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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim
naszym Czytelnikom dużo zdrowia i radości
a przede wszystkim zdroju łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa
życzy Redakcja
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DROGA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ
Nie ma nic bardziej bolesnego
niż miłość, ale przecież nie damy sobie
wydrzeć tego bólu.
			(Anna Kamieńska)

w Jego modlitwę i poszczególne gesty znaki nadaje sens temu, czego tak bardzo
boimy się w codziennym życiu:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią,
dla mających trudności z przebaczeniem.
Dziś ze mną będziesz w raju, dla zrozpaczonych,
tracących nadzieję.

Zachwyt nad Męką?
Zauroczenie Ofiarą?
Dopóki nie stanie się moją Męką, moją Ofiarą będę tylko
widzem, obserwatorem.
Jesteśmy współuczestnikami tej Pasji! Jako ofiary
i jako kaci!
S k u p i e n i
za bardzo na wymiarze zewnętrznym cierpienia, bólu, ogołocenia
i samotności możemy zapomnieć, iż w centrum jest
On, Syn Boży, dla nas i za nas umierający!
Ileż
ewangeliści,
opisując
Mękę
i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, przekazują mocy, światła, pociechy i nadziei. Właśnie tam,
pośród śmierci, upodlenia, upokorzenia zadawanego
Chrystusowi otrzymujemy życie!
Miłość wszystko znosi. Tylko miłość pozostaje.
Wszystko przeminie, ale ona jest wieczna.
Krzyż bez Chrystusa jest bezsensem!
Cierpienie przeżywane bez Boga staje się ciężarem nie do
uniesienia!
Wpatrywanie się w Ukrzyżowanego, nie w Drzewo Krzyża, na
którym wisi, ale w Niego, jest naszą jedyną nadzieją. Wsłuchiwanie się

Oto Matka Twoja, dla osieroconych,
zagubionych,
szukających
oparcia.
Boże
mój
czemuś mnie
opuścił, dla modlących się pośród
udręk.
GolgotajestszkołążyciaprzezChrystusa
z Chrystusem i w Chrystusie. Uczmy
się w tej szkole z pokorą wiedząc, że
każdy uczeń idzie drogą Mistrza!
Pamiętając, że ta Droga Krzyżowa
kończy się śmiercią, ale śmiercią, która pokonuje
zło i otwiera bramę życia!
Dlatego KŁANIAMY SIĘ TOBIE, PANIE
JEZU CHRYSTE, ŻE PRZEZ KRZYŻ, MĘKĘ
I ŚMIERĆ TWOJĄ, DAŁEŚ NAM ŻYCIE!

o. Robert Więcek SJ

Niech Zmartwychwstały Chrystus - Ten, który pokonał śmierć - umacnia nas
w przekonaniu, że warto żyć w poczuciu godności, z radością znosić ciężary codzienności
i z nadzieją spoglądać w przyszłość.
Z okazji Świąt Wielkanocnych prosimy przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności,
radości i miłości w rodzinie oraz tak potrzebnej na każdy dzień ludzkiej życzliwości.
Przewodniczący
Rady Gminy Kamionka Wielka
Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kamionka Wielka
Kazimierz Siedlarz
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Sesja w gminie
W dniu 27 grudnia 2012 roku odbyło się kolejne, dwudzieste czwarte posiedzenie Rady Gminy obecnej kadencji.
Głównym tematem porządku obrad było podjęcie uchwały
budżetowej na rok 2013. Ponadto Radni uchwalili programy,
które będą realizowane w roku 2013, a mianowicie: Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka, a także Strategię
Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2013 – 2020.
Podjęto również uchwałę o podziale gminy na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przyjmując obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych jak dotychczas obowiązujące z wyjątkiem Mszalnicy, gdzie lokal wyborczy
przeniesiono ze Świetlicy w Remizie OSP do Zespołu Szkół.

ZŁOTE MYŚLI:

Podjęto również uchwały: w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
oraz w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet
radnym. Radni zdecydowali o nie podwyższaniu wysokości diet,
lecz o wprowadzeniu zryczałtowanej miesięcznej diety a nie jak
dotychczas za udział w posiedzeniu.
Na zakończenie sesji odbyło się uroczyste wręczenie odznaki
honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka” Panu
Edwardowi Nowakowi.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.
kamionka.iap.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek

Życie tylko dla samego siebie
jest korozją osobowości
Wiktor Hugo
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Budżet Gminy na 2013 rok
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Wydatki bieżące : 24.967.750 zł , zaś wydatki
majątkowe: 4.327.805.
W budżecie na rok 2013 zabezpieczono
środki w wysokości: 472.500,00 na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów. Aby zrealizować tak zaplanowany budżet Gmina zaciągnie kredyt w wys. 1 mln. zł oraz odzyska
spłatę udzielonej pożyczki stowarzyszeniu
w wys. 25 tyś. zł.
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przedstawiają się następująco :
Subwencja ogólna z budżetu państwa:
5.152.990, subwencja oświatowa: 10.523.846
zł, udział w podatku PIT i CIT: 3.975.039 dotacje na zadania własne i zlecone: 4.637.782,
planowane do pozyskania środki z unii europejskiej: 1.983.678 zł oraz z podatków i opłat
lokalnych w wysokości: 2.469.720 zł.
Limity wydatków na poszczególne grupy
zadań określono w następujących kwotach:
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Uchwałą Budżetową na rok 2013 Nr
XXIV/182/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku
Rada Gminy w Kamionce Wielkiej przyjęła
budżet gminy na rok 2013 .
W roku 2013 uchwalono prognozę dochodów
w wysokości : 28.743.055 zł zaś limit wydatków w wysokości : 29.295.555 zł .
Budżet uchwalono w deficycie w wysokości :
552.500 zł.
Zaplanowane dochody wg głównych źródeł
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W budżecie gminy na rok 2013 zabezpieczono środki na tzw. „Fundusz Sołecki" w wysokości: 364 574,00 w szczególności:

Maria Wiatr
Skarbnik Gminy
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- co warto wiedzieć

o

Nie każdy dom można podłączyć do kanalizacji. Co wtedy zrobić ze ściekami? Wszystko
zależy od wielkości działki, warunków gruntowych i wodnych na niej oraz naszych
możliwości finansowych. Na terenach nie
skanalizowanych ścieki wciąż jeszcze najczęściej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Alternatywą
dla szamb jest przydomowa oczyszczalnia
ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest
zespołem urządzeń, które służą do neutralizacji i oczyszczania ścieków wytwarzanych
w gospodarstwach domowych. Jest to niezwykle ekologiczne i praktyczne rozwiązanie, które jednak wymaga odpowiedniego
wyboru. Właśnie dlatego przed przystąpieniem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozważyć następujące
aspekty:
1. Liczba stałych mieszkańców – decyduje
ona o ilości gromadzonych ścieków, czyli
zasadniczo o wielkości. Rozmiary przydomowej oczyszczalni ścieków określa się na
bazie dwóch parametrów: przepustowości
(m³/dobę) i równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Dla ułatwienia określenia przepustowości, przyjmuje się, że ilość ścieków
odprowadzanych z gospodarstw domowych
jest równa ilości zużytej wody.
2. Metraż działki – decyduje o miejscu,
w którym może zostać wbudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zachodzące
w jej wnętrzu procesu biologiczne mogą być
szkodliwe np. dla wody czerpanej ze studni.
W związku z tym konieczne jest właściwe
zagospodarowanie terenu z zachowaniem
stosownych odległości. Istnieją prawne oraz
wynikające z zaleceń producentów oczyszczalni wymagane odległości:

30 m od studni do najbliżej położonej
nitki drenażu,
o 15 m od studni do osadnika,
o 3 m od budynku,
o 2 m od granicy działki,
o 3 m od drzew i dużych krzewów,
o 1,5 m od rurociągów i gazociągów,
o 0,8 m od kabli energetycznych,
o 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
o
nie należy budować oczyszczalni na
terenach okresowo zalewowych.
Istnieją dodatkowe ograniczenia, które
wymagają, aby zachowana została odległość 1,5 m -2,0 m pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu. Równie ważne jest,
aby maksymalna długość jednej nitki drenażu wynosiła 20 m – 25 m. Przyjmuje się
także, że na jednego użytkownika powinno
być 12 m-14 m drenażu. W przypadku gdy
mamy większą liczbę mieszkańców zwiększamy ilość nitek drenażu lub je wydłużamy
3. Typ gruntu – decyduje o możliwości rozsączania w nim ścieków. W przypadku gdy
grunt jest słabo przepuszczalny (glina, iły),
a ścieki są zatrzymywane bądź zbyt dobrze
przepuszczalny (skała wapienna, żwir)
i ścieki za szybko się przedostają, może być
problem z wybudowaniem przydomowej
oczyszczalni ścieków z drenażem. Wówczas
można taki grunt dostosować odpowiednio
do wymagań oczyszczalni.
4. poziom wód gruntowych – ma istotne
znaczenie w określeniu możliwość wykonania drenażu i jego późniejszą eksploatację.
Odpowiedni drenaż zachodzi przy poziomie wód gruntowych, który nie przekracza
odległości od wody gruntowej w wymiarze
- 1,5 m od dolnej ścianki rury drenażowej.
5. Odprowadzenie ścieków z przydomowej
oczyszczalni ścieków powinno być również
starannie przemyślane. Odbiornikami mogą
być na przykład grunt, rów melioracyjny czy
pobliska rzeka. Bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej z tworzywa
sztucznego lub z betonowych kręgów, wokół
której układa się warstwy filtracyjne z piasku
i ze żwiru.
Po rozpatrzeniu tych najważniejszych elementów można zastanowić się nad bardziej szczegółowymi parametrami. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystują
w swoich procesach osadniki. Zaleca się

stosowanie osadników 2 lub 3 komorowych
(większa liczba komór to wyższy stopień
redukcji zanieczyszczeń), wyposażonych
w kosz filtracyjny wypełniony keramzytem.
Dzięki temu zostaje zatrzymana grubsza
frakcja zanieczyszczeń, które mogą pozatykać sieć otworów na rurach drenażowych.
Kosze powinny być 2-3 razy do roku czyszczone bieżącą wodą pod ciśnieniem.
Ogólne zasady jakimi należy się kierować
przy doborze i montażu osadników:
• osadnik należy montować jak najbliżej
domu, jeśli odległość przekracza 10 m może
wystąpić ryzyko wychłodzenia ścieków
i odkładania się tłuszczu na rurach kanalizacyjnych,
• w małych osadnikach 2-3 m3 należy zwracać uwagę czy są wyposażone w kosze filtracyjne.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są
jednym z wielu praktycznych na rynku urządzeń do niwelowania odpadów (ścieków)
z gospodarstw domowych. Są również systemem, który obfituje w wiele zalet. Jedną
z najważniejszych są proekologiczne właściwości przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dzięki temu można starać się o dofinansowanie z gminnych lub unijnych funduszy.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są
również proste w obsłudze i nie wymagają
specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu ich
użytkowanie nie jest uciążliwe, a odwiedziny firmy asenizacyjnej występują bardzo
rzadko. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
są również tańsze w eksploatacji, a średni,
roczny koszt utrzymania wynosi około 150
zł. Rozwiązania tego rodzaju są także bardzo
trwałe i odporne na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.
Gmina Kamionka Wielka jest na etapie
zbierania wniosków od mieszkańców na
budowę
przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków .
W związku z uściśleniem przez NFOŚiGW
zasad dotyczących dofinansowania do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podaje się zasady dofinansowania w/w
inwestycji :
- NFOŚiGW – do 37% wartości brutto
-Rada Gmin – do 24% wartości brutto
- Inwestor - pozostała część tj. -39%brutto.

