz organizację imprez sportowo – rekreacyjnych. Przez
pierwszy rok działalności członkowie UKS-u
odnosili sukcesy na arenie gminnej, powiatowej jak i wojewódzkiej.
Reprezentacja „Jedynki” w 2014
roku wygrała Gminne Turnieje Piłki Siatkowej Kobiet i Drużyn Mieszanych oraz
zajęła 2 miejsce w Turnieju Męskim. W roku
2015 wielkim sukcesem było zwycięstwo
w Sądeckiej Amatorskiej Lidze w Piłce Siatkowej oraz pierwsze miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet. Byliśmy organizatorami turnieju tenisa stołowego dla dorosłych
oraz gminnego turnieju tenisa stołowego dla
uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Członkowie naszego Klubu brali udział
w cyklu zawodów szkolnych w kategorii Szkół
Podstawowych i Gimnazjów odnosząc spore
sukcesy. Największymi są z pewnością miejsca w pierwszej dziesiątce w Wojewódzkich
Indywidualnych Biegach Przełajowych Piotra
Homoncika i Kamila Tuczyńskiego, 2 miejsce
drużyny chłopców ze szkoły podstawowej,

w Powiatowych Zawodach w Czwórboju
Lekkoatletycznym oraz 2 miejsce Kamila
Tuczyńskiego w klasyfikacji indywidualnej
tychże zawodów, 2 miejsce Karoliny Rumin
w Powiatowych Indywidualnych Biegach
Przełajowych, 2 miejsce indywidualnie Moniki
Czerneckiej w pchnięciu kulą w Mistrzostwach
Powiatu oraz kilka miejsc tuż za podium w tej
imprezie. Uczestniczyliśmy w Mistrzostwach
Powiatu w piłce nożnej, tenisie stołowym
indywidualnym i drużynowym, biegach przełajowych, zawodach lekkoatletycznych oraz
w wielu zawodach gminnych i międzygminnych. W Gminnych Igrzyskach Młodzieży
Sportowej 1 miejsce wywalczyła szkoła podstawowa, a 2 miejsce gimnazjum. Uczniowie
szkoły podstawowej Karolina Rumin i Kamil
Tuczyński zdobyli tytuły najlepszych sportowców gminy w roku szkolnym 2014/2015. Co
roku uczestniczymy w Festiwalu Biegowym
w Krynicy odnosząc tam bardzo duże sukcesy. W latach 2013-2015 zdobyliśmy tam 10
medali, w tym 4 złote. Jesteśmy członkiem
Sądeckiej Akademii Siatkówki przy Siatkarskim Ośrodku Szkolnym w Starym Sączu,
gdzie uczestniczymy w rozgrywkach ligowych, a nauczyciele podnoszą swoje umiejętności dzięki szkoleniom tam organizowanym.
Zorganizowaliśmy wyjazdy na mecze Muszynianki Muszyna, mecz piłki nożnej rodzice –
uczniowie o Puchar Klub UKS „Jedynka” pod-

czas Święta Rodziny Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.
W obecnym roku szkolnym jako Klub współorganizowaliśmy I Rajd Szkolny na Czarną
Kępnicę. Rozegrano Mistrzostwa Szkoły
w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów,
Mistrzostwa Szkoły w badmintonie gimnazjum
oraz rozpoczęliśmy bardzo emocjonujący Międzyklasowy Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych o Puchar UKS „Jedynka”. W planach na
najbliższy czas mamy organizację Mistrzostw
Szkoły w badmintonie w kategorii szkół podstawowych oraz turniej badmintona dla dorosłych. Zamierzamy wziąć udział w Gminnym
Turnieju Piłki Siatkowej w kategorii męskiej
i drużyn mieszanych. Dla wszystkich członków UKS-u przewidziany jest wyjazd integracyjny na kręgielnie do Nowego Sącza.
Dzięki składkom członkowskim, jak
i dofinansowaniu z Urzędu Gminy, klub działa
coraz prężniej, rozwija się, zdobywa nowych
członków, a co za tym idzie wzrasta popularność sportu i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Kamionka Wielka.

