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Przepisy gospodyń na potrawy wielkanocne
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Błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana 

niechaj wyjedna nam wszystkim 

odwagę czynienia dobra,

nadzieję życia w miłości 

i wiarę, która góry przenosi.

Z najserdeczniejszymi życzeniami  wielkanocnymi

dla wszystkich Czytelników i współpracowników

Redakcja „Klamry”
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Znowu są z nami

Pszczoły porobnice drewniarki
samce samice

Budowa zalewu w Sułkowicach Wiosenne porządki na drogach

fo
t.
 P
io
tr
 G

a
tl
ik

fot. dr Stanisław Flaga

fo
t.
 J
o
a
n
n
a
 G

a
tl
ik

Raduj się, nieba Królowo, Alleluja!

Ciesz się, świata Cesarzowo, Alleluja!

Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja!

A nam mile porodziła, Alleluja!

Który za nas był męczony, Alleluja!

Ten zmartwychwstał uwielbiony, Alleluja!
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Wybrane z numeru:

Kto śmieci, a kto sprząta          s. 14

Jak w Wielkim Poście suszono      s. 18

Zebrania w sołectwach     s. 10-13

Stop przemocy        s. 16

Osobliwości przyrodnicze gminy (4)  s. 17

Sesje Rady Miejskiej            s. 8-9

Budowa zalewu i zaplecza        s. 15

Nasz Błogosławiony                s. 4-7

Krzonówka w TV           s. 19

Z a p r o s z e n i e

Lektura i kultura         s. 25

Przepisy wielkanocne gospodyń      s. 20-24

Z PIT-em do gminy
W środę 27 kwietnia zorgani-

zowany zostanie powtórny dyżur 
pracownika Urzędu Skarbowego  
w Urzędzie Miejskim w Sułkowi-
cach. Będzie on odbierał roczne 
zeznania podatkowe za rok 2010
i wydawał potwierdzenia ich przy-
jęcia w godzinach od 800 do 1500. 

W tym roku jest to już drugi 
dyżur pracownika US dla Sułko-
wic. Pierwszy odbył się 7 marca.

Procedura zbliżona jest do 
wyborów samorządowych. W loka-
lu wyborczym będzie dyżurowała 
komisja wyborcza. 

Wybory odbywać się będą 
w godzinach od 8 do 14. 

W Sułkowicach – do Rady Osie-
dla – 3 maja w Starej Szkole, Ry-
nek 6.

W Krzywaczce – wybory Sołtysa 
i Rady Sołeckiej – 8 maja (nie-
dziela) w budynku ZPO. 

W Biertowicach – wybory Sołty-
sa i Rady Sołeckiej – 8 maja (nie-
dziela) w budynku ZPO.

W Rudniku – wybory Sołtysa 
i Rady Sołeckiej – 15 maja (nie-
dziela) w remizie OSP.

W Harbutowicach – wybory Soł-
tysa i Rady Sołeckiej – 15 maja 
(niedziela) w Remizie OSP.

Nad sprawnym przebiegiem 
wyborów będzie czuwała Gminna 
Komisja Wyborcza, powołana przez 

Wybory w Sołectwach
Do urny, z komisją wyborczą, jak samorządowe

Po raz pierwszy wybierzemy Sołtysów i Rady Sołeckie oraz 
Radę Osiedla Sułkowice według nowej ordynacji wyborczej, 

uchwalonej przez Radę Miejską w roku 2008. Pójdziemy do urn 
i będziemy wybierać samorządy lokalne w tajnym głosowaniu.

Radę Miejską uchwałą z dnia 24 
marca, w składzie: Karol Chmielik, 
Józef Godzik, Jan Hodurek, Józef  
Hołda, Władysława Kołodziejczyk, 
Stanisław Latoń, Wiesław Moroń 
i Zbigniew Szuba (przewodniczący).

Termin zgłaszania kandyda-
tów na członków Rady Osiedla 
Sułkowice upływa 26 kwietnia, na 
członków Rady Sołeckiej oraz Soł-
tysa Sołectwa Krzywaczka i Sołec-
twa Biertowice – 28 kwietnia, a na 
członków Rady Sołeckiej oraz Soł-
tysa Sołectwa Harbutowice i Sołec-
twa Rudnik – 5 maja. (awz)

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Ponowne wyłożenie projektu 
zmiany planu w Harbutowicach        

Do publicznego wglądu po-
nownie wyłożony został projekt 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Harbutowic w zakresie wyznacze-
nia usług sportu i rekreacji – wy-
ciągi i trasy narciarskie wraz z za-
pleczem techniczno – socjalnym.

Projekt wyłożony jest do 
22 kwietnia w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 
1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna), 
w godz. od 900 do 1000. Dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie odbyła się już 
w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godzinie 
1000. Zainteresowani mogą nadal 
składać uwagi do projektu. Należy 
je skierować na piśmie do Burmi-
strza Gminy Sułkowice z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu 
i oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy do 6 maja 2011 r. 
w Urzędzie Miejskim w Sułkowi-
cach lub na jego adres.

Wyłożenie projektu zmiany 
planu w Biertowicach

Projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go Biertowic wraz z prognozą od-
działywania na środowisko będzie 
wyłożony do publicznego wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Sułkowi-
cach, (Rynek 1, pokój 113 – sala 
konferencyjna), w dniach od 20 
kwietnia do 20 maja w godz. od 930 
do 1130 w dniach pracy Urzędu oraz 
w sobotę 7 maja od 930 do 1130.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 11 maja o godzi-
nie 1000 (również w UM, pok. 113).

Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Gminy 
Sułkowice z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 3 czerwca 2011r. 
w Urzędzie Miejskim w Sułkowi-
cach lub na jego adres.  