S. Doszna
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Co ze śmieciami ?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(z. U. Nr 152, poz. 897, z późn.zm.), w której
gminy zostały zobowiązane do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy
nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Gminy, są przy tym zobowiązana
do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na, których
zamieszkują mieszkańcy.
Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2013 roku,
zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów. Obowiązek podpisania umowy
z firmą wywozową przejmie gmina. Gmina
wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która
będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dzięki temu nie będzie
„opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za
odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy
uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez
gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić
będą osoby segregujące odpady – ekologiczni
płacą mniej – obowiązkowo.
Wskazane jest również rozwiązanie dotychczasowej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne, tak aby wygasła z dniem 30 czerwca
2013 roku. Warunki rozwiązania dotychczasowej
umowy powinny być zapisane w umowie.
Podstawowym celem „reformy śmieciowej”
jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się odpadów komunalnych
w sposób selektywny po to, aby Polska osiągnęła wymagane prawem unijnym odpowiednie
poziomy recyklingu odpadów oraz ograniczenia
ilości odpadów, które trafiają na składowiska.
Już w roku 2013 każda gmina musi wykazać, iż
ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, która przekazywana
jest na składowisko. Następnie do końca roku
2020, każda gmina zobowiązana jest osiągnąć
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co najmniej 50%
wagowo. W przypadku nie spełnienia przez
gminę powyższych wymagań zostanie na nią
nałożona wysoka kara pieniężna. Dlatego tak
ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy gminy
czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odpady z terenu naszej gminy mają trafić na
Regionalną Instalację do przetwarzania odpadów lub na instalacje zastępcze, znajdujące się
na terenie Województwa Małopolskiego, określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpa-

dami. Dla Regionu sądecko – gorlickiego, określono instalacje do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych znajdujące się w Nowym
Sączu i Gorlicach.
Rady gmin zostały zobligowane do przyjęcia
pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na ich terenie. Wypełniając obowiązki
nałożone ustawą, Rada Gminy Kamionka Wielka
podjęła w dniu 06 grudnia 2012 roku, siedem
uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka.
2) Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na
obszarze Gminy Kamionka Wielka.
3) Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
4) Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: szczególnego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
5) Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat
za usługi usuwania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
z terenu nieruchomości.
6) Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
7) Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamionka Wielka.
Rada Gminy Kamionka Wielka nie podjęła
uchwały o odbiorze odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych (szkół, przedszkoli, zakładów
pracy, placówek handlowych, administracyjnych,
domów ludowych, świetlic, parafii i cmentarzy),

w związku z tym nie są one obowiązane do
ponoszenia opłaty na rzecz gminy. W stosunku
do takich nieruchomości Rada Gminy Kamionka
Wielka, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określiła
w drodze uchwały górne stawki opłat za usługi
usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
W celu kontroli wykonywania przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez
Radę Gminy Kamionka Wielka w dnia 06 grudnia 2012 roku jest Uchwała Nr XXIII/170/2012
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określająca stawki opłat, a także
sposób jej obliczenia:
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstającymi
na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy
Kamionka Wielka wynoszą odpowiednio:
1) Dla mieszkańców segregujących odpady stawka niższa 4,00 zł miesięcznie od osoby;
2) Dla mieszkańców nie segregujących odpady
- stawka wyższa 10,00 zł miesięcznie od osoby.
Opłata za odpady segregowane będzie niższa –
opłaca się więc segregować odpady.
Każdy właściciel nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest do
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę nalicza się samemu w deklaracji. Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kamionka Wielka jest:
Iloczyn deklarowanej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
PRZYKŁAD 1: Obliczenie opłaty dla mieszkańców segregujących odpady komunalne:
Deklarowana ilość osób wynosi: 5 x 4,00 zł
= 20,00 zł miesięcznie.
PRZYKŁAD 2: Obliczenie opłaty dla mieszkańców niesegregujących odpady komunalne:
Deklarowana ilość osób wynosi: 5 x 10,00 zł
= 50,00 zł miesięcznie.
Opłatę wpłaca się bez wezwania w kasie Urzędu
Gminy lub przelewem na rachunek bankowy
nr 65203000451110000002078130 kwartalnie
w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada.

→ dokończenie na str. 8
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Co ze śmieciami? (dokończenie)
Opłata wnoszona przez wytwórców odpadów
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
• odbierania, transportu, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej systemu.
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany
jest wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie
Gminy w Kamionce Wielkiej, pokój nr 12 lub
listownie na adres: Urząd Gminy w Kamionce
Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5, w terminie
do dnia 31 marca 2013 roku.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie
miał również obowiązek złożenia deklaracji
w terminie 14 dni od:
1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca,
2) zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości.
W razie zmiany ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość będzie istniała możliwość
dokonania korekty deklaracji. Podstawą do jej
wprowadzenia będzie przedłożenie dokumentu
potwierdzającego fakt pobierania nauki w systemie dziennym, podjęcie pracy poza miejscem
zamieszkania, przebywanie w innych miejscach
oraz równoczesnego zamieszkania w innej
gminie lub kraju.
W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze oraz danych o ilości
osób dostępnych z ewidencji ludności.
Gmina będzie prowadziła ewidencję wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych odprowadzających opłatę. Przejmie też kontrolę nad
złożonymi deklaracjami.
W przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel nieruchomości
nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej
od należnej, Wójt Gminy określi w drodze decyzji
wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a więc będzie podlegała egzekucji w przypadku jej niezapłacenia.
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GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Na podstawie „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka”
uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 06 grudnia 2012
roku, właściciele nieruchomości obowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 12,
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7) zużytych opon,
8) odpadów biodegradowalnych w tym tzw.
odpadów zielonych,
9) papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych,
10) szkła,
11) tworzyw sztucznych,
12) metali.
Odpady w/w właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
Odpady określone pkt 2-12 odbierane są
w sposób gwarantujący ich niezmieszanie
z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadam
komunalnymi.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych,
którzy zadeklarowali segregację odpadów
komunalnych pozbywać się będą odpadów
poprzez gromadzenie do odpowiednich worków
na odpady oznaczonych kodem kreskowym
w kolorze:
• ZIELONYM - przeznaczonym do zbierania
szkła,
• ZÓŁTYM
- przeznaczonym do zbierania
tworzyw sztucznych i metalu,
• NIEBIESKIM - przeznaczonym do zbierania
papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych,
• BRĄZOWYM - przeznaczonym do zbierania
odpadów biodegradowalnych ( tzw. zielonych).
Właściciele nieruchomości zamieszkałych,
którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów
komunalnych pozbywać się będą zmieszanych
odpadów komunalnych poprzez gromadzenie
do odpowiednich worków na odpady oznaczonych kodem kreskowym w kolorze - CZARNYM
Worki na odpady komunalne zostaną zakupione przez Gminę i będą do odbioru bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej za
potwierdzeniem odbioru. Worki oznakowane
będą odpowiednimi kodami kreskowymi identyfikującymi właściciela nieruchomości i tylko takie
worki będą odbierane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach - Rada Gminy
Kamionka Wielka w „Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka

Wielka” ustaliła:
1. minimalną pojemność worka przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego worka korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 120 l,
2 od 6 do 10 osób – w rozmiarze 2 x 120 l,
3) powyżej 10 osób, na każde następne 5 osób
dodatkowo worek w rozmiarze 120l.
2. minimalną pojemność worków przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów segregowanych:
1) papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych, jeżeli z takiego worka korzysta:
a) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 120 l,
b) od 6 do 10 osób – w rozmiarze 2 x 120 l,
c) powyżej 10 osób, na każde następne 5 osób
dodatkowo worek w rozmiarze 120l;
2) szkła, jeżeli z takiego worka korzysta:
a) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 120 l,
b) od 6 do 10 osób – w rozmiarze 2 x 120 l,
c) powyżej 10 osób, na każde następne
5 osób dodatkowo worek w rozmiarze 120 l;
3) tworzywa sztucznego i metali, jeżeli z takiego
worka korzysta:
a) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 120 l,
b) od 6 do 10 osób – w rozmiarze 2 x 120 l,
c) powyżej 10 osób, na każde następne 5 osób
dodatkowo worek w rozmiarze 120 l;
4) odpadów ulegających biodegradacji w tym
tzw. odpady zielone – w rozmiarze 120 l, lub
jego wielokrotności w zależności od potrzeb.
CZĘSTOTLIWOŚĆ
ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH.
1) Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - będzie prowadzone
raz na miesiąc;
2) Odbieranie przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych
– będzie prowadzone dwa razy do roku;
3) Odpady ulegające biodegradacji tzw. zielone
- należy zbierać i gromadzić na przydomowych
kompostowniach.
Zebrane odpady należy wystawić do odbioru
w oznaczonym dniu przed nieruchomość,
w miejsce możliwego dojazdu pojazdu odbierającego zgromadzone odpady.
Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy zostanie
przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu
przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą.
W interesie każdego z nas jest prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi a przede wszystkim zbiórka
odpadów w sposób selektywny. Segregując
odpady, przyczyniasz się do ochrony środowiska
i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane
będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

		K.H.		
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Zanieczyszczenie powietrza
W miesiącu styczniu Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamionce Wielkiej kilkakrotnie odebrało komunikaty - ostrzeżenia z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Nowym Sączu dotyczące zanieczyszczenia
powietrza na terenie powiatu nowosądeckiego.
Chodziło przede wszystkim o tzw. pył PM 10.
Co to jest:
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek
stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu
i będących mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)
piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył
PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10
mikrometrów, które mogą docierać do górnych
dróg oddechowych i płuc.
Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być
przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku.
Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego
wynosi 40 µg/m3. Poziom informowania dla stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynosi 200
µg/m3 a poziom alarmowy 300 µg/m3.
Wpływ na zdrowie:
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych
i większych oskrzelach. Na pyłach tych osadzone
są również różne związki chemiczne i metale
o potencjalnej szkodliwości dla zdrowia człowieka. Inhalowane do płuc pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel,

trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do
zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów
chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego
i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie
objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu
w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego
narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej
(dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc).
Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na
wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ
na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał
serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz
rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy,
wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Co powoduje zanieczyszczenie powietrza:
Największa emisja pyłów powodowana jest
w wyniku spalania węgla w starych i często źle
wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie
odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych
mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację - zarówno
w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również
jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brud-

nych i będących w złym stanie dróg. W kotłach
domowych największy wpływ na wielkość emisji
pyłu ma sposób podawania paliwa - w przypadku
kotłów zasilanych automatycznie (retortowych)
emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również
jakość spalanego węgla. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie
energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów
oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące
dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają
zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
Co możesz zrobić :
• nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu
zachowania Twoich sąsiadów,
• przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub
gazowe albo przynajmniej wymień swój piec
węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
• używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej
jakości,
• ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom,
zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
• korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru
- nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
• jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj
pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich
w ogrodzie.
Na podstawie www.malopolska.pl
R.O.S.

Meldunek łatwiejszy
Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym
możemy załatwić podczas jednej
wizyty w urzędzie. Od początku roku
nie musimy najpierw wymeldowywać
się w jednym urzędzie, aby w drugim
móc się zameldować. Wszystkie te
czynności wykonamy w tym samym
urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu
nie podajemy informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie
ma również obowiązku przedkładania
książeczki wojskowej.
Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz nie-

których innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r.
zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące
obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi
przepisami nie musimy najpierw wymeldować
się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie
móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, chwilą
zameldowania się w nowym miejscu. Od
Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku,
nie ma obowiązku podawania informacji
o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz
przedkładania książeczki wojskowej. Dłuższy
jest także termin na zgłoszenie meldunku.
Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony
do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli
można dopełnić formalności meldunkowych
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas
pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno

zameldować, jak i wymeldować z miejsca
stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Ponadto
od 1 stycznia 2013 roku znika obowiązek
zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już
obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie ma także obowiązku meldunkowego
wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą
obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony
z początkiem stycznia 2016 roku.