Sławomir Poremba
Fot. Archiwum UKS
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Sport
5 listopada 2015 roku na
boiskach ORLIKA, przy Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej, odbył się Gminny Turniej
Piłki Nożnej „Pożegnanie lata 2015”.
Turniej zorganizowany został przez Radę
Gminną Zrzeszenie LZS w ramach Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych
Gminy Kamionka Wielka na 2015 r. oraz
LKS Mszalnica.
W turnieju udział wzięło 9 drużyn:
3 drużyny z Kamionki Wielkiej, 3 drużyny
z Mszalnicy i 3 drużyny z Królowej Górnej.
Zawody rozegrano w kategoriach wiekowych: 2001 – 2002
oraz 2003 i młodsi. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których mecze
rozgrywane były systemem „każdy
z każdym”.
Po wyrównanej rywalizacji klasyfikacja
końcowa przedstawia się następująco:
kat. 2001-2002
I miejsce – Królovia
II miejsce – Mszalnica I
III miejsce – Skalnik
IV miejsce – Sokoliki (Królowa
Górna)
V miejsce – Mszalnica II
kat. 2002 i młodsi
I miejsce – Skalnik I
II miejsce – Skalnik II
III miejsce – Królovia
IV miejsce – Mszalnica
Laureaci uhonorowani zostali medalami.
Dekoracji dokonał radny gminy Kamionka
Wielka Marcin Kiełbasa.
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali pieczonymi
kiełbaskami zasponsorowanymi przez
przedstawicieli LZS Mszalnica.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie oraz zapraszamy
na kolejne rozgrywki.

R.O.S
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Z odblaskami
bezpieczniej

Po raz kolejny najmłodsi
uczniowie i wychowankowie Zespołu
Szkół
Podstawowo
Gimnazjalnych w Królowej Górnej wzięli udział
w akcji „Odblaskowa Szkoła”, w ramach
której zostali uświadomieni, jak ważną
sprawą jest posiadanie elementów odblaskowych, w czasie poruszania się po jezdni,
kiedy zapadnie zmrok. Zainteresowanie
akcją - jak zwykle - było bardzo duże.
Wszystko zaczęło się 13 października, kiedy to odbyło się spotkanie
z młodszą aspirant, panią Moniką Obrzut
oraz sierżant sztabową, panią Edytą Lis
z Posterunku Policji w Nawojowej. Prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się
po drogach adresowana była do uczniów
klas 0-III szkoły podstawowej oraz dzieci
z Punktu Przedszkolnego.
W klasach IV- VI poruszony został ponadto
problem cyberprzemocy i bezpiecznego
zachowania się w szkole oraz poza nią.
Uczniowie klas 0 - III otrzymali emblematy
odblaskowe, natomiast ich starsi koledzy
i koleżanki z klas IV- VI- odblaskowe opaski.
W ramach akcji „Odblaskowa
Szkoła” odbył się także konkurs plastyczny.

Zadaniem jego uczestników było wykonanie
plakatu promującego bezpieczne poruszanie się po drodze oraz obowiązek noszenia
odblasków. Uczniowie klas I-III brali udział
w konkursie indywidualnym, w którym
nagrodzono 16 prac. W klasach IV - VI wykonywano pracę grupową. Nagrodzone zostały
plakaty uczniów klasy IV.
		
27 października najmłodsi uczniowie obu klas szkoły podstawowej zostali zabrani na wycieczkę pieszą
w okolice szkoły, podczas której mogli zastosować i utrwalić poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie
klas I mieli także okazję spróbować swoich
sił na rowerze, poruszając się w terenie
zamkniętym.
28 października natomiast odbył
się konkurs wiedzy z zakresu bezpiecznego
poruszania się na drodze oraz znajomości
zasad udzielania pierwszej pomocy. Wzięło
w nim udział 13 osób z klas II i III. Dwa
pierwsze miejsca zajęli uczniowie klasy II,
wykazując się ogromną wiedzą w zakresie
opisywanej tematyki.