Dyżury prawników 
ze Stowarzyszenia Collegium Iuve-
num w Urzędzie Miejskim w Suł-
kowicach:
poradnictwo prawne:
18 kwietnia (poniedziałek) 
29 kwietnia (piątek)

w godz. 830–1630 

poradnictwo obywatelskie:

 29 kwietnia (piątek)
godz. 730–1530 

We wtorek 3 Maja w kościele pa-
rafialnym w Sułkowicach odpra-
wiona zostanie uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie odbędą się do-
roczne uroczystości pod Pomni-
kiem na Rynku wraz ze złoże-
niem kwiatów i wieńców oraz 
koncertem patriotycznym or-
kiestry dętej.

I n f o r m a c j a
Informuje się, że 

wykaz lokali położonych 
w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 
(dawne Centrum Rehabilitacji)

przeznaczonych do oddania 
w najem w trybie 

przetargu ograniczonego
będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 
w dniach 19 kwietnia – 9 maja 2011 r.
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Nasz Błogosławiony

Biskup i Kardynał Karol Wojtyła 
w kronikach parafialnych gminy Sułkowice

Fenomenem tego Bożego Człowieka jest również i to, że mamy wszyscy bardzo silne poczucie, 
że On jest nasz. Mówią o tym ludzie na całym świecie, mówią wszyscy Polacy. Chyba od czasów 

Królowej Jadwigi nie było w Polsce świętego, z którym cały naród utożsamiałby się w takim stopniu.  
Mieszkańcy archidiecezji krakowskiej czują się szczególnie wybrani, chlubiąc się wspomnieniami 

sięgającymi jeszcze lat 60. i 70, kiedy to Karol Wojtyła – biskup, a później kardynał, 
żył wśród nas. Ślady tej bezpośredniej, zawsze serdecznej obecności 

odnotowano również w naszych kronikach parafialnych.

Sułkowice
Biskup  sufragan Karol Wojtyła w 1961 roku do-

konał poświęcenia nowego kościoła w Sułkowicach. 
W kronice parafialnej zachował się jego wpis oraz fo-
tografie z tej uroczystości.

Był wówczas młodym biskupem. Niejeden para-
fianin czuł niedosyt, że na konsekrację nowej świąty-
ni nie przyjechał sam arcybiskup, ks. kardynał Euge-
niusz Baziak – jakby uznał, że to wydarzenie nie jest 
dość ważne. Dziś, z perspektywy czasu to, co wtedy 
wydawało się umniejszeniem, staje się nobilitacją 
dla naszej świątyni – konsekrował ją sam Jan Paweł 
II – Nasz Papież, Nasz Błogosławiony.

Jakkolwiek by nie było, bp Karol Wojtyła stał 
się bliski i stawał się coraz bliższy sułkowianom. 
W rocznicę konsekracji kościoła, 26 lutego 1962 roku, 
jak zapisane zostało w kronice, udzielił sakramentu 

bierzmowania kilkuset osobom (bierzmowano wte-
dy raz na kilka, a nawet 10 lat). Ówczesny proboszcz 
odnotował również udział ks. bpa dra Karola Wojtyły 
w pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II, mianowa-
nie go przez Ojca Świętego arcybiskupem metropolitą 
krakowskim w 1964 roku, wreszcie w roku 1967 napi-
sał: Ojciec św. Paweł VI mianował kardynałem J.E. 

ks. Metropolitę Krakowskiego dra Karola Wojtyłę. Na 
sąsiedniej stronie znalazły się następujące notatki:

Podziękowanie ks. Kardynała dotyczy zapewne in-
formacji odnotowanej w kronice w 1965 roku, że tutej-
sza parafia istniała już w latach 1325-1327. Wiadomość 
tę potwierdziły badania zespołu redagującego Monogra-

fię powiatu myślenickiego, która ukazała się w 1964 r.
Na to źródło powołuje się autor notatki. Zapewne po-
dzielił się tymi wiadomościami z Metropolitą.

Wpis ks. biskupa Kardynała Wojtyły w kronice parafialnej 
poświadczający konsekrację nowej świątyni w dniu 26 
lutego 1961 roku.
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Kolejny pobyt Kardynała Karola Wojtyły w Suł-
kowicach miał miejsce 9 września 1968 roku. Parafia 
przeżywała wówczas uroczyste nawiedzenie obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

W następnym, 1969 roku parafia ufundowała 
dzwon o imieniu Karol na cześć „swojego” Metropoli-
ty. Kardynał osobiście poświęcił go 17 sierpnia. Kilka 

dni później, 24 sierpnia koronował obraz Matki Bo-
skiej Myślenickiej. W uroczystości wzięli udział pa-
rafianie z  Sułkowic, przekazując pamiątkowe wotum  
ufundowane dla obrazu przez parafię.

Krzywaczka
Jak czytamy w notatce u góry strony, z po-

żegnania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Sułkowicach, ks. Metropolita udał się do Krzy-
waczki, gdzie rozpoczął uroczystość nawiedze-
nia parafii przez cudami słynący obraz w dniach 
9 i 10 września. To wydarzenie upamiętnia album 
z fotografiami.
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Ślad obecności ks. Kardynała Karola Wojtyły za-
chował się także w księdze ministrantów sułkowickiej 
parafii z 8 kwietnia pamiętnego roku 1978. To jeden 
z ostatnich takich podpisów w historii. Pół roku póź-
niej brzmiałby on już: Jan Paweł II Papież
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Kolejna szeroko opisywana w kronice parafialnej 
wizyta ks. kardynała Karola Wojtyły w Krzywaczce 
miała miejsce w kwietniu 1977 roku. Przeprowadził 
on wtedy wizytację kanoniczną połączoną z bierzmo-
waniem. W trakcie wizytacji spotykał się z wiernymi, 
udzielał sakramentów, w tym także słuchał spowiedzi.