Opracowała: S.Z.
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Innowacyjna szkoła w Mystkowie
Innowacyjność to słowo, które chyba wszyscy słyszeli. Kojarzy się z czymś nowoczesnym, podnoszącym jakość nauczania
i pracy, odnosi się do procesów tworzenia
i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów. Tak właśnie powinna kojarzyć się szkoła
w Mystkowie, która realizowała w 2012 roku
projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Był on współfinansowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego pod nazwą „Poznaję świat”.
Poznawanie świata nie dotyczyło tylko przestrzeni geograficznej, ale także środowiska
oraz różnych obszarów życia. Były to zajęcia
edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej klas IV-VI z wychowania obywatelskiego,
bezpieczeństwa, podróżniczo-przyrodnicze
oraz artystyczno-historyczne. Obejmowały
także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości,
ekonomii i nauk społecznych. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju indywidualnego młodych obywateli Małopolski oraz zwiększenia
ich świadomości obywatelskiej. Uczniowie
w formie zabawy i swobodnej dyskusji uczyli
się praw ekonomicznych, zarządzania środkami finansowymi, zachowań przedsiębiorczych niezbędnych w karierze zawodowej,
praw obywatelskich, struktury państwa. Były
też warsztaty dotyczące tematyki bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Miały na
celu zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci
i młodzieży.
Czasami pojawiały się głosy: po co dzieciom
takie rzeczy, przecież to dla nich za trudne,
i tak nic z tego nie zrozumieją. To jednak
bardzo mylne uwagi. Wystarczyło być na
zajęciach i posłuchać burzliwych dyskusji na
temat rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości,
nowych technologii.
- Młodzieży potrzebne są nowe formy dydaktyki, ponieważ oczekiwania młodszych obywateli są duże. Staramy się wprowadzać
nowoczesne metody nauki i dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w tym projekcie,
który okazał się być bardzo interesujący, co
później potwierdziło się w praktyce – mówi
Marek Kiełbasa dyrektor szkoły w Mystkowie.
O lekcjach przedsiębiorczości mówi się od
wielu lat, jednak ten przedmiot w szkołach
podstawowych jeszcze nie funkcjonuje. Być
przedsiębiorczym to nie zawsze oznacza zajmować się biznesem. Rozwiązywania problemów i przedsiębiorczości powinno uczyć się
od najmłodszych lat. Tak też uważa Kazimierz

Siedlarz Wójt Gminy Kamionka Wielka, który
osobiście zainteresowany był tym projektem.
Zajęcia powinny być bardziej praktyczne
i uczyć życia – mówił podczas spotkania
organizacyjnego z przedstawicielami SIS
ERAZMUS. Warto zatem podkreślić czym te
zajęcia różniły się od innych - standardowych.
Część z nich była realizowana np. w Kredyt
Banku i prowadzona była przez bankowców,
a dotyczyła obrotu pieniędzmi i wszystkim, co
związane jest z działalnością banków.
Inne zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole
Biznesu w Nowym Sączu. Na tych zajęciach,
w których bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie, rozmawiano o innowacjach i nowych technologiach. Zajęcia prowadził pracownik Parku
Technologicznego Brainvile, który w bardzo
ciekawy i prosty sposób przekazywał wiedzę
swoim słuchaczom. Lekcje historii i sztuki były
prowadzone między innymi w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter, Miasteczku Galicyjskim. Wbrew pozorom muzea cieszyły się
wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Widać było ich duże zaciekawienie historią
i sztuką. Uczniowie z Mystkowa, geografii
uczyli się – uwaga – w Restauracji Bohema.
Można zadać sobie pytanie, dlaczego tam?
Można by w tym miejscu przytoczyć przysłowie „przez żołądek do serca”. Owszem przez
żołądek, tyle że do głowy. Dzieci jadły przygotowane na tę okazję potrawy z różnych stron
świat. Dodatkowo były one opisywane przez
pracowników Restauracji Bohema. Nie chodziło tutaj o naukę gotowania, choć niektórzy
być może coś zapamiętali, ale właśnie tak, jak
to ma miejsce, np. w programie telewizyjnym

Roberta Makłowicza, posłuchać coś o danym
obszarze geograficznym i zjeść to, co jedzą
jego mieszkańcy.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, frekwencja była prawie 100%. Dochodziło nawet do tego, że niektórzy chcieli
odstąpić swoje limitowane miejsca w wycieczkach szkolnych, np. do Krakowa, aby uczestniczyć w zajęciach projektu „Poznaję świat”.
Młodzi obywatele Kamionki Wielkiej w ramach
relaksu oglądali w kinie Sokół filmy, ponieważ
ważny oprócz nauki jest odpoczynek. Nie
można zapomnieć o kulturze fizycznej, która
jest niezbędna do zrównoważonego rozwoju
psychofizycznego młodego człowieka. O tę
stronę również zadbano, ponieważ uczniowie
trenowali tenisa ziemnego pod okiem prawdziwego trenera.
Warto na koniec wspomnieć, że wszystkie
zajęcia tworzyły pewien interdyscyplinarny
moduł, łączący różne dziedziny nauki, obejmując swoją tematyką różne przedmioty,
odbywały się w różnym czasie i ciągle do
siebie nawiązywały. W ten sposób przenikały
się wzajemnie, nie oddzielając sztucznie, np.
historii od ekonomii i polityki, czy też profilaktyki uzależnień od przedsiębiorczości i kariery
zawodowej. Zajęcia te opierały się na autorskim programie edukacji SIS ERAZMUS. I to
tak naprawdę było najbardziej w tym wszystkim innowacyjne.

Baak
Fot. Archiwum szkolne

Lekcja ekonomii w Kredyt Banku
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Ludność w gminie Kamionka Wielka
stan na 31.12.2012 r.
Urodzenia

Małżeostwa

Zgony

Ogółem
ludność

Kamionka Wielka

40

24

16

3282

2.

Kamionka Mała

8

2

7

401

3.

Mystków

22

22

15

1922

4.

Mszalnica

25

10

10

1458

5.

Królowa Górna

15

9

4

919

6.

Królowa Polska

8

2

1

536

7.

Bogusza

13

3

4

664

8.

Jamnica

10

10

6

803

Lp.

Miejscowość

1.

Najstarsi mieszkańcy gminy, stan na 31-12-2012 r.
Kamionka Wielka:
----------------------Aniela Damian
- 93 lat
Maria Dobosz
- 90 lat
Aniela Kruczek
- 97 lat
Maria Michalik
- 91 lat
Katarzyna Morańska - 90 lat
Helena Stępień
- 90 lat
Tomasz Zaczyk
- 91 lat

Anna Pogwizd-Stanek
Bolesław Gieniec

- 90 lat
- 90 lat

Jamnica:
-------------Eleonora Gieniec
- 93 lat
Zofia Górska
- 92 lat
Franciszek Marszałek - 90 lat

Królowa Górna:
Mszalnica:
-------------Zofia Kiełbasa
Anna Poręba
Zofia Sendal
Maria Wygoda

- 94 lat
- 91 lat
- 90 lat
- 94 lata

--------------------Anna Pazgan
Genowefa Siedlarz

- 92 lat
- 91 lat

Królowa Polska :
----------------------Joanna Groń
- 95 lat

Mystków :
-------------Anna Pazgan
Julia Pogwizd

- 90 lat
- 90 lat

Opracowała : S.Z.
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Budowa sceny widowiskowej w Królowej Górnej

Tak prezentuje się wybudowana co dopiero scena widowiskowa
w Królowej Górnej. Na placu obok boiska sportowego i nowej strażnicy powstaje zespół kulturalno- rekreacyjny, gdzie oprócz sceny(80 m
kwadratowych) już wybudowano dwa domki - stoiska z których będzie
można korzystać w różny sposób.
Zadania budowy sceny podjęło się lokalne Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki” z Królowej Górnej,
które ma już za sobą wiele inicjatyw i działań o charakterze kulturalnym
i organizacyjnym. Operacja została zrealizowana na obszarze objętym

LSR (Lokalną Strategią Rozwoju) realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie LGD „Korona Sądecka”. Na operację w ramach w działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów” Stowarzyszenie otrzymało pomoc finansową z Europejskiego
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) poprzez
dotację od Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie 25 000
zł. Pozostałe środki - bo inwestycja kosztuje 50 670,79 zł – stanowił
wkład własny Stowarzyszenia. Grunt pod inwestycję nieodpłatnie użyczył partner projektu – Gmina Kamionka Wielka.
Doświadczenia: ogrom pracy. Dla ludzi realizujących takie zadanie
społecznie to niewyobrażalny wysiłek. Papiery trudne do przerobienia.
Mimo to warto. Powstał w środowisku piękny obiekt, który mam
nadzieję będzie służył - w dobrej sprawie - wielu pokoleniom.
W tej formie chcę podziękować każdemu zaangażowanemu w realizację tego przedsięwzięcia, zarówno członkom stowarzyszenia, jak też
wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali i wspomagali
nas. Nie wymieniam dziś nikogo z imienia i nazwiska, bo lista byłaby
zbyt długa .Niech jednak każdy kto udzielił nam wsparcia i pomocy wie,
że jestem MU bardzo wdzięczny.

dokończenie na str. 23

Zebrania OSP
W styczniu i lutym odbywały się Walne Zebrania Sprawozdawcze za 2012 rok w jednostkach OSP na terenie naszej gminy tj. Bogusza, Królowa Górna, Mszalnica i Mystków. Na
zebraniach tych podsumowano działalność za
cały ubiegły rok i dokonano rozliczenia z ilości
wyjazdów oraz zakupionego sprzętu i umundurowania. Zebrania odbywały się w miłej
atmosferze z udziałem zaproszonych gości.
Komendę Miejską PSP reprezentował brygadier Marian Marszałek, a Zarząd Powiatowy OSP Prezes mgr Antoni Bienias.
Ponadto udział wzięli radni z naszej gminy
z Przewodniczącym Rady Gminy mgr inż.
Zenonem Kruczkiem.
W zebraniach uczestniczyli również Sołtysi,
Dyrektorzy naszych szkół i młodzież, która
jest zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach
Pożarniczych.
Na terenie gminy Kamionka Wielka w 2012
roku strażacy wyjeżdżali 21 razy do pożarów
i 90 razy do innych zagrożeń. Inne zagrożenia to wypadki, kolizje drogowe, szerszenie i
dowożenie wody. Ubiegły rok był suchy, bra-

kowało wody, dlatego najwięcej wyjazdów to
dowóz wody dla mieszkańców wsi Mszalnica i
Kamionka Wielka.
Ogółem było 21 pożarów, które na szczęście
zostały wcześnie wykryte, a druhowie z OSP
i Komendy Miejskiej PSP szybko dotarli na
miejsce i ugasili je, zanim ogień zdążył się
rozprzestrzenić.
Chciałbym podziękować wszystkim strażakom
za szybkie udzielenie pomocy przy tych zdarzeniach, jak również życzyć, aby w tym roku
było jak najmniej wyjazdów. Ponadto składam
serdeczne podziękowanie Radzie Gminy jak

również Panu Wójtowi za środki finansowe
przeznaczone na zakup i utrzymanie sprzętu
w gotowości do działań przeciwpożarowych,
szczególnie zaś dziękuję za zakończenie
budowy remizy w Królowej Górnej.
Dziękuję również firmom i mieszkańcom,
którzy corocznie wspierają finansowo nasze
działania.

Komendant Gminny OSP
Józef Janus
Fot. OSP Mszalnica
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Paczki z przesłaniem
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce
12. 01. 2013 r. w Zespole Szkół nr 2
w Kamionce Wielkiej. W tym dniu na zaproszenie radnego Ireneusza Myjaka gościła
Pani Iwona Sokołowska-Sromek reprezentująca Fundację Operation Christmas Child.
Przywiozła ze sobą 80 paczek z darami dla
dzieci. To piękny gest przyjaźni i miłości dlatego z pewnością zapisze się na długo w
pamięci wielu. Paczki te zostały przekazane
przez chrześcijańskie rodziny niemieckie.
To nie przypadek, że to miłe i sympatyczne
spotkanie odbyło się właśnie w tej szkole.
Ta przyjazna placówka kierowana jest od lat
przez Panią Dyrektor Marię Ruśniak a wartym
podkreślenia jest fakt, że zarówno Pani Maria
Ruśniak jak też Pani Iwona Sokołowska są
laureatkami plebiscytu „Człowiek Wielkiego
Serca”, które otrzymały w 2012 roku.
W przygotowanie spotkania zaangażowało
się bezinteresownie wiele osób i organizacji.
Słowa podziękowania za poświęcony czas
i pomoc należą się Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Do
przedsięwzięcia włączyła się ponadto Rada

Rodziców, Pani Aneta Krok, przewodniczący
Rady Gminy Zenon Kruczek, Sołtys Bartłomiej Kłębczyk. Pomoc okazali bezinteresownie pracownicy Szkoły: Krystyna Kruczek,
Elżbieta Homoncik, Lucylia Homoncik, Anna
Dobosz i Tadeusz Ogórek. Nad sprawnym
przebiegiem imprezy czuwał, chętnie angażujący się w różne wydarzenia Szkoły, jej
nauczyciel Pan Mariusz Popiela.
Dopisali też zaproszeni goście: Dyrektor
Przedszkola Pana Stanisław Kaim i Prezes
Fundacji Stowarzyszenie Sądeckie Pan Jan
Rosiek.
Dla najmłodszych uczestników, ich opiekunów jak również zaproszonych gości przygotowano szereg atrakcji.
Konkursy z nagrodami dla najmłodszych
przygotowała i przeprowadziła Pani Grażyna
Michalik – pracownik GOK – wprowadzając
klimat znakomitej zabawy i dobrego nastroju.
Wspaniałym występem popisał się Zespół
Regionalny „Skalnik”, który nawiązując do
mijających Świąt Bożego Narodzenia dał koncert kolęd i pastorałek robiąc na zebranych
niemałe wrażenie.