Joanna Galon
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Polski patriotyzm
„Święta miłości kochanej Ojczyzny –
czują cię tylko umysły poczciwe…”
Słowa Ignacego Krasickiego są od początku
mottem naszego konkursu i choć zostały
napisane ponad dwieście lat temu nic nie
straciły na aktualności. Patriotyzm był, jest
i będzie trudną sztuką miłowania, dlatego
obserwujemy różne postawy ludzi wobec
ojczyzny takie jak: miłość, zaangażowanie,
duma, ale też obojętność, lenistwo, lekceważenie, prywata, obłuda, nawet zdrada. Każdy
z nas powinien sobie odpowiedzieć, czy jest
człowiekiem poczciwym, zdolnym do miłowania, jaki daje przykład młodemu pokoleniu?
13 listopada 2015 roku razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej
Międzyszkolna Organizacja Związkowe NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty zorganizowała już XI Gminny Konkurs Poezji i X
Pieśni Patriotycznej. Od pięciu lat kapelan
„Solidarności”, błogosławiony ksiądz Jerzy
Popiełuszko jest patronem wszelkiej działalności związku zawodowego Solidarność
i solidarności międzyludzkiej, gdzie miłość
inspiruje do czynienia dobra, staje się wzorem
dla naszej młodzieży jak postępować, by
nasze życie nie stało się banalne.

Ksiądz Popiełuszko całym życiem, a przede
wszystkim męczeńską śmiercią zaświadczył
o miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka, pokazał czym dla Polaków był, jest
i winien być patriotyzm.
W tegorocznym konkursie wzięły
udział tylko 2 gimnazja (na terenie gminy
jest ich 5) – 10 recytatorów oraz 3 zespoły
muzyczne i 3 solistów ze szkół podstawowych (których jest 8). Uczestnicy ze swobodą wykonywali utwory, prezentując wysoki
poziom artystyczny. Cieszy dojrzałe podejście
dzieci i młodzieży do tego trudnego dla nich
tematu. Można zauważyć duże zaangażowanie opiekunów i uczestników, dlatego niełatwe
zadanie miały komisje przesłuchujące wykonawców.
Pierwszy etap konkursu rozpoczął się o godzinie 10.30. Recytację oceniała komisja w składzie: przewodnicząca
mgr Danuta Wójs polonistka Zespołu Szkół
Samochodowych w Nowym Sączu, mgr
Marta Kocemba i mgr Kazimierz Ogorzałek.
Pierwsze miejsce w tej konkurencji wywalczyła Gabriela Kmak, drugą pozycję zajęły:
Karolina Kiełbasa i Monika Kruczek, a na
trzecim miejscu znalazły się Karolina Sekuła

i Paulina Cempa.
Po krótkiej przerwie o godzinie 12.00 kontynuowana była druga część konkursu. Komisję opuściła Marta Kocemba. Nowemu jury
przewodniczył muzyk Wojskowej Orkiestry
Reprezentacyjnej w Nowym Sączu - Wojciech Piękoś. Wysłuchaliśmy występu trzech
solistek, z których Oliwia Ślipek ze SP nr 1
w Kamionce Wielkiej i Oliwia Borkowska ze
SP w Mystkowie wyśpiewały pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła Zosia Jaworska
z Królowej Polskiej. W kategorii „Zespoły"
pierwsze miejsce zdobyła grupa wokalno-instrumentalna z Kamionki Wielkiej pod
kierunkiem Renaty Kmak. Na drugim miejscu
znalazł się zespół z Mszalnicy, prowadzony
przez Izabelę Biskupską. Trzecie miejsce
zajęła grupa z Mystkowa kierowana przez
Agnieszkę Rutkowską.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom,
opiekunom, dyrektorom szkół biorącym udział
w konkursie, członkom jury za bezinteresowną
pracę w komisji. Do zobaczenia za rok.

Maria Kiełbasa
Fot. G. Michalik

Organizatorzy i Jury

Grupa z Kamionki Wielkiej

Gabriela Kmak
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Wernisaż prac Mariana Kiełbasy
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce
Wielkiej odbył się wernisaż prac Mariana Kiełbasy z Jamnicy. Wystawa ta wcześniej została
prezentowana w Bochni. Artysta przedstawia
rzeźbę w drewnie, malarstwo, rysunki i szkice.
Wrażenie na zwiedzających robi dużych
rozmiarów malowidło przedstawiające XIX
wieczną zabudowę zagrodową w jego rodzinnej miejscowości. Autor zaprezentował film
z wykonania olbrzymiej instalacji w kościele
w Niedomicach. Film pokazuje nie tylko etap
powstawania pojedynczych elementów ołtarza, ale montaż całości. Wiele prac artysty
znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju

i za granicą, dlatego autor prac pokazywał je
na fotografiach. Poprzez to spotkanie można
było poznać nie przedstawione dzieła, ale też
epizody z życia artysty. W pamiątkowej książce
twórcy znaleźliśmy wpis wielu osobistości,
w tym krakowskiego rektora ASP prof. Czesława Dźwigaja. Marianowi Kiełbasie dedykował swój wiersz bocheński poeta Antoni
Pudelski:
Niedokończony obraz mój,
maluję wiele lat,
i coraz więcej jest w nim smug
i coraz mniej barw.

Niedokończony obraz mój
przerabiam tyle razy
i próżny to jest trud,
i coraz większe skazy.
(…)
Niedokończony obraz mój
roztapia się we mgle
daremny to jest znój
nie skończę go, o nie...
O Marianie Kiełbasie pisaliśmy w poprzednich
numerach Gminnych Wieści (nr: 13, 20 i 24).

Kogo

Fot. J. Kiełbasa i K. Ogorzałek
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Gminny Konkurs Szopek
Zwyczaj wykonywania szopek
bożonarodzeniowych związany jest z powstawaniem widowisk opiewających kult żłóbka
betlejemskiego. Przypada na wczesne średniowiecze, w 1223 roku św. Franciszek,
wykorzystując naturalną scenerię i zwierzęta,
ukazał historię narodzin Chrystusa. W Polsce
przedstawienia te, zwane jasełkami, przedstawiano w kościołach i klasztorach. Ambroży
Grabowski w swoich pamiętnikach potwierdza
ukształtowanie się w Polsce zwyczaju chodzenia z szopką z figurami po domach i takiej
prezentacji historii Bożego Narodzenia. Zwyczaj wykonywania szopek tzw. krakowskich
pochodzi z II połowy XIX wieku i nawiązuje
głównie do budowli krakowskich kościołów.
Twórcami tej oryginalnej formy byli krakowscy
pracownicy budowlani. W okresie zimowym,
po skończonym okresie budowlanym, mieli
oni czas na wykonywanie szopek.

I miejsce w kat. współczesnej

Nawiązując do tych wspaniałych
tradycji, w trosce o kultywowanie wspaniałego zwyczaju, Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej od 1999 roku organizuje
co dwa lata konkurs szopek.
Konkurs ma charakter pro rodzinny, wprowadzono w nim dwie kategorie: tradycyjną
i współczesną. W tym roku komisja artystyczna, której przewodniczył Benedykt Kafel,
sądecki etnograf, oceniając zgłoszone do
konkursu szopki, postanowiła przyznać następujące miejsca:
W kategorii szopek tradycyjnych:
I miejsce dla Konrada Poręby z Mystkowa,
trzy II miejsca przyznano dla: kółka plastycznego ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, dla
Patrycji Świerk ze SP w Jamnicy oraz dla Stefana Kociołka z Kamionki Wielkiej.
W kategorii szopek współczesnych:
dwa I miejsca przyznano dla: Antoniego Piecuch ze SP w Mszalnicy i Emilii Skoczeń ze

I miejsce w kat. tradycyjnej

SP w Jamnicy,
dwa II miejsce otrzymali: Gabriela Kogut ze
SP w Mszalnicy oraz Michalina i Krzysztof
Czyszczoń z Kamionki Wielkiej,
trzy trzecie miejsca przydzielono dla: Klaudii
i Kacpra, Zuzanny Basiagi i Wiktorii Poręby wszyscy ze SP w Jamnicy.
Komisja wyraża radość, że
konkurs
szopek
bożonarodzeniowych
w gminie Kamionka Wielka jest w dalszym ciągu organizowany, co przyczynia się do podtrzymania miejscowej tradycji. Godnym podkreślenia jest fakt, że
w konkursie bierze udział duża ilość dzieci
i młodzieży wraz z rodzinami.
W/w autorzy szopek otrzymają dyplomy
i nagrody pieniężne ufundowane przez organizatora konkursu.

Tekst i fot. Kogo

I miejsce w kat. współczesnej