Następny wpis dotyczący Karola Wojtyły, to już 
historia jego papiestwa. Krzywaczka to miejscowość, 
przez którą przejeżdżał Jan  Paweł II do Kalwarii i Wa-
dowic. Parafianie mogli więc witać go na trasie przejaz-
du jeszcze wielokrotnie. 
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zebrała (awz)

Rudnik
Ks. Aleksander Zemła pochodzi ze szczególne-

go rocznika w seminarium krakowskim. Nie dość, że 
byli to pierwsi księża wyświęceni przez Karola Wojty-
łę, to rekrutuje się spośród nich aż trzech biskupów: 
ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ks. bp Jan Zając, wi-
kariusz generalny, kustosz Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach i bp Tadeusz Rakoczy – or-
dynariusz Diecezji Bielsko–Żywieckiej.  W 1969 roku 
w Rudniku odbył się zjazd tego znakomitego roczni-
ka, w którym wziął udział ks. Kardynał Karol Wojtyła. 
W kronice parafialnej odnotowano:

Jak czytamy, ks. Metropolita przemówił do wier-
nych na nieszporach w pierwszym dniu zjazdu i konce-
lebrował wraz z kapłanami Mszę św. w drugim dniu.

Wcześniej, w 1966 roku znajdujemy w kronice 
wpis następujący:

Uwagę zwraca sformułowanie: ustanowił defini-

tywnie Rudnik samodzielną parafią. Definitywnie, 
bo pierwszy wpis o erygowaniu parafii rudnickiej 
pojawia się w kronice parafialnej już w 1947 roku. 

Widocznie jednak coś stanęło na przeszkodzie, bo aż 
do 1966 roku w Rudniku działała parafia filialna Suł-
kowic. Mieszkał tam ksiądz, a msze św. odprawiano w 
kaplicy rozbudowanej na kościółek (dlatego do dziś 
w Rudniku na kaplicę domkową w pobliżu strażnicy 
mówi się „stary kościół”).

Ks. kardynał Karol Wojtyła miał bierzmować 
w rudnickiej parafii w 1978 roku. Plany pokrzyżo-
wała śmierć Ojca Świętego Pawła VI. Jako członek 
kolegium kardynalskiego nasz metropolita musiał 
udać się na konklawe. Do swojej archidiecezji wrócił 
dopiero rok później – jako Jan Paweł II.

Bierzmował mnie Karol Wojtyła
Gazeta gminna „Klamra” zwraca się z ape-

lem do osób, które bierzmował ks. Karol Wojtyła 
z prośbą o podzielenie się swoimi wspomnienia-
mi i udostępnienie do skopiowania fotografii 
lub innych pamiątek. Skopiujemy je od razu, 
w obecności właściciela. W tym celu w kwiet-
niu redaktor „Klamry” będzie pełnił dyżury we 
wszystkich parafiach naszej gminy. Ich termin 
duszpasterze ogłoszą z ambon.

Mieszkańcy Sułkowic oraz każdy, kto zechce, 
proszeni są o przyjście do Urzędu Miejskiego, do 
pokoju nr 229 w godzinach pracy Urzędu. Prosi-
my o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym termi-
nie do 29 kwietnia. 

Przygotowujemy materiał wspomnienio-
wy, by w ten sposób uczcić beatyfikację Nasze-
go Papieża. Ukaże się on w następnym numerze 
„Klamry”.
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W związku z beatyfikacją Ojca Świętego Jana 
Pawła II na uroczyste wierczornice i apele z tej 
okazji zapraszają nasze szkoły. 

W Harbutowicach, gdzie Jan Paweł II jest patronem 
szkoły w piątek 29 kwietnia odprawiona zostanie 
Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych szkoły 
i OSP.  Po Mszy św. w szkle odbędzie się Wieczorni-
ca poświęcona pamięci Ojca Świętego.

W sobotę 30 kwietnia Zarząd Koła Miejsko–
Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz Burmistrz Gminy 
Sułkowice zapraszają na uroczystości uczczenia 
pamięci Patriotów Ziemi Sułkowickiej areszto-
wanych i pomordowanych 57 lat temu przez hi-
tlerowców. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 
1800,  po Mszy św. nastąpi złożenie wiązanek kwia-
tów pod tablicą pamiątkową na budynku Starej 
Szkoły w Rynku, a ok. 1930 uczestnicy uroczysto-
ści spotkają się przy kawie w Izbie Tradycji. 

W trakcie uroczystości 30 kwietnia, po Mszy św. 
również niespodzianka dla uczczenia 
beatyfikacji Papieża Jana Pawła II.

Ogłoszenie o wynajmie w ośrodku zdrowia
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłosił ustny prze-

targ ograniczony na wynajem lokali znajdujących się 
na I piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej  
w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, na działce nr 140/1 
o łącznej powierzchni 21,46 m2 wraz z udziałem w pocze-
kalni i WC wynoszącym 9,38 m2. Przetarg odbędzie się 
w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz.1000 w budynku Urzę-
du Miejskiego  w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 113.

W  a r u n k i    p r z e t a r g u:
1. Lokale znajdujące się na I piętrze budyn-
ku przeznaczone mają być na prowadzenie 
usług medycznych.
2. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 
19,36 zł+23% VAT. Łącznie 23,81 zł.
3. Cena wywoławcza za 1 m2 poczekalni i WC 
wynosi 9,68 zł + 23% VAT. Łącznie 11,91 zł. 
4. Opłatę miesięczną za najem lokali stano-
wi cena ustalona w drodze przetargu.
5. Wadium na udział w przetargu wynosi 400 zł. 
i należy je wpłacić do dnia 14.04.2011 r. w Banku 
Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułko-
wice nr 75 8589 0006 0170 0000 0068 0016 

(kwota przedmiotowa  w dniu  14. 04. 20211r. po-
winna znajdować się już na powyższym koncie).
6. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłat 
z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz Wynajmującego.
Organizatorowi przetargu przysługuje pra-
wo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny. Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod numerem 12 273-
20-75 lub 12 273-21-48, wewnętrzny 31.