Duże zainteresowanie wzbudził występ 11
- letniej Weroniki Poremba, która swym pięknym dziecięcym, ale jakże dojrzałym głosem
wykonała kilka kolęd i pastorałek wprowadzając w zdumienie zebranych. Trzeba tu
wspomnieć, że Weronika jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie.
Wiele radości – w szczególności tym najmłodszym uczestnikom spotkania – sprawiły
prezenty przekazane przez panią Iwonę. Ważniejszą jednak wartością jest przesłanie jakie
z sobą niosły.
Jak zgodnie podkreślali organizatorzy intencją
całego przedsięwzięcia było ukierunkowanie
na potrzeby drugich, w szczególności zaś
kształtowanie postawy wrażliwości wśród
najmłodszych. Nigdy nie jesteśmy na tyle
biedni, żebyśmy nie mogli dzielić się z innymi.
I nie koniecznie musi to być dar materialny.
Czasem wystarczy przyjazny gest, uśmiech,
wyciągnięta dłoń…

Z. Kruczek i I.Myjak
Fot. G. Michalik
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Odnowiony ołtarz w Mystkowie
Staraniem parafii Mystków wykonany został gruntowny remont ołtarza
w nawie bocznej. Teraz prezentuje się on znakomicie, pora więc zamieścić
kilka zdań na temat tego zabytku sztuki sakralnej.
Krótka historia bocznego ołtarza św. Józefa.
Obecny kościół w Mystkowie p. w.św. Ap Filipa i Jakuba został wybudowany w latach 1905 – 1910. Po wybudowaniu kościoła w/w ołtarz został
przeniesiony ze starego kościoła do prawej nawy nowego Kościoła. Ten
ołtarz do roku 1910 przebywał w starym parafialnym kościele Św Mikołaja
i był w nim głównym ołtarzem. W tym ołtarzu był umieszczony cudowny
obraz pochodzący z XVI wieku Matki Bożej Mystkowskiej czczony
w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Do roku 1910 zwany była ołtarzem
Matki Bozej Mystkowskiej. Dopiero po roku 1962 - kiedy ks. Kanonik Jan Kuklewicz dokonał konserwacji i odnowienia obrazu Matki Bozej
- przeniesiono go do głównego ołtarza nowego kościoła. Na miejsce
obrazu Matki Bożej - umieszczono obraz św. Józefa. Od tamtego czasu
nazywamy go ołtarzem św. Józefa.
W roku 2012 postanowiono dokonać konserwacji i wyzłocenia ołtarza św. Jozefa. Komisja z ramienia konserwatora zabytków po
naradzie postanowiła: „ że nie tylko należy go odnowić ale i przywrócić
mu pierwotny wygląd”. Na podstawie zgromadzonych starych zdjęć
i po zaczerpnięciu informacji najstarszych parafian, zrekonstruowano
pierwotny wygląd ołtarza. Ołtarz jest wyzłocony i odnowiony i ma przywróconony pierwotny wygląd. Po odnowieniu i wyzłoceniu zachwyca
parafian, pielgrzymów i turystów.
Ołtarz został rozbudowany o dwa boczne wejścia, nad którymi odbudowano dwie wnęki w których umieszczono figury świętych:

Kolejna wcześniejsza wersja bocznego ołtarza
LGD „Korona Sadecka”. Pozostałe koszty zostały pokryte przez parafię i sponsorów.
Wszystkie prace zostały wykonane przez konserwatorów: Jana Kowalczyka i Jana Wańczyka.
Wszystkim w/w składam serdeczne Bóg zapłać za wsparcie i pomoc.

Ks Józef Głowa
Proboszcz Parafii Mystków

Fot. K. Ogorzałek, archiwum parafialne

Kiedyś obraz M.B. Mystkowskiej był w bocznym ołtarzu
Św. Stanisława bpa i męczennika i Św. Wojciecha. Nad wejściami są
umieszeni dwaj święci: św. Roch i św. Sebastian. W polu środkowym
ołtarza znajduje się retabulum z obrazem przedstawiającym św. Józefa
z Dzieciątkiem. Ramo ozdobione wstęgami usychającego akantu. Obok
obrazu są cztery kolumny. Nad kolumnami znajdują się rzeźby aniołów.
Druga kondygnacja ołtarza stanowi pole z obrazem św. Stanisława Kostki
autorstwa greckiego artysty Sotyrysa Pandopulosa z roku 1962. Obok
obrazu św Stanisława Kostki znajdują się rzeźby dwóch aniołów. Nad
obrazem ś w. Stanisława w samym szczycie znajduje się rzeźba Boga
Ojca z adorującymi aniołami.
Całość wykonanych prac kosztowała 130 tysięcy złotych, z czego 40
tysięcy w 3 letnim okresie została pokryta ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego a 20 tysięcy złotych pozyskano poprzez

Ołtarz po renowacji
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Poczet pszczelarzy sądeckich

Jan Gaborek z Kamionki Wielkiej

Jan Gaborek w kolejarskim mundurze

Jan Gaborek, bohater kolejnej mojej gawędy
pszczelarskiej, urodził się 17 stycznia 1933
roku w podsądeckiej Mszalnicy. I kiedy opowiadał mi kilka dni temu dzieje swojego – nie
tylko pszczelarskiego – życia, odniosłem
wrażenie, że niektóre życiorysy pasieczników
bywają do siebie czasami bardzo podobne.
Czytelnicy „Pocztu pszczelarzy sądeckich”
będą mogli to bardzo łatwo stwierdzić. Zmieniają się oczywiście, zawody wykonywane
przez bohaterów, ale droga do pszczelarskiej
pasji wiedzie podobnymi duktami i stoją przy
niej takie same drogowskazy. Pierwszy ul kupił
w 1942 roku młodziutkiemu Janowi ojciec,
drugi (niedługo potem) podarował mu ówczesny wójt Ptaszkowej o nazwisku Janusz (imienia nie udało się Panu Janowi przypomnieć).
Trzeci ul dostał w prezencie od Czesława
Jelenia, wybitnego pszczelarza z Mszalnicy.
Gdy Jan Gaborek dostał powołanie do wojska
w 1954 roku, jego pasieka ręcznie wykonana,
liczyła już 27 uli, tzw. słowianów (ul ramowy,
otwierany z boku na 10 do 16 ramek o wymiarach 227 x 145 mm). Pod nieobecność młodego wojaka w domu (Jan Gaborek służył
w oddziałach saperów w Przemyślu) pasieką
opiekowała się matka. Po powrocie z wojska
w 1956 roku Jan Gaborek mundur wojskowy
zamienił na kolejowy, a po pracy oddał się już
całkowicie swojej pszczelarskiej pasji. Zaczął
od unowocześnienia pasieki.
Wymienił wszystkie swoje (trochę archaiczne) ule słowiańskie na wielkopolskie (ul
rozbierany, dwa korpusy plus półnadstawka
na miód, 10 ramek w korpusie, wymiary

ramek 360 x 260 mm, w półnadstawce 360
x 130 mm). A potem rozwinął pasiekę do
100 uli. Bazą dla niej była Cieniawa. To stąd
pochodziła żona pana Jana, Zofia Ogorzałek.
Ale przystanią życiową została ostatecznie
Kamionka Wielka, gdzie pszczelarz i kolejarz
Jan Gaborek kupił w 1963 roku niewielką
działkę i postawił na niej dom. Rodzinie
Gaborków Pan Bóg Pozwolił cieszyć się narodzinami aż sześciorga dzieci ( trzech chłopców i trzy dziewczyny). I to także powinien
być przykład dla młodych pokoleń Polaków
w czasach katastrofy demograficznej w naszej
Ojczyźnie. Pasiecznik Jan Gaborek, można to
dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, poznał
wszelkie arkana pszczelarskiego rzemiosła.
Nie tylko wirował miody, przede wszystkim
spadziowe, bo lasów jodłowych od Cieniawy,
poprzez Ptaszkową i Mszalnicę do Kamionki
nie brakuje. Parał się także wychowem matek
pszczelich, a jako rzeczoznawca chorób
pszczół od 1976 roku niósł swoim kolegom
po pszczelarskim fachu, nieoceniona pomoc
oddawał się także z upodobaniem pracy społecznej na rzecz środowiska pszczelarskiego.
W latach 70. ubiegłego wieku wraz z Januszem Kasztelewiczem należał do awangardy
budowniczych Domu Pszczelarza w Kamiannej, o czym z wielkim sentymentem opowiada,
rozpamiętując późniejsze, nie najszczęśliwsze losy tego obiektu. W latach 2001-2009
Jan Gaborek piastował zaszczytna funkcję
prezesa Pszczelarzy w Kamionce Wielkiej.
Kamionczańskie środowisko pszczelarskie
ma bogatą i piękna tradycję.

Jan Gaborek pierwszy z prawej
→ dokończenie na str. 16
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Koło powstało w 1929 roku a 6 stycznia 1933
roku przystąpiło do Małopolskiego Związku
Pszczelarzy we Lwowie. Prawda, że to pięknie brzmi? Dzisiaj, po licznych zmianach
i reorganizacjach ustrojowych i administracyjnych, KP w Kamionce należy do Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu,
zrzesza 44 pszczelarzy, którzy doglądają 920
rodzin pszczelich. Jana Gaborka pszczelarze sądeccy wielokrotnie odznaczyli za jego
pracę i sukcesy. Otrzymał Złota Odznakę
KZP w Nowym Sączu i pamiątkowy medal
z okazji XXV – lecia KZP w Nowym Sączu.
W 2001 roku minister rolnictwa przyznał
Janowi Gaborkowi odznakę Zasłużony dla
Rolnictwa.
Dzisiaj swoja pasiekę Jan Gaborek przekazał dzieciom i to one przejęły pałeczkę w tej
pszczelarskiej sztafecie pokoleń. Ale pszczelarza ciągnie do pszczół jak wilka do lasu. Dlatego obok domu kazał sobie postawić jeden
z ulików weselnych, żeby ciągle móc słyszeć

brzęczenie owadów, które tak ukochał. Od
czasu do czasu, gdy pozwalają siły, synowie
zawiozą go do pasieki głównej i tam może
nacieszyć się dorobkiem swojego pracowi-

tego pszczelarskiego życia.
Andrzej Kośćiółek, obecny prezes KP
w Kamionce Wielkiej, z którym odwiedziliśmy Jana Gaborka, powiedział mi, że nie ma
takiego pszczelarza w Kamionce, Królowej,
czy Mszalnicy, który nie skorzystałby z wiedzy
i doświadczenia byłego prezesa.
- Zawsze miał dla nas czas i zawsze pomagał
– opowiadał prezes Kościółek. A kiedy wizyta
u Jana Gaborka dobiegła końca, gospodarz
spojrzał na nas i zapytał: - A wiecie, dlaczego
św. Kinga osiedliła się w Starym Sączu? –
Spojrzałem na prezesa Kościółka, a prezes
na mnie i westchnęliśmy, że nie wiemy. A na
to pan Jan powiedział: - Bo jak posmakowała sądeckich miodów spadziowych, to już
nigdzie nie chciała stad odjeżdżać!
I tego się właśnie trzymajmy!