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
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3 marca
Podczas sesji podjęto uchwa-

łę w sprawie: zmiany Programu 
ochrony środowiska dla Gminy 
Sułkowice z 28 kwietnia 2009 r. 

Mniej hałasu
Nowe zapisy w programie 

wprowadzono na wniosek FN Kuź-
nia, która wystąpiła do WFOŚiGW 
w Krakowie o dofinansowanie 
działań zmierzających do ograni-
czenia emisji hałasu. Wprowadze-
nie tych zapisów jest warunkiem 
uzyskania dofinansowania. Zmia-
ny mówią, że na terenie gminy 
wzdłuż drogi krajowej nr 52 od 
trasy E-77 do Bielska Białej i Cie-
szyna przejeżdżające samochody 
mogą pogarszać klimat akustycz-
ny i przy gęstszej zabudowie na-
leży przewidzieć ewentualne za-
łożenie pasów zieleni izolacyjnej 
lub osłon przeciwhałasowych.  
Zapis przewiduje także likwida-
cję emisji hałasu do środowiska 
m.in. z FN Kuźnia po-
przez zwiększenie izo-
lacyjności akustycznej 
jej obiektów i urządzeń 
przemysłowych. Sza-
cunkowy koszt przed-
sięwzięcia to 4 mln zł. 

Procedury i bonifikaty
W związku z prze-

kształceniem Zakła-
du Gospodarki Komu-
nalnej w Sułkowicach 
z siedzibą w Biertowicach 
w jednoosobową spół-
kę z o. o. należało także 
wprowadzić odpowied-
nie zmiany formalne 
w Statucie Gminy. Po-
nadto uszczegółowiono 
zapisy dotyczące Zespo-
łów Placówek Oświatowych po-
przez wyliczenie jednostek oświa-
towych wchodzących w skład 
poszczególnych zespołów. 

Zmieniona została uchwa-
ła o ustaleniu kryteriów i zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych 
w budynkach komunalnych w ten 
sposób, że podpisując do 31 grud-
nia 2011 r. umowę kupna–sprze-
daży lokali za gotówkę, kupujący 
otrzyma bonifikatę wynoszącą 
80%. Chodzi o Dom Nauczycie-
la wymagający przeprowadzenia 
wielu remontów, które pokrywane 
są z kieszeni mieszkańców.  

Chodnik w Rudniku Dolnym
Gmina udzieli powiatowi po-

mocy finansowej w wysokości 

100 000 zł w formie dotacji celowej 
na III etap budowy chodnika przy 
powiatowej ul. Dolnej w Rudniku 
– w ramach środków budżetowych 
zabezpieczonych na ten cel w te-
gorocznym budżecie.

26 organizacji 
Radni otrzymali także spra-

wozdania: z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzo-
nych przez gminę oraz dokumen-
ty: Sport i rekreacja – Informa-
cja na temat działalności klubów 
sportowych i innych organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu 
i rekreacji dzieci i młodzieży 
w 2010 r. w Gminie Sułkowi-
ce; Działalność stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych i ich 
rola w realizacji zadań Gminy  
oraz Promocja Gminy Sułkowice 
poprzez kulturę i sport w 2010 r.
 i 2011 r.

Jak wynika z danych przedsta-
wionych radnym, w gminie działa 
już 26 organizacji pozarządowych. 

Bezpieczeństwo publiczne
Zagadnienia bezpieczeństwa 

publicznego i pożarowego na tere-
nie Gminy oraz działalność Straży 
Miejskiej w Sułkowicach zostały 
przedstawione jako osobny punkt 
sesji. Na tę jej część przybyli za-
proszeni goście: Robert Biela - za-
stępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Myślenicach, Wojciech 
Murzyn – zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Myślenicach, Ryszard 
Sroka – Komendant Gminny 
ZOSP RP oraz Józef Stręk – Ko-
mendant Straży Miejskiej.

Robert Biela przedstawił dane 
o stanie bezpieczeństwa naszej 
gminy w 2010 roku. Policja  odno-
towała w tym czasie  łącznie 112 
zdarzeń (14 więcej niż w 2009 roku), 
w tym 3 rozboje, 13 włamań, 13 
kradzieży i 37 innych przestępstw. 
Zdarzenia (z wypadkami drogo-
wymi włącznie) na terenie na-
szej gminy stanowią 9% zdarzeń 
w całym powiecie. Ze statystyk 
wynika, że gmina Sułkowice nale-
ży do najbezpieczniejszych gmin 
w powiecie. 

Na stosunkowo wysokim po-
ziomie pozostaje liczba odnoto-
wanych przypadków interwencji 
domowych objętych procedurą 
,,Niebieskiej Karty”. Wśród popeł-
nianych wykroczeń przeważały 
czyny dotyczące naruszenia mienia 
– takie jak kradzieże i uszkodzenia 
mienia,  przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu oraz na-
ruszenia ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, 
co dotyczyło przeważnie 
spożywania alkoholu 
w miejscach zabronio-
nych. Odnotowano 39 
wypadków drogowych, 
przy 27 w roku 2009. 
W wypadkach tych nie 
zginęła żadna osoba, pod-
czas gdy w latach 2009  
i 2008 zginęły po 4 osoby. 
Wzrosła natomiast liczba 
rannych w zdarzeniach 
drogowych do 55. Poli-
cjanci podejmowali in-
terwencje w przypadku 
128 kolizji drogowych, 
co w statystyce daje nam 
3. miejsce w wypadko-

wości drogowej po Myślenicach 
i Lubniu. W 2010 roku Komenda 
zacieśniła współpracę z placówka-
mi oświatowymi na terenie naszej 
gminy. Przeprowadzono kilkana-
ście spotkań edukacyjnych doty-
czących głównie odpowiedzialno-
ści karnej nieletnich. 

Posterunek czy Lokal Przyjęć
Po wystąpieniu Roberta Bie-

li wywiązała się dyskusja doty-
cząca bezpieczeństwa w naszej 
gminie. Przewodniczący RM 
Jan Socha stwierdził, że poczu-
cie bezpieczeństwa to przede 
wszystkim obecność policjanta 
w przestrzeni publicznej, a nie ta-
bliczka na budynku. Mieszkańcy 
twierdzą – jak mówił,  że policjan-

fot. Joanna Gatlik
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tów w ogóle nie widać. Radny Jan 
Hodurek dodał, że w opinii pu-
blicznej o likwidację Posterunku 
Policji obwiniany jest samorząd. 
Przypomniał, że w 2009 r. był wraz 
z burmistrzem u komendanta wo-
jewódzkiego, który twierdził, że 
posterunek w Sułkowicach może 
zostać przywrócony, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Zdaniem miesz-
kańców taka potrzeba jest pilna. 

Robert Biela zapewnił, że sy-
tuacja na terenie całego powiatu, 
w tym naszej gminy, jest na bieżą-
co, systematycznie obserwowana 
i w zależności od potrzeb dysloko-
wani są funkcjonariusze. Powie-
dział, że Lokal Przyjęć Obywateli 
jest wysuniętą placówką Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach, 
gdzie dzielnicowi pełnią swoje dy-
żury.  Przypomniał, że obsadę po-
sterunku stanowiło 9 policjantów, 
co nie dawało możliwości zorga-
nizowania całodobowego dyżuru. 
Prócz monitorowania terenu mieli 
oni za zadanie prowadzenie całej 
dokumentacji. Obecnie praca lo-
gistyczna przeniesiona została do 
Myślenic. Policjanci jadą do Sułko-
wic tylko po to, by patrolować uli-
ce. Dodał także, że patrole, oprócz 
dzielnicowych, są organizowane 
w porze wieczornej i nocnej, kiedy 
zagrożenie jest większe. Z tego po-
wodu mogą być mniej widoczne.

Sołtys Harbutowic Danuta 
Chodnik stwierdziła: mieszkańcom 
chodzi o to, że nie ma w ogóle pa-
troli. Ludzie myślą sobie, że mogą 
jeździć bez pasów, bo policji i tak 
nie ma. Radny Artur Grabczyk 
wyraził opinię, że odwoływanie 
się do statystyk i porównań po-
ziomu  bezpieczeństwa w innych 
gminach jest niewłaściwe, ponie-
waż postreunku nie ma dopiero od 
ponad roku, więc dobre statystyki 
mogą wynikać stąd, że posterunek 
wcześniej funkcjonował. Dodał, że 
brakuje nam świadomości bezpie-
czeństwa, poczucia, że mieszkańcy 
mogą na policjanta liczyć. 

Działalność Straży Miejskiej
Komendant Józef Stręk od-

czytał sprawozdanie z działalności 
Straży Miejskiej w ubiegłym roku. 
Zabezpieczała ona wszystkie ważne 
imprezy na terenie gminy, podjęła 
75 interwencji po zgłoszeniach od 
mieszkańców, wygłaszała prelekcje 
na temat bezpieczeństwa w przed-
szkolach i szkołach, stale sprawdza-
ła też obowiązki właścicieli posesji 
pod kątem odśnieżania chodników, 

S e s j e  r a d y  m i e j s k i e j

posiadania pojemnika na odpady 
komunalne, wywozu nieczystości 
ciekłych, obowiązki wynikające 
z posiadania zwierząt oraz kon-
troli miejsc nielegalnego wywozu 
śmieci. Straż miejska kontrolowa-
ła tereny zagrożone włamaniami, 
zakłóceniem ładu i porządku pu-
blicznego, spożywaniem alkoholu 
i zniszczeniami. Odbyła 6 służb mie-
szanych policjantów i strażników 
miejskich. Brała udział w akcjach: 
Bezpieczne wakacje; Bezpieczna 
droga do szkoły; Znicz, Trzeźwa 
Małopolska – No Promil – No Pro-
blem. Kontrolowała także pojazdy 
dowożące uczniów do szkoły oraz 
bezpieczeństwo na drodze. 

24 marca
Rada Miejska wprowadziła 

zmianę w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej Gminy Sułkowi-

ce na lata 2011–2018, zwiększa-
jąc limit wydatków na rok 2012 
o kwotę 710.000 zł i wprowadza-
jąc limit zobowiązań w wysokości 
3 150 000 zł. dla przedsięwzięcia 
pn. Budowa budynku Gimnazjum 

w Rudniku. Podyktowane to było 
koniecznością uruchomienia no-
wej procedury przetargowej na 
realizację tego przedsięwzięcia, 
gdyż z dotychczasową firmą trze-
ba było rozwiązać umowę, przed-
siębiorstwo to bowiem z powodu 
kłopotów finansowych nie rozpo-
częło robót.

Wybory w sołectwach
Rada zarządziła wybory sołty-

sów i rad sołeckich oraz rady osie-
dla Sułkowice. Ustalone zostały 
terminy i postanowienia szczegó-
łowe. Harmonogram i tryb wybo-
rów podajemy na str. 3. 

Spośród radnych powołano 
ośmioosobową Gminną Komisję 
Wyborczą dla przeprowadzenia 
wyborów do organów jednostek 
pomocniczych gminy.