Przedruk z Sądeczanina,
autor Maciej Rysiewicz
Fot. K. Ogorzałek

II Konkurs kolęd i pastorałek

W dniu 31 stycznia 2013 roku dzieci i młodzież z Gminy Kamionka Wielka wzięły udział
w II Konkursie Kolęd i Pastorałek, który
zorganizowany został przez LGD "Korona
Sądecka" a odbył się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Celem organizatora
tego konkursu było ożywianie tradycji kolędowania, zespołowego muzykowania, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich
kolęd oraz pastorałek. Zmagania uczestników
(każdy uczestnik zobowiązany był do zaprezentowania dowolnie dwóch wybranych kolęd
lub pastorałek) śledziła Komisja artystyczna,
która wyłoniła laureatów w oparciu o nastę-

pujące kryteria: dobór repertuaru; umiejętności wokalne, muzykalność uczestników,
aranżacja; ogólny wyraz artystyczny. W skład
przywołanej wyżej Komisji weszli pracownicy
MCK Sokół w Nowym Sączu w osobach: Zofia
Skwarło- regionalista, Stanisław Migacz- starszy instruktor ds. orkiestr dętych, Aleksander
Smaga-główny instruktor ds. muzyki .
Cieszy nas fakt, że w konkursie tym reprezentanci naszej Gminy zaprezentowali się
bardzo dobrze i otrzymali najlepsze lokaty:
I miejsce grupa zespołu „SKALNIK” i Weronika Poremba z Kamionki Wielkiej.
II i III miejsca Komisja nie przyznała nato-

miast zostały przydzielone wyróżnienia, które
otrzymały trzy grupy z terenu naszej Gminy:
grupa zespołu „Mały Skalnik”, grupa z zespołu
„Mystkowianie” oraz duet Jakub Siedlarz
i Arkadiusz Motyka z Boguszy.
Natomiast wszyscy uczestnicy tego konkursu
otrzymali dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe
gadżety LGD „KRONA SĄDECKA” oraz wejściówki na lodowisko/rolkowisko w Chełmcu.
Gratulujemy zwycięzcom.

Tekst i fot: (G.M.)
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Zmiany w przepisach emerytalnych KRUS
Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.)
w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia
2013 r. ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie uprzejmie
informuje, że od dnia 1 stycznia 2013r. wchodzą zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie
ustalania uprawnień i wypłaty emerytur i rent rolniczych.
1) Sukcesywne podwyższanie i zrównywanie
wieku emerytalnego dla kobiet oraz mężczyzn
(art. 19 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 1b). Podwyższanie
wieku emerytalnego zacznie się od roku 2013
i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobiety
urodzone po dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn
urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r.
2) Ograniczenie możliwości skorzystania z emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2, czyli tzw. emerytur
„wcześniejszych”. Tzw. emerytury „wcześniejsze”
będą przyznawane tylko rolnikom, którzy do dnia
31 grudnia 2017 r.:

• ukończą wiek 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna,
• będą legitymować się okresem co najmniej 30
lat podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
• zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.
3) Wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia - częściowej emerytury rolniczej (art. 19a).
O emeryturę częściową będą mogli ubiegać się
ubezpieczeni (rolnicy, domownicy), tj:
• kobiety, które osiągnęły wiek 62 lata i mają co
najmniej 35-letni okres podlegania rolniczemu
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
• mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadają co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Wysokość częściowej emerytury rolniczej będzie
wynosić 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie będzie podlegać
podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej.
Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że emeryt będzie prowadził działalność rolniczą.
4) Wprowadzenie okresowej emerytury rolniczej
(art. 15 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z FUS). Osobom, którym upłynął okres,
na jaki została im przyznana renta strukturalna,

a które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, będzie przysługiwała okresowa emerytura
rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku w wysokości emerytury podstawowej – bez względu na
posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
5) Zmiana niektórych zasad wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej (art. 22
ust. 1 oraz art. 28 ust. 11 i 12).
• Nowym rozwiązaniem w zakresie wypłaty
emerytur i rent rolniczych będzie możliwość
podejmowania pracy pozarolniczej przez osoby
uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy, bez utraty prawa do tego
świadczenia. W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie będzie ulegało zmniejszeniu
(zawieszeniu) na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących w systemie powszechnym.
• Możliwość uzyskania pełnej emerytury lub
renty w przypadku prowadzenia przez rencistę
lub emeryta, w pełnym wieku emerytalnym, działalności rolniczej z małżonkiem, który podlega
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy
ustawy.

Na podstawie materiałów KRUS
S.Doszna

Agroturystyka - Rancho "U Wicia"

Beskid Niski to jeden z najpiękniejszych i jeszcze wciąż odkrywanych regionów turystycznych w Polsce.
W zachodniej części tych gór znajduje się
gmina Kamionka Wielka, a w niej maleńka
miejscowość Królowa Górna. To tutaj u podnóża Wiśniowej Góry (702 m n.p.m) usytuowane jest Ranczo "U Wicia".
Turyści gotowi na bardziej aktywny wypoczynek znajdą tutaj miejsce wyjątkowe: kryta
ujeżdżalnia wraz ze stajnią pełną koni, nowo-

czesny drewniany dom traperski i hektary łąk
i pól do przemierzenia w siodle. Możesz tutaj
dosiąść rasowego wierzchowca, spróbować
swoich umiejętności na lonży czy udać się na
wielodniowy konny rajd. Oprócz tego komfortowy nocleg, kuligi, ogniska na łonie natury
zagwarantują Ci niezapomniane wrażenia.
Zimą można skorzystać z pobliskich stoków
narciarskich w Ptaszkowej i Kamiannej.
W naszej stajni posiadamy konie rasowe:
anglo-araby, quoterry. Prowadzimy kursy

jazdy konnej w stylu western i klasycznym. Dla
gości z własnym koniem oferujemy miejsce
w pensjonacie. Cena za miesiąc pobytu
500 zł. Dodatkową atrakcję stanowić mogą
zimowe kuligi konne, zakończone biesiadą
przy ognisku.
Dysponujemy krytą ujeżdżalnią gdzie można
udoskonalać swoje umiejętności także wieczorami i zimą.
- jazda na ujeżdżalni - 30 zł/45 min
- lonża - 35 zł/30 min
- teren - 50 zł/1 godzina
Oferujemy nowoczesny, komfortowy dom noclegowy, w którym znajdziesz 8 miejsc noclegowych w trzech pokojach na piętrze. Znajduje
się tam duża, wyposażona kuchnia z jadalnią,
poza tym przestronny salonik z biblioteczką.
W domu są dwie łazienki z kabiną prysznicową i wanną. Z tarasu widokowego można
podziwiać pobliskie góry jak i całą stadninę.
Istnieje możliwość wynajmu całego domu.
Cena do negocjacji.
W pobliżu domu znajduje się altana do grillowania. Obok parking.

(W.K.)
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Seniorzy z Kamionki Wielkiej
Inauguracyjne spotkanie Seniorów
w Gminnej Bibliotece w Kamionce Wielkiej
odbyło się 12 czerwca 2012 roku. Na zaproszenie p. dyr. Anny Ziobrowskiej przybyły 24
osoby w tym przedstawiciele bibliotek partnerskich z Wieliczki oraz Grybowa. W spotkaniu wzięły także udział przedstawiciele władz
gminy.
Jasno i dokładnie przedstawiono
nam cele i zadania klubu w oparciu o Program
Rozwoju Bibliotek, w którym biblioteka brała
udział. PRB to przedsięwzięcie, dzięki któremu
biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom
małych miejscowości. Pracownicy biblioteki
po uczestnictwie w szkoleniach i warsztatach
specjalistycznych opracowali Plan Rozwoju
Biblioteki, a w nim znalazło się miejsce dla
seniorów. Na potrzeby przygotowania Planu
Rozwoju Biblioteki, przeprowadzone zostały
ankiety wśród mieszkańców gminy, z których
wynikła potrzeba organizacji jakichkolwiek
działań i spotkań dla tej grupy społecznej.
Po dyskusji wszyscy zaproszeni
wyrazili chęć przynależności do Klubu. Od
czerwca spotykamy się regularnie w bibliotece jeden raz w miesiącu w każdy drugi
czwartek. Początkowo nie było widać wielkiej
aktywności, dlatego też wydawało nam się, że
po kilku miesiącach nikt nie będzie chętny do
działania. Jednak z każdym miesiącem przybywa nam członków, głównie emerytów coraz
aktywniejszych. Cieszy nas fakt, że udało nam
się zachęcić panów, stąd należą tu małżeństwa.
Nie ma pośród nas ważnych
i ważniejszych - jesteśmy wszyscy na jednym
poziomie, ogromnie zadowoleni, że ktoś
widział potrzebę i chciał powołać klub, aby
umilić życie staruszków. Cóż może być piękniejszego jak wspólna rozmowa, wymiana

doświadczeń, miły uśmiech człowieka do
człowieka, serdeczny uścisk rąk.
Jesteśmy przekonani, że w przyszłości każdy będzie emerytem, ale jaki będzie
jego los zależeć to będzie od niego samego.
My mieszkamy na wsi, w której tradycyjnie
młode pokolenie wychowywane jest bardzo
często przez rodziców i dziadków. Tu często
się słyszy słowa: „moja babcia jest największym skarbem na świecie”. Mimo obowiązków
i wspólnej troski o nasze wnuki mamy czas na
spotkania w klubie. Nie możemy pozwolić
sobie na nudę, bezsilność, bo wtedy zaczynają się choroby i brak sensu życia. Nam to
nie grozi, ponieważ w tak krótkim czasie pokazano nam jak cudownie można spędzić czas.
W październiku dzięki pani Ani
byliśmy w kinie w Nowym Sączu na filmie
pt. „Bitwa pod Wiedniem”, do oglądania którego przygotowała nas pani Beata Filipowicz,
przedstawiając zarys historyczny ówczesnych
czasów. W listopadzie panie z biblioteki zorganizowały nam Dzień Seniora, na którym było
wiele smakowitych ciast i owoców, które same
przygotowujemy. Obdarowano nas upominkami-było bardzo miło.
W grudniu obchodziliśmy wspólny
opłatek, nie zabrakło wigilijnych potraw,
życzeń, śpiewania kolęd oraz wspomnień
z lat dzieciństwa. W styczniu zostaliśmy
zaproszeni do Królowej Górnej na koncert
kolęd w wykonaniu Środowiskowego Chóru.
Wdzięczności za piękne śpiewanie jak i sute
przyjęcie nie było końca - to trzeba usłyszeć,
zobaczyć jak oni pięknie śpiewają.
Równocześnie w styczniu odbył się kulig do
Barcic, godzinny przejazd po okolicy, a potem
przyjęcie z dyskoteką. Ile tu było śmiechu,
radości, zadowolenia, wdzięczności dla pań
z biblioteki za wielki wkład pracy w zorganizo-

„Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec
alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym
życiem.” ( treść pierwszego kroku dla grup A-A)
Najtrudniej jest się przyznać do tego, że mam problem z choroba alkoholową. Jeszcze trudniej jest przyznać się do tego,
że jestem bezsilny wobec choroby alkoholowej.
Uwierz że jesteś bezsilny, ale nie bezradny. ( np.: gdy pada
deszcz, jestem wobec deszczu bezsilny, ale nie bezradny - mam

waniu nas- udało się – było po prostu wspaniale. Wprost nie do uwierzenia, że seniorzy
mogą się tak cudownie bawić.
W oparciu o plan pracy , który został
opracowany wspólnie z biblioteką, odbywają
się spotkania i tak np. w lutym pani Stasia
Leonow przedstawi ciekawostki o naszej wsi
w oparciu o „Rys dziejów wsi”. W marcu-ocalić od zapomnienia, prezentacja „Legend”
i „Gawęd” pana Edwarda Patli, które to od
zniszczenia uchroniła pani Irena Ruśniakchwała jej za to. (itd.).
Jak widać nasze spotkania są urozmaicone i bardzo ciekawe, rodzą się coraz to
nowe pomysły, najważniejsze, że jesteśmy
zrzeszeni za co z całego serca dziękujemy
pracownikom biblioteki.
Uważamy, iż utworzenie naszego
klubu, pokierowanie nami jest działanie służebnym pani Anny Ziobrowskiej, to właśnie
dzięki jej pomysłowi, jej staraniom i chęciom
czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka,
mamy środki finansowe na działania, o czym
nikt z nas seniorów rok temu nie mógł nawet
pomarzyć.
Spotkania odbywają się w bardzo
przyjaznej atmosferze, która udziela się
nam od pracowników biblioteki. Jesteśmy tu
zawsze mile widziani, dlatego też czujemy się
swobodnie.
Mamy nadzieję, że Klub Seniora
przy Gminnej Bibliotece w Kamionce Wielkiej
będzie przykładem dla następnych pokoleń,
nikt nie będzie się martwił, co się ze mną
stanie na emeryturze, bo będzie wiedział, że
jest taki ktoś, kto umili życie seniora.