Fundusz sołecki
Wyrażono zgodę na wyod-

rębnienie w budżecie na rok 2012 
środków stanowiących fundusz 
sołecki, a przeznaczanych  na wy-
konanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia miesz-
kańców. 

BDI
W trybie uchwały radni wyrazili 

opinię w sprawie przebiegu projek-
towanego odcinka drogi krajowej 
(tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyj-
nej) na trasie Bielsko Biała–Gło-
goczów. Podtrzymali wcześniejsze 
stanowisko samorządu o akcepta-
cji wyłacznie wariantu społecznego 
wraz z węzłem komunikacyjnym 
Skawina. 

Podobna uchwała została 
podjęta na zebraniu wiejskim 
w Krzywaczce 13 marca 2011 r. 
i popierana jest przez Stowarzy-
szenie Skotnica dla Natury.

Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności 

w ubiegłym roku złożył Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Świetlica 
Środowiskowa. Przedstawione 
zostały także Ewaluacja Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Sułkowice na 
lata 2007 – 2011 oraz sprawozdanie 
z realizacji Planu Gospodarki Od-

padami w Gminie Sułkowice za 

lata 2009 – 2010.

opracowała Joanna Gatlik

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 odbywa się 
Narodowy Spis Powszechny

U każdego z nas pojawią się rachmistrze spisowi, najpierw w obchodzie przedspisowym, by usta-
lić termin rozmowy, a nastepnie dokonać właściwego spisu. Bedą wyposażeni w identyfikatory 
i odpowiednie dokumenty. Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie 
pierwszym spisem powszechnym od czasu wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorial-
nym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach 
mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regio-
nalnym i lokalnym.
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Zebranie odbyło się 13 mar-
ca  w budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krzywaczce.

Drogi i mostki
Sołtys Janusz Starzec szcze-

gółowo wyliczył żwirowane drogi 
i remonty lokalne. Poinformował, 
że udało mu się pozyskać dodat-
kowo 6 samochodów tłucznia  do 
żwirowania dróg i dwa samochody 
zrywki asfaltowej.

Powodzie w okresie letnim po-
czyniły wiele szkód, które musiały 
zostać jak najszybciej usunięte. 
Wśród poważniejszych uszkodzeń 
sołtys wymienił m. in.: mostki za 
kościołem i koło państwa Ciapu-
tów, mostek koło domu Oliwów, 
gdzie konieczna była całkowita 
wymiana rur i betonowanie przy-
czółków, most pod Brzeziną, gdzie 
trzeba było wykonać betonowanie 
i zamontować nowe płyty. Dużych 
problemów przysporzyły też osu-
wiska. Z pomocą OSP zabezpie-
czone zostały wyrwy i nadsypa-
no pobocza podmyte przez wodę. 
W zakończeniu swojego wystąpie-
nia sołtys podziękował wszystkim 
mieszkańcom za wyrozumiałość 
i wspaniałą współpracę w tych trud-
nych chwilach oraz władzom gminy 
za otwartość na potrzeby wsi. 

990 tys. w inwestycjach 2010
O inwestycjach wykonan-

nych przez gminę poinformował 
burmistrz. Było to m.in. Cen-
trum Kultury – 415 000 zł, budo-
wa przedszkola – 471 900 zł, pra-
ce przy strażnicy OSP – 20 159 zł 
(pieniądze na ten cel pochodziły 
z funduszu sołeckiego, a prace bru-
karskie wykonała grupa gospodar-

Z e b r a n i a  m i e s z k a ń c ó w  w  s o ł e c t w a c h

W marcu odbyły się ze-
brania wiejskie we wszystkich 
wsiach naszej gminy oraz w Suł-
kowicach. W zebraniach, wraz 
z mieszkańcami, uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu miejskie-
go z burmistrzem Piotrem Pułką 
i wiceburmistrz Rozalią Oliwą na 
czele, radnymi z poszczególnych 
miejscowości oraz reprezentan-
tami środowisk lokalnych. Pod-
czas zebrań samorządy zdawały 
relacje z inwestycji wykonanych 
w poszczególnych miejscowo-
ściach w ubiegłym roku, z wyko-
rzystania środków powierzonych 
radom sołeckim oraz ustalano 
plany na bieżący rok.

Krzywaczka 

cza UM), oświetlenie przy drodze 
powiatowej – 20 000 zł, usuwanie 
szkód powodziowych – 30 000 zł, 
remont dróg wewnętrznych – 17 
200 zł, przełomy zimowe – 7 000 zł, 
przystanki 2 szt – 8 000 zł. Łącznie 
na inwestycje w Krzywaczce gmina 
wyasygnowała 990 000 zł.

1 mln 100 tys w tym roku
Zgodnie z uchwalonym bu-

dżetem, w tym roku w Krzywaczce 
gmina planuje: modernizację par-
kingu w centrum wsi – 21 000 zł, 
modernizację dróg wewnętrznych 
– 100 000 zł, dokończenie budo-
wy przedszkola – 960 000 zł i za-
kup wiaty na przystanek w kie-
runku Skawiny. Łącznie jest to: 
1 100 000 zł. Burmistrz podkreślił 
dynamikę wzrostu nakładów na 
inwestycje w Krzywaczce. W tym 
roku będzie to prawie trzykrotnie 
więcej niż w roku 2007. Oprócz 
wymienionych inwestycji zostaną 
wykonane liczne drobne zadania, 
finansowane z tzw. działalności 
bieżącej. Obejmą one m.in. pomoc 
w remoncie dróg dojazdowych 
i  rowów melioracyjnych. 

Środki statutowe i uchwały
W tym roku rada sołecka dys-

ponuje kwotą 11 500 zł. Środki te 
mają zostać głównie przeznaczone 
na zakup rur i tłucznia. Rada sołec-
ka podjęła też uchwałę odnośnie 
przebiegu drogi BDI przez Krzy-
waczkę, z brzmieniem Nie wyra-
żamy zgody na inny wariant tylko 
społeczny, proponowany przez Sto-
warzyszenie ,,Skotnica”. 

Uchwałę o tej samej treści 
przyjęło również zebranie wiej-
skie. Zatwierdziło ono ponadto 
jednogłośnie przedstawiony plan 
finansowo–rzeczowy.

 

 Zebranie obradowało 13 mar-
ca w strażnicy OSP.

Żwir, rury, korytka i naprawy 
po powodzi

Sołtys Zofia Góralik przed-
stawiła sprawozdanie z wykorzy-
stania środków w dyspozycji rady 
sołeckiej. Przeznaczono je na 
zakup korytek, rur i żwiru (tak-
że transport zdrapki asfaltowej 
i tłucznia) oraz na dofinansowanie 
dla OSP (3 000 zł) i LKS Rudnik 
(1 000 zł). W sumie rada sołec-
ka miała do dyspozycji 15 500 zł. 
W związku ze szkodami powodzio-
wymi wieś otrzymała dodatkowo 
od gminy pomoc na transport żwi-

Rudnik

ru, rury oraz koparkę. Szkód było 
bardzo dużo. Kolejne fale powo-
dziowe niszczyły wykonywane na-
prawy i trzeba je było wykonywać 
czasami kilkakrotnie. 

Fundusz sołecki 2011 
Tegoroczny fundusz sołecki 

rada planuje przeznaczyć na na-
stępny etap budowy parkingu przy 
Kościele. Sołtys poinformowala, 
że została wyjaśniona sprawa wła-
sności spornej drogi w Rudniku, 
a zainteresowane strony mogą wy-
stąpić o przeprowadzenie spadku. 
Nikt z nich jednak nie ma prawa 
do zamykania jej współużytkow-
nikom. Zofia Góralik skarżyła się 
na trudne kontakty z Nadleśnic-
twem – zarówno gdy idzie o pomoc 
w rozwiązaniu kwestii dzików, jak 
też naprawy drogi dojazdowej oraz 
mostu na ul. Słonecznej, który 
został poważnie uszkodzony (pęk-
nięta płyta). 

830 tys. zł w inwestycjach
Jak poinformował burmistrz, 

w ubiegłym roku gmina zainwe-
stowała w Rudniku 827 834 tys. 
zł. Wykonano: przygotowanie do 
budowy skrzydła gimnazjum (280 
000 zł), usuwanie szkód powodzio-
wych (25 000 zł), remonty dróg we-
wnętrznych (3 000 zł), plac zabaw 
z funduszu sołeckiego (20 400 zł), 
montaż 3 przystanków (12 000 zł), 
przełomy zimowe (7 320 zł). Gmi-
na udzieliła też dotacji do remontu 
drogi wojewódzkiej w wysokości 
230 114 zł, oraz dotacji do budowy 
chodnika przy drodze powiatowej 
w wysokości 100 tys. zł. Ponadto na 
odbudowę przepustu i nawierzchni 
ul Słonecznej w ramach usuwania 
skutków powodzi uzyskano pro-
mesę na 150 000 zł. 

1 mln 71 tys. w tym roku
Zgodnie z uchwalonym bu-

dżetem gminy na rok 2011 dla 
Rudnika przewidziane są nastę-
pujące inwestycje: rozbudowa sie-
ci wodociągowej przy ul. Słonecz-
nej – 100 000 zł, dofinansowanie 
III etpu budowy chodnika przy ul. 
Dolnej – 100 000 zł, modernizacja 
parkingu przy kościele parafial-
nym – 21 000 zł, zakup samochodu 
dla OSP – 30 000 zł, budowa gim-
nazjum – 810 000 zł.

Plan finansowo-rzeczowy 2011 
Oprócz zakupu żwiru, tłucz-

nia, rur i korytek na bieżące remon-
ty drogowe rada sołecka przewi-
duje dofinansowanie dla Zespołu 
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Placówek Oświatowych i Stowa-
rzyszenia Gospodyń „Kalina” na 
zakup stołów i krzeseł do siedziby 
w starym przedszkolu.

W trakcie dyskusji rozma-
wiano m.in. o spornych kwestiach 
drogowych oraz inwestycjach 
i remontach udaremnianych przez 
brak zgody części mieszkańców. 
Burmistrz i sołtys wyjaśniali, że 
gmina nie może prowadzić prac 
na drogach będących własnością 
prywatną. Nie może też pomagać 
wbrew woli właścicieli. Burmistrz 
podkreślał, że najważniejsza jest 
zgoda sąsiedzka. Bez niej niewiele 
uda się we wsi zrobić. Plan finan-
sowy przyjęty został jednogłośnie.

Harbutowice
Zebranie wiejskie odbyło się 

20 marca w budynku Zespołu Pla-
cówek Oświatowych. 

Drogi i kręgi
Sprawozdanie z działalności 

samorządu wiejskiego przedstawi-
ła sołtys Danuta Chodnik. W 2010 
roku rada sołecka dysponowała 
kwotą 10 500 zł, którą przeznaczyła 
na zakup rur, kregów i betonu do 
modernizacji wiejskich dróg oraz 
na dofinansowanie Koła Gospodyń 
oraz dożynek w Harbutowicach.

Sołtys podziękowała w imie-
niu rady sołeckiej wszystkim 
mieszkańcom za prace społeczne 
na rzecz wsi, a gminie za inwesty-
cje i dobrą współpracę. Przypomi-
nała, że w roku ubiegłym został 
wykonany parking przy szkole. 
W tym roku jest szansa, że z udzia-
łem funduszu sołeckiego powsta-
nie parking przy kościele.