					
Zofia Pawłowska i Seniorzy

parasol). Tylu ludzi się uleczyło, dlaczego byś nie mógł i Ty…

Jest pomoc:

rekolekcje, są grupy A-A, są uleczeni,
którzy wiedza jak ci pomóc. Trzeba się z nimi spotkać.
Tu nie chodzi tylko o abstynencje, ale uleczenie: myślenia,
uczuć, relacji z bliskimi.
Kontakt Tel 606 924 508

Nikodem
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Informacje podatkowe
Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r.
zostały wprowadzone indywidualne rachunki
bankowe dla podatników podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości. Rachunki te mają
zastosowanie tylko w przypadku dokonywania wpłat na rachunek bankowy. W przypadku
wpłacania podatku u Sołtysa lub w kasie
urzędu nic się nie zmienia.
Najważniejszą sprawą jest to, iż rachunek jest
nadany nie dla konkretnej osoby, tylko dla
konkretnego gospodarstwa, lasu lub nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli konkretna osoba
posiada np. sama gospodarstwo czy działkę
oraz razem z małżonkiem lub innymi osobami współwłasność w innym gospodarstwie
czy działce to dla swojego gospodarstwa ma
nadany inny numer rachunku, zaś dla współwłasności inny numer. Dokonując wpłaty na
rachunek bankowy nie może połączyć kwot
z tych dwóch decyzji i wpłacić na jedno konto.
Wpłaty muszą być dokonane dla każdej decyzji oddzielnie na różne rachunki podane na
tych decyzjach.
Nie można również na te konta dokonywać
wpłat z innych tytułów np. opłata skarbowa,

śmieciowa, czynsz, opłata za alkohol itp.
Służą one bowiem tylko i wyłącznie do wpłacania konkretnych podatków naliczonych
w konkretnej decyzji.
Przypominam również, że każda osoba posiadająca budynki mieszkalne i inne (gospodarcze, garaże itp.) ma obowiązek ustawowy
zgłoszenia tych budynków do opodatkowania na formularzu „Informacja o nieruchomościach”. W przypadku nowych budynków
należy to uczynić z momentem oddania do
użytku lub zamieszkania w budynku w zależności od tego co nastąpiło wcześniej.
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów
rolnych w 2013 r.
W tym roku zwrot podatku akcyzowego
dla producentów rolnych odbywa się na tych
samych zasadach jak w roku ubiegłym. Limit
zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 81,70 zł
x ilość użytków rolnych w ha. Wnioski należy
składać w 2 terminach:

Od 1 do 28 lutego ( z fakturami za
okres 1.08.2012 r. – 31.01.2013 r.)

Od 1 do 31 sierpnia ( z fakturami za
okres 01.02.2013 r. – 31.07.2013 r.).

Wypłata nastąpi po otrzymaniu dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w następujących terminach:

2-30.04.2013 r. dla wniosków złożonych w 1 terminie

1-31.10.2013 r. dla wniosków złożonych w 2 terminie
Zwrot następuje na konto bankowe lub
w przypadku jego braku w kasie.
Poza wymienionymi terminami nie ma
możliwości złożenia wniosku, bowiem zaraz
po upływie tych terminów składany jest wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
na dotację zgodnie z ilością wynikającą ze
złożonych wniosków i nie ma można później
nikogo innego ująć.
Szczegółowe informacje na temat
zwrotu podatku oraz procedury składania
wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, do której link
znajduje się również na naszej stronie internetowej.

KK

Bat na lewe zwolnienia

Od 2014 r. szykuje się rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Papierowe blankiety zostaną zastąpione przez elektroniczny system, który
pozwoli ZUS błyskawicznie sprawdzić, czy pracownik nie symuluje
choroby – donosi "Rzeczpospolita". Bowiem informację o zwolnieniu

pracodawca i ZUS otrzymają tuż po jego wystawieniu.
Nowy system pozwoli przede wszystkim na kontrolowanie krótkich
zwolnień lekarskich – mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Liczy, że ze zmian najbardziej będą zadowoleni pracodawcy.
Czekaliśmy na to od dłuższego czasu – nie kryje ekspert PKPP
Lewiatan Monika Zakrzewska. Jak mówi, teraz pracownik ma 7 dni
na dostarczenie zwolnienia pracodawcy, a nawet więcej, jeśli wyśle
je pocztą.
W efekcie informacja o chorobie dociera do firmy praktycznie po
zakończeniu zwolnienia, więc trudno skontrolować, czy pracownik
faktycznie jest chory, czy też wyjechał na egzotyczne wakacje lub
remontuje mieszkanie – podkreśla Zakrzewska.
ZUS dzięki nowemu systemowi może zaoszczędzić nawet 180 mln zł
rocznie. Zakład w 2012 r. wydał na zasiłki ponad 12 mld zł. I na skontrolowane 620 tys. osób, które je pobierały, zakwestionował wypłaty
w prawie 1/10 przypadków.
Żródło:
http://biznes.onet.pl/bat-na-lewe-zwolnienia,18563,5427451,1,news-detal 22.02.13r.
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Moja Natura

W pierwszym półroczu roku szkolnego
2012/2013 uczniowie gimnazjum w Mystkowie
wzięli udział w Powiatowym Programie Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
nowosądeckiego „Moja Natura”, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy
Europejskich w Nowym Sączu.
W ramach projektu szkoła otrzymała książki
edukacyjne „Moja Natura”, a we wrześniu
2012 r. brała udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Tematyką zajęć były: zagrożenia
naturalne związane z ruchami ziemi, zjawiskami meteorologicznymi, działalnością człowieka oraz sposoby zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (gospodarka odpadami,
gospodarka ściekowa). W ramach projektu
zorganizowana była również wycieczka edukacyjna do wybranych obszarów Natura 2000
ustanowionych w obrębie Powiatu Nowosądeckiego. Tematem wycieczki była prezentacja obszarów, które są ostoją gatunków roślin
i zwierząt objętych ochroną.
11 października 2012 roku uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej
do Łabowej. Podczas zajęć warsztatowych
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat
obszarów Natura 2000, które znajdują się niedaleko naszej miejscowości,

a mianowicie w Łabowej, gdzie część lasów
Nadleśnictwa wchodzi w skład Popradzkiego
Parku Krajobrazowego, a większość z nich
leży w zasięgu Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 w ostoi siedliskowej i ptasiej.
Na dziewięciu oznakowanych przystankach
młodzież gimnazjalna wzbogaciła swoją
wiedzę przyrodniczą o takie zagadnienia,
jak: drzewostan nasienny, przebudowa drzewostanu, przekroje drzew czy hodowla zwierzyny. Jednym z przystanków było Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn, gdzie uczniowie
mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądają poszczególne etapy produkcji sadzonek
drzew leśnych. Natura 2000 jest to „nowa”
forma ochrony przyrody, obok istniejących
parków narodowych, rezerwatów przyrody,
parków krajobrazowych i innych form. Wprowadzona w naszym kraju od czasu wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej, czyli 2004 r. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, zwana
w skrócie siecią Natura 2000, jest systemem
ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.
Obszar Natura 2000 to obszar ochrony,
a nie chroniony. Oznacza to, że ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska
przyrodnicze i gatunki. Celem programu jest
zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za
cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Przez teren nadleśnictwa przebiega wiele
szlaków turystycznych, z których można było

podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego
i Niskiego oraz różnowiekowe puszczańskie,
naturalne drzewostany jodłowe i bukowe.
Przez rezerwaty Uhryń i Łabowiec biegnie
szlak przyrodniczo - leśny im. Hrabiego
Stadnickiego mający swój początek w Łabowej, a koniec w Rzyczanowie koło Rytra.
Walory tutejszej przyrody można obserwować
i podziwiać na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych: „Formy geologiczne Beskidu Sądeckiego”, „Fazy rozwojowe lasu na przykładzie
jodły”, „Przez leśne siedliska”, „W uroczysku
Feleczyn”, ścieżce prezentującej rodzime
gatunki drzew, a także na ścieżce rowerowej
oraz na ścieżce do jazdy konnej.
Ponadto zorganizowany został Powiatowy
Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o obszarze
Natura 2000. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
W dniu 16 listopada 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat "Moja
Natura". Prace oceniał artysta plastyk Wacław
Jagielski. Miejsce I i nagrodę główną (kamerę
DVD) zdobyła uczennica klasy II gimnazjum
w Mystkowie Sabina Rolka. Prace plastyczne
zostały wyeksponowane w Starostwie.

Dyrektor ZSPG w Mystkowie
Marek Kiełbasa
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Kiedy myślę Ojczyzna...

150. Rocznica Powstania Styczniowego
„Naród, który nie zna swojej
przeszłości, umiera
i nie buduje przyszłości”
Bł. Jan Paweł II
W tym roku mija 150. Rocznica Powstania
Styczniowego. Na herbie powstania z 1863 r.
widnieje Orzeł symbolizujący Koronę, Pogoń
oznaczająca Litwę oraz Archanioł Michałsymbol Ukrainy, której prawobrzeżna część
historycznie należała do Polski. Herb ten
znajduje się na pieczęci władz powstańczych - Tymczasowego Rządu Polskiego. Na
ilustracji nad powstańczym godłem umieszczona jest postać Matki Bożej Królowej Polski
oraz krótka modlitwa: Boże, zbaw Polskę”.
Przegrana przez Rosję wojna krymska
(1855) zmusiła zaborcę do złagodzenia polityki wobec narodu polskiego, co rozbudziło
nadzieje niepodległościowe w warstwach
inteligencji i szlachty, zwłaszcza wśród
młodych ludzi, którzy nie pamiętali już tragedii Powstania Listopadowego. Zaczęto
budować struktury tajnego państwa. Planowane na wiosnę 1863 r. powstanie zostało
nieoczekiwanie przyspieszone przez zarządzoną przez naczelnika rządu cywilnego
Królestwa Polskiego, margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, „brankę”. Do rosyjskiego
wojska miało zostać wcielonych tysiące młodych Polaków podejrzanych przez władzę
o działalność konspiracyjną. „Brankę” przeprowadzono w nocy z 14 na 15 stycznia.
Tydzień później, 22 stycznia 1863 r., Rząd
Tymczasowy Narodowy podjął decyzję
o wybuchu akcji zbrojnej, choć nie wszystko
było jeszcze przygotowane i ustalone.
Powstańcom brakowało broni i wyszkolenia
wojskowego, a wśród dowództwa panowały
spory. Powstanie objęło całe Królestwo
Polskie oraz ziemie wcielone do Cesarstwa
Rosyjskiego: znaczna część Litwy oraz
Wołyń. Z powodu dużej dysproporcji sił przybrało charakter wojny partyzanckiej prowadzonej przez niewielkie odziały powstańcze.
Sukcesem Polaków zakończyło się wiele
walk w tym m.in. pod Przetyczką Mrzygłodem, Chrobrzem, Grochowiskami, Stokiem,
Żyrzynem, a także pod Świętym Krzyżem,
gdzie oddział gen. Mariana Langiewicza
odparł atak przeważających sił rosyjskich.
Dyktatorami powstania byli kolejno: Ludwik

Mierosławski, Marian Langiewicz, Romuald
Traugutt. Stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. W walce wzięło udział ponad 100 do
150 tysięcy powstańców. Intensywne walki
trwały ponad rok, po czym powstańcy zaczęli
ulegać przeważającej sile wroga. W kwietniu
1864 r. został aresztowany Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania. Po śledztwie
i procesie wraz z czterema innymi działaczami został skazany na śmierć przez
powieszenie. Wyrok wykonano na stokach
Cytadeli Warszawskiej. Cytadela pełniła rolę
więzienia śledczego dla więźniów politycznych. Po egzekucji ciała pozostawiono przez
pewien czas na szubienicy, aby zastraszyć
ludność Warszawy. Powstanie dogasało.
Nieliczne oddziały walczyły jeszcze do
jesieni. Najdłużej utrzymał się oddział ks.
Stanisława Brzóski. Sam bohaterski kapłan
został schwytany wiosną 1865 roku i stracony na szubienicy w Sokole Podlaskim.
Zanim kat zacisnął sznur ks. Stanisław
Brzóska krzyknął do kilkutysięcznego tłumu:
”bracia i siostry ginę za naszą ukochaną
Polskę”. W Powstaniu Styczniowym walczyli dwaj przyszli święci: Adam Chmielowski, późniejszy św. Albert , który w wieku
18 lat stracił nogę oraz Józef Kalinowski,
późniejszy o Rafał. Obaj zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II
w 1983 r. na krakowskich Błoniach. Niedługo później Kościół zaliczył ich w poczet
świętych - brata Alberta w 1989, a o. Rafała
w 1991 roku. Arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński choć niezaangażowany politycznie w Powstanie Styczniowe,
upomniał się w liście do cara o los rodaków,
za co zapłacił cenę 20 lat katorgi w głębi
Rosji. W 2010 r. papież Benedykt XVI ogłosił go świętym. Janek Brożek był uczniem
gimnazjum w Tarnopolu. Miał 15 lat, kiedy
poszedł walczyć w Powstaniu Styczniowym,
podobnie jak jego dwóch braci. Mama choć
obawiała się o ich życie mówiła: ”Pamiętaj
synu, że męstwo i odwaga zdobią Polaka”.
Janek został ranny w bitwie, ale przeżył. Po
stłumieniu powstania w całym kraju zapanowała żałoba. Jej zewnętrzne oznaki były
surowo zabronione przez zaborcę. Zakaz
ten najczęściej łamały kobiety, nosząc
czarne suknie oraz tzw. żałobniki, czyli
patriotyczną biżuterię: pierścionki i broszki
z orłem, medaliki z motywem korony cierniowej i datą 1863, bransoletki w formie kajdan

i łańcuchów. Politycznym następstwem
patriotycznego zrywu Polaków była likwidacja resztek odrębności administracyjnej
Królestwa, które zostało przemianowane na
Kraj Przywiślański. Oznaczało to intensywną
rusyfikację. Podejrzanych o czynny udział
w Powstaniu rozstrzeliwano lub wieszano
( w samej Litwie generał –gubernator Michaił
Murawjow nazwany „Wieszatielem” podpisał kilkaset wyroków śmierci). Kilkadziesiąt
tysięcy Polaków zostało zesłanych na Sybir,
co oznaczało walkę o przetrwanie w niezwykle surowym klimacie, z dala od cywilizacji.
Pracując ponad ludzkie siły, najczęściej
w kopalniach złota lub warzelniach soli.
Terror, represje i prześladowania dotknęły:
elitę patriotyczną, duchowieństwo, inteligencję, młodzież szlachecką- wszystkich tych,
dzięki którym Polska mogłaby się odradzać.
Wiele powstańczych mogił rozsianych po
lasach i dawnych polach bitewnych pozostało bezimiennych. Po upadku Powstania
Styczniowego władze carskie zabroniły
stawiania krzyży na miejscach pochówku
poległych, a także zmarłych później weteranów. Nie wolno było w jakikolwiek sposób
materialnie upamiętniać miejsc związanych
z wyzwoleńczym zrywem Polaków przeciw
rosyjskiemu tyranowi. Miejscowa ludność
stawiała więc krzyże i kapliczki bez dedykacji, przekazując kolejnym pokoleniom ustną
tradycję o ofierze patriotów.
Niektórzy zadają dziś pytanie o sens polskich powstań narodowych, o sens nierównej walki, pociągającej za sobą niezliczone
ofiary, ogrom cierpienia, zniszczeń i strat.
Odpowiadając na takie wątpliwości, trzeba
przypomnieć rok 1918. Czy naród, który
nigdy nie podniósł głowy od początku pogodzony z niewolą, byłby zdolny do odzyskania
niepodległości w sprzyjającym momencie
dziejów i obronienia tej niepodległości dwa
lata później przed bolszewicką nawałą?
Droga do prawdziwej wolności nie jest drogą
łatwą. A tym, którzy ją przeszli należy się
pamięć, szacunek i wdzięczność następnych pokoleń. Mówił o tym bł. Jan Paweł
II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości”.

Beata Filipowicz
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Spotkanie z pisarką

Dziękujemy Wam!!
W dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Królowej Górnej odbył
się koncert kolęd i pastorałek, na który zaproszony został Klub Seniorów z Gminnej
Biblioteki w Kamionce Wielkiej.
Z okazji tej członkowie tegoż klubu wyrażają wdzięczność za zaproszenie, gościnę
i koncert przygotowany przez Środowiskowy Chór w Królowej Górnej, prowadzony
przez pana Sławomira Siedlarza.
Założycielem chóru był Wacław Wacławiak powstał dwanaście lat temu. Obecnie
zrzesza 31 członków w różnym wieku młodzież i starszych. Mimo codziennych
obowiązków członkowie chóru znajdują czas na próby i występy nie licząc przy tym
swojego cennego czasu. Z wielkim poświęceniem i oddaniem działają na rzecz środowiska lokalnego.
Należy stwierdzić, że występ był doskonale przygotowany, a w szczególny sposób
w spotkanie z Seniorami zaangażowani byli Janina i Edward Nowakowie członkowie
naszego klubu.
Dziękujemy Wam z całego serca za wspaniałe przyjęcie, za możliwość spotkania się
z Wami, za miłą i sympatyczną atmosferę.

W dniu 05.02.2013 roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kamionce Wielkiej gościła Renata
Piątkowska, znana pisarka literatury dziecięcej,
laureatka wielu nagród literackich w kategorii książek dla dzieci. Autorce jak zawsze towarzyszyła
lektorka, pięknie czytająca fragmenty jej opowiadań Elżbieta Malwina Kożurno. W spotkaniu brały
udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszy
- klasy I-III wraz z wychowawcami. Autorka opowiadała dzieciom o swojej twórczości oraz bohaterach jej książek. Podczas spotkania zachęcała
dzieci do czytania, bo jak podkreśliła dzięki temu,
że czytamy mamy większy zasób słownictwa
i wiedzy. Dzieciaki dowiedziały się, dlaczego warto
czytać i poznały tajniki warsztatu pisarskiego
autorki Pisarka opowiadała swoim słuchaczom
o pochodzeniu różnych zwyczajów i przesądów.
Był czas na pytania z i autografy.

Z poważaniem
Z.P. i Seniorzy z Gminnej Biblioteki

(J.K.)

Gminne Wieści można nabyć:
w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, w kiosku
„Ruch” w Kamionce Wielkiej, w sklepach (państwa Kmaków i Myjaków) w Kamionce
Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy,
w sklepie Wielochy i Poręby w Królowej Polskiej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamionce Wielkiej.
Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.

						

Redakcja
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Szachy

"Życie jest jak gra w szachy,
gdzie za przeciwnika ma się los,
ale ważne jest, by ostatni ruch należał do Ciebie."
		T. Dwornik
10 lutego w sali GOK odbył się Gminny Turniej Szachowy o Złotą
Wieżę. Organizatorem Konkursu był Urząd Gminy , Rada Gminna
LZS i Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. W turnieju
wzięło udział osiemnastu graczy. Turniej rozpoczął się kilka minut po
godzinie 10 i trwał aż do rozegrania ostatniej partii. Rywalizowano
w dwóch kategoriach wiekowych: juniorzy i seniorzy. Na najlepszych zawodników czekały nagrody oraz puchary. Nad poprawnym
przebiegiem całego turnieju czuwał pan Włodzimierz Morański. Dla
niektórych były to pierwsze kroki na zawodach i pierwszy kontakt
z „zegarami szachowymi”, dlatego nie obyło się bez lekkiego stresu. W

Budowa sceny widowiskowej
w Królowej c.d.
Dziś zapraszam wszystkich, a za waszym pośrednictwem waszych
znajomych do korzystania z tego obiektu. Będę też wdzięczny za
każdą podpowiedź, propozycję, ofertę dobrego wykorzystania tego
miejsca.
Na koniec przypomnę ,być może bardzo znane powiedzenie, że zbiorowym wysiłkiem można zrobić bardzo wiele, a najważniejsze w tym
wszystkim to zgoda i ludzka życzliwość.

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

miarę rozgrywania kolejnych partii walka rozgorzała na dobre. Można
było zaobserwować efektowne „maty”, a także zacięte partie kończące
się remisem. Przegranymi nikt się nie przejmował, zagrzewały one tylko
do rozgrywania kolejnych, jeszcze bardziej ciekawych partii.
Oto mistrzowie tegorocznego turnieju:
Kat. juniorzy:
I miejsce zdobył Paweł Ogórek
II miejsce wywalczył Krzysztof Migacz
III miejsce zdobył Jakub Popiela.
Kat. seniorzy:
I miejsce zdobył Marek Trojan
II miejsce wygrał Jan Trojan
III miejsce zdobył Marek Ryba.

Tekst i fot: GM

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW
2007-2013. Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji: Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Edward Nowak
Prezes RCPiRDK
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Dzień Babci i Dziadka

Przebrane w kolędnicze stroje dzieci z zespołu
„Mały Skalnik” przywitały swoje babcie i dziadków
z okazji ich święta w dniu 27 stycznia br. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
Babcie i dziadkowie są najważniejszymi członkami
w każdej rodzinie. Są bardzo cierpliwi i kochający.
A przede wszystkim rozpieszczają swoje wnuki
i spełniają niemal wszystkie ich zachcianki. Oni zaś
kochają swoje babcie i swoich dziadków najbardziej
na świecie i aby im podziękować za ich miłość,
ciepło, dobroć i opiekę zaprosili babcie i dziadków
na. przedstawienie jasełkowe, którym podziękowali swoim gościom za ich troskę i opiekę. Występ
bardzo się podobał. Nagrodzony został burzą oklasków. Potem było wspólne śpiewanie kolęd, wręczanie własnoręcznie przygotowanych laurek i życzenia. Następnie babcie i dziadkowie zostali zaproszenie na słodki poczęstunek .Przy kawie i ciastkach
goście snuli wspomnienia i mamy nadzieję, że już
czekają na następny „Dzień Babci i Dziadka”.
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Konkurs szopek

W grudniu ubiegłego roku w Gminnym Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Szopek Bożonardzeniowych. Celem konkursu
było upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z Bożym
Narodzeniem, przekaz wartości i tradycji w rodzinie poprzez wspólne
spędzanie wolnego czasu, wpływanie poprzez sztukę na obyczaje
i kulturę oraz atmosferę w rodzinie. Dlatego gratulacje i podziękowania należą się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do znaczącego sukcesu uczestników tego konkursu. Zasadniczymi
kryteriami oceny prac było przede wszystkim własnoręczne wykonanie
wszystkich elementów szopki.
Komisja artystyczna w składzie: Magdalena Kroh – etnograf,Benedykt
Kafel – etnograf po obejrzeniu i dokładnej ocenie nadesłanych na konkurs szopek postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:
W kategorii szopek tradycyjnych:
I miejsce dla Mateusza Janisza ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy
Dwa II miejsca dla:
- Bernardy Stolarskiej z Mystkowa,
- Patryka Wiktora ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy,

Opłatek Seniorów
13 grudnia 2012 roku członkowie Klubu Seniora działającego przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej spotkali się przy
wigilijnym stole.
Spotkaniu przewodniczyła Pani Zofia Pawłowska jednogłośnie
wybrana przez Seniorów Liderem Klubu, życzyła wszystkim zdrowia,
pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych przy wigilijnym
stole. Aby ten nadchodzący - 2013 rok był czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Podczas tego świątecznego spotkania nie
zabrakło smakowitych wigilijnych potraw, które przygotowała osobiście nasza wspaniała Liderka pani Zofia Pawłowska.
Po podzieleniu się opłatkiem zebrani zasiedli do pięknie zastawionego stołu. Posilając się i śpiewając wspólnie kolędy, w przyjaznej
i miłej atmosferze spędzili wigilijny wieczór.

(J.K.)

Dwa III miejsca dla:
- Dominika Poręby i Konrada Poręby ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie
- Laury Wiktor ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy,
Ponadto przyznano wyróżnienia dla:
- Aleksandry Janus ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy
- Izabeli Kachniarz, Julii Krok i Wioletty Wyszowskiej ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W kategorii szopek współczesnych:
I miejsca dla Piotra Roli z Mszalnicy,
II miejsca nie przyznano,
Dwa III miejsca otrzymują:
- Kaja Zaryczny ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy,
- Maksymilian Piwko ze szkoły Podstawowej w Mszalnicy

G.M.
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IX Sądeckie kolędowanie
Tradycja kolędowanie na terenie Gminy Kamionka Wielka jest wciąż
żywa, jednak zaczyna ona odbiegać od formy tradycyjnej. Pojawiają
się w grupach współczesne formy. Dla każdego, kto zechciałby poznać
tajniki kolędowania naszych przodków, Gminny Ośrodek Kultury od
wielu lat organizuje Gminny Przegląd Grup Kolędniczy. Natomiast od
9 lat wspólnie z Powiatem Nowosądeckim GOK organizuje Powiatowy
Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”.
Tegoroczny gminny przegląd, mający charakter konkursu, odbył się 17
stycznia 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie i wzięło
w nim udział 10 grup z terenu naszej gminy.
Zarówno mali kolędnicy jak i starsi w pięknych strojach, wyśpiewując dawne kolędy, pastorałki zaprezentowali znane im tradycyjne
formy kolędowania. Wspaniale przygotowani kolędnicy, przedstawili
cały repertuar kolędniczy wraz z życzeniami noworocznymi. Znalazły się różne elementy m.in. podsypanie owsem, scena z jasełek
u Heroda, harce Żyda z turoniem i wiele innych barwnych żartobliwych
scen. Bacznie im się przyglądała i przysłuchiwała komisja w składzie: Magdalena Kroh -etnograf, Zofia Skwarło -regionalista i Józef
Bartusiak – muzyk. Najlepsze grupy zostały nagrodzone i wytypowane do Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych. Na zakończenie przeglądu wszystkie grupy ubrane w stroje kolędników wyszyły
na scenę i gromko zaśpiewały przy akompaniamencie Józefa Trojana
kolędę „Jezusa Narodzonego” i tym akcentem zakończony został XXIX
Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.
Oto laureaci Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych:
W kategorii dziecięcych grup kolędniczych I miejsce zdobyły „Herody”
z Mszalnicy.
Dwa równorzędne II miejsca wywalczyli „Pasterze” z Mszalnicy i Królowej Górnej.
W kategorii grup młodzieżowych I miejsce przyznano grupie
„Z gwiazdą” z Królowej Górnej, II – „Drabom” z Boguszy, III – „Z szopką”
z Mystkowa.
Wśród grup dorosłych trzy równorzędne I miejsca przypadły grupom
„Z turoniem” z Kamionki Wielkiej, „Draby” z Mystkowa, „Z gwiazdą”
z Mszalnicy,
II miejsca nie przyznano,
III zajęła grupa „Z turoniem” z Mszalnicy.
Natomiast 19 stycznia br również na Mystkowie odbył się IX Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych ramach „Sądeckiego kolędowania”.
W tym dniu mystkowska sala rozbrzmiewała kolędami, życzeniami
i barwnymi widowiskami prezentowanymi przez grupy kolędnicze
z powiatu nowosądeckiego z następujących gmin: Chełmiec, Łososina
Dolna, Grybów, Podegrodzie, Kamionka Wielka. Publiczność mogła
podziwiać 20 najlepszych grup kolędniczych, które do udziału zostały
wytypowane na gminnych przeglądach. Te najlepsze grupy oceniła
komisja w składzie Magdalena Kroh -etnograf, Zofia Skwarło –regionalista, Zbigniew Wolanin - etnograf i Józef Bartusiak – muzyk . W drugim
dniu „Sądeckiego Kolędowania” tj.20 stycznia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród grupom kolędniczym biorącym udział zarówno
w gminnym przeglądzie jak i powiatowym. Nagrody ufundowane przez
starostwo powiatowe wręczył Ryszard Poradowski Członek Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego, natomiast laureatom gminnego przeglądu

wręczał Benedykt Poręba członek Rady Gminy Kamionka Wielka.
Tegoroczne „Sądeckie Kolędowanie” uświetnił występ chóru z Królowej Górnej pod kierownictwem Sławomira Siedlarza oraz grupa dzieci
ze SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej składzie: Faustyna Kocemba, Wiktoria Poremba i Trojan Mateusz, którzy kolędą „Przekażcie sobie znak
pokoju” zakończyli największą kolędniczą imprezę na Sądecczźnie..
Laureaci I i II miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej otrzymali
prawo reprezentowania Powiatu Nowosądeckiego na Ogólnopolskim
Przeglądzie Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu. Natomiast na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej. zostali wytypowani laureaci
I, II i III miejsc.
A oto laureaci Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych:
A. W kategorii dziecięcych grup kolędniczych
- dwa równorzędne I miejsca otrzymują grupy kolędnicze:
• „Z gwiazdą” z Ptaszkowej
• „Herody” z Mszalnicy
- II miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Draby” z Łososiny Dolnej
- cztery równorzędne III miejsca otrzymują grupy kolędnicze:
• „Szczodroki” z Binczarowej,
• „Z gwiazdą” ze Stadeł,
• „Pasterze” z Mszalnicy,
• „Pasterze” z Królowej Górnej,
B. Kategoria młodzieżowa
- I miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z Królowej Górnej,
- dwa równorzędne II miejsca przyznano grupom kolędniczym:
• ”Z konikiem” z Marcinkowic, ,
• „Draby” z Boguszy,
- dwa równorzędne III miejsca otrzymują grupy kolędnicze:
• „Z gwiazdą” z Łososiny Dolnej,
• „Z turoniem” z Podegrodzia,
C. Kategoria dorosłych
- cztery równorzędne I miejsca otrzymują grupy kolędnicze:
• „Z gwiazdą” z Mszalnicy,
• „Z turoniem” z Kamionki Wielkiej,
• „Trzej królowie” z Ptaszkowej,
• „Draby” ze Starej Wsi,
- dwa równorzędne II miejsca otrzymują grupy kolędnicze:
• „Z turoniem” z Marcinkowic,
• „Draby” z Mystkowa,
- III miejsce otrzymuje grupa kolędnicza „Z szopką” z Podegrodzia,
Z ostatniej chwili: w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu dziecięca grupa HERODY
z Mszalnicy zdobyła II miejsce,
natomiast w kategorii młodzieżowej grupy Z GWIAZDĄ z Królowej
Górnej i DRABY z Boguszy zajęły III miejsca. Ponadto W „Góralskim Karnawale” Kolędnicy „Z gwiazdą” z Mszalnicy i „Z turoniem”
z Kamionki Wielkiej zdobyły równorzędne I miejsca, a „Draby” z Mystkowa nagrodzono II miejscem.

GM
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"Trzej Królowie" z Ptaszkowej

"Z turoniem" z Kamionki W.

dr R. Poradowski wręczał nagrody

Młodzież z ZSPG Nr 2 w Kamionce W.
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Przerwany lot

Wojciech Rola w Afganistanie
W piątek 21 grudnia 2012 roku w godzinach
południowych przy pięknej, mroźnej pogodzie
w Boguszy odbyły się uroczystości pogrzebowe st. szer. Wojciecha Roli, żołnierza
6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen.
Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.
Jednostka ta ma wielkie tradycje historyczne
sięgające czasów II wojny światowej, gdy
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa
wchodziła w skład Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, a jej twórcą i pierwszym dowódcą
był gen. Stanisław Sosabowski. Brygada
walczyła na terenie Holandii, a heroiczne
walki Polaków pod Arnheim z przeważającymi siłami niemieckimi zapisały piękną kartę
w historii oręża polskiego, a Holendrzy pamiętają o tym i są Polakom wdzięczni za obronę
ich kraju. Od dnia 12 grudnia 2012 roku
dowódcą 6 Brygady Powietrznodesantowej
w Krakowie jest płk dypl. Adam Joks.
Zmarły żołnierz Wojciech Rola miał zaledwie
26 lat i co tylko powrócił z zagranicznej misji
wojskowej w Afganistanie. Kochał góry a w
Tatrach chciał trochę odpocząć i nacieszyć
się życiem, ale nieoczekiwana lawina śnieżna
przysypała Go dnia 18 grudnia w rejonie Przełęczy Świnickiej, przerywając na chwilę Jego
ziemski życia lot, by następnie powrócić do
rodzinnej pięknej Boguszy (położonej u podnóża góry Jaworze -882 m.n.p.m.- jednej
z pereł Beskidu Niskiego). Żegnało Go wielu
ludzi dobrej woli, gdyż pozostawił mimo
tak krótkiego życia ziemskiego piękny ślad
dobrego człowieka. Uroczystości pogrzebowe
miały miejsce w Kościele pw. św. Antoniego
i miejscowym cmentarzu parafialnym. Obok
rodziny Zmarłego, sąsiadów, koleżanek, kolegów, przyjaciół i znajomych byli druhowie OSP.
Uczestniczyły też delegacje szkół z Boguszy, Królowej Górnej i Nowego Sącza. Były
też władze samorządowe Gminy Kamionka
Wielka. Na to ostatnie pożegnanie przybyli
koledzy, kadra z dowódcą ppłk. Danielem
Różańskim z 6 Brygady Powietrznodesanto-

wej w Krakowie i ks. kapelanem ppor. Łukaszem Hubaczem z Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego-wikariuszem Kościoła Garnizonowego pw. św. Agnieszki w Krakowie.
W swoim słowie pożegnalnym powiedział: ''To
był mój żołnierz, godny, odważny, jeden z najlepszych''. Był lubiany zarówno przez kolegów
jak i przełożonych. Odczytał też własnoręcznie
napisany przez Zmarłego życiorys zaczynający
się od słów „Urodziłem się w Nowym Sączu
w Wielką Niedzielę itd.” Zrządzeniem losu
umiłowane przez Niego góry były z Nim przez
całe życie, gdyż urodził się w rejonie górskim
w Beskidzie Sądeckim, ale tak to prawdziwym
początkiem była Bogusza, gdzie mama nosiła
Go pod swoim sercem po tych pagórkach zielonych, polach i łąkach pachnących pięknymi
polnymi kwiatami. Zapach tej przyrody, ciepła
rodzinnego domu i te góry nie odstępowały
nigdy od Niego i pamiętał o nich, gdy przyszło
mu służyć na rzecz Ojczyzny w górzystym, ale
bardzo niebezpiecznym Afganistanie. Ksiądz
kapelan z wielką charyzmą w swojej płomiennej homilii powiedział, że śmierć powinna być
przypomnieniem i lekcją mówiącą o kruchości
ludzkiego życia. St. szer. Wojciech Rola był
człowiekiem niezwykłym, z oddaniem pełniącym służbę na rzecz Polski. Bo kto służy
człowiekowi i Ojczyźnie ten wzrasta, wyrabia
sobie coraz bardziej charakter i duszę - mówił
kaznodzieja. W 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie służył od 1 lutego 2008 roku
jako strzelec pokładowy, cieszył się zaufaniem
dowództwa i był wytypowany do szkoły podoficerskiej. Do służby miał powrócić w połowie
stycznia. Ks. kapelan powiedział również:
„w miejscu, gdzie przysypała Go lawina,
rosną rzadko spotykane tatrzańskie kwiaty
o niezwykłej urodzie i zapachu”. Na zakończenie odczytał przesłanie biskupa polowego
Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka i poinformował, że nowy dowódca zamówił Mszę
Świętą w intencji Zmarłego, która odbędzie się
w Kościele Garnizonowym w Krakowie.

Homilia wygłoszona była w czasie Mszy
Świętej pogrzebowej, którą koncelebrował
proboszcz parafii Bogusza ks. Józef Nowak
w koncelebrze z innymi księżmi i ks. kapelanem. W czasie tej Mszy Świętej, gdy padły
z ust kapłanów nieprzemijające słowa: ''Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata''
pochylił się sztandar jednostki wojskowej,
uwieńczony u góry orłem w koronie i wydawać by się mogło, że orzeł chce odlecieć
wraz z duszą zmarłego żołnierza na ten drugi
jasny brzeg, by na dumne orle oczy widzieć
jak Aniołowie wiodą Ją do Raju, bo Pan znał
każdy żołnierza krok i zwróci na Niego Swój
łaskawy wzrok.
Starszy szeregowy Wojciech Rola wspinał się
ciągle pod górę ku temu co dobre i co służyło
drugiemu człowiekowi. Nic nie przysłaniało
jasności Jego widzenia, bo myślał pozytywnie
i obce było dla Niego słowo rozczarowanie.
Wymagał od siebie wiele, ale też potrafił dzielić się tym co miał, a miał wiele dobra, radości,
godności i pogodnego ducha. Miał też marzenie pomagać innym, a ratownictwu poświęcał
szczególnie wiele czasu zdobywając różne
uprawnienia ratownicze. Nic więc dziwnego,
że mówiono do Niego i o Nim tak ciepłe słowo
„ Wojtuś”. To słowo to tajemnica Jego serca
i niespełnionych do końca marzeń.
Z Jego marzeń nie zostało już nic
Dni Jego jak kwiaty na polu
Ledwie muśnie je wiatr i już ich nie ma
Te marzenia mówią poprzez płacz matki i smutek
rodziny
Z pękniętej struny życia padł ostatni brzęk i wielkiej
ciszy nastąpił sen
Pozostał w ludzkiej pamięci piękny ślad
Ale i duma ,że wędrówka była tak piękna
A ten zapach tatrzańskich i beskidzkich kwiatów
Zostanie z Nim na zawsze
Żegnaj Żołnierzu

Tadeusz Myjak