997 tys. na inwestycje 2010
W minionym roku w Harbuto-

wicach gmina przeprowadziła na-
stępujące inwestycje: modernizację 
parkingu – 20 419 zł, modernizację 
drogi koło cmentarza – 70 886 zł, 
montaż wiat przystankowych – 8 000 
zł, usuwanie skutków powodzi – 53 
405 zł, remont dróg wewnętrznych – 
8 297 zł, przełomy zimowe – 4 880 zł. 
Dotacji do remontu drogi wojewódz-
kiej wyniosła 338 754 zł. Z prome-
sy na usuwanie skutków powodzi 
wykonano remont drogi Końcówka 
– 131 763 zł i 151 000 zł oraz remont 
drogi Jaworze – 210 007 zł.

Inwestycje w tym roku
W planach na ten rok gmi-

na przewiduje modernizację par-

kingu przy kościele parafialnym 
– 21 000 zł, modernizację drogi na 
Podlesie – 80 000, modernizację 
drogi na Latoniówkę – 30 000 zł i 
utworzenie centrum wsi – 100 000 
zł. Oprócz tego gmina zgłosiła jed-
nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
do konkursu Małopolskie Remi-

zy 2011. Z pozyskanych funduszy 
planowana jest odnowa elewacji 
budynku strażnicy. Kosztorys tego 
zadania opiewa na 105 000 zł.

Plan finansowo-rzeczowy
W bieżacym roku rada sołecka 

będzie dysponowała kwotą 12 500 
zł. Za te pieniądze planuje zasilić 
w wys. 1000 zł organizację doży-
nek w Harbutowicach lub wyjazd 
do Harbutowic w gminie Skoczów, 
przekazać dotację na zakup okien 
do remizy OSP, zamonotować dwie 
kraty na drodze na Jaworze oraz 
przeprowadzić remont niektórych 
wewnętrznych dróg dojazdowych 
do domów. Za tym planem finan-
sowo – rzeczowym głosowała więk-
szość mieszkańców.

Zebranie odbyło się 20 mar-
ca w budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych.

Żwirowanie i odwodnienie
Sprawozdanie z realizacji za-

dań w roku 2010 przedstawiła soł-
tys Lucyna Biela.

Rada sołecka kwotę 7 500 zł dla 
Biertowic rozdysponowała na: wy-
branie rowów odwadniających, za-

Z prac rady sołeckiej
Rada monitowała do różnych 

instytucji m.in. w sprawach: wy-
miany znaków na przejściu dla 
pieszych koło szkoły; pęknięcia 
asfaltu koło szkoły i od kapliczki 
koło lasu; regulacji rzeki Skawin-
ki; założenia lustra przy wyjeź-
dzie od strony kościoła; założenia 
lamp oświetleniowych; założenia 
kraty koło kapliczki oraz kraty 
między szkołami; zorganizowania 
pomocy dla osób poszkodowanych 
przez powódź; bieżacych proble-
mów na drogach i przejazdach. 
Sołtys podziękowała gminie za 
zorganizowanie boiska trawiaste-
go, ułożenie kostki koło szkoły, 
oświetlenie i odwodnienie budyn-
ku. Podziękowała również Kołu 
Gospodyń Wiejskich za przygoto-
wanie opłatka oraz mieszkańcom 
za liczne przybycie. Burmistrzowi 
i zastępcy burmistrza podzięko-
wała za bardzo dobrą współpracę 
z gminą.

Pół miliona na inwestycje 2010
Na inwestycje w Biertowi-

cach gmina wyasygnowała łącz-
nie 510 tys. zł. Z tych pieniędzy 
wykonano: plac przyszkolny – 170 
000 zł, plac przy strażnicy OSP 
– 71 000 zł, usuwanie szkód powo-
dziowych – 20 000 zł, remont dróg 

Centrum Biertowic.                 Fot. Monika Widlarz

Biertowice

łożenie rur drenażowych i kręgów 
betonowych na przejazdach, zakup 
kruszywa i żwiru do naprawy dróg 
wewnętrznych. Sołectwo pozyskało 
ponadto 2 samochody zdrapki as-
faltowej, które przekazano na drogę 
Za Rzekę.



Klamra 3 (224) marzec 2011

12

wewnętrznych – 4 500 zł, przełomy 
zimowe – 2 440 zł, oświetlenie pod 
Stachówką – 4 000 zł, 2 przystanki 
– 8 000 zł, oraz udzielono dotacji 
do remontu drogi wojewódzkiej 
– 230 114 zł.

Inwestycje 2011
W tym roku w budżecie gmi-

ny przewidziana jest kwota 511 
tys. zł dla Biertowic: na moder-
nizację budynku szkoły – 40 000 
zł, budowę kanalizacji sanitarnej 
na przysiółku Dzioły – 450 000 zł 
i modernizację ogólnodostępne-
go boiska sportowego – 21 000 zł. 
Oprócz tych zadań, na wniosek 
mieszkańców z funduszu sołec-
kiego zostanie wykonany remont 
ogrodzenia od strony dojścia do 
kościoła wraz z wykonaniem chod-
nika z kostki brukowej. Z otrzyma-
nej promesy na usuwanie skutków 
powodzi w tym roku dodatkowo 
przewidziane jest umocnienie rze-
ki i odbudowa zniszczonej drogi 
w okolicy mostu za rzeką.

Plan finansowo-rzeczowy
Rada Sołecka dysponuje 

w tym roku kwotą 9 500 zł, którą 
proponuje przeznaczyć na zakup 
kruszywa, prace wykonywane 
koparką, zakup wyrobów betono-
wych i dofinansowanie dla OSP 
w Biertowicach. Plan finansowo 
– rzeczowy zaakceptowała więk-
szość mieszkańców. 

– 46 177 zł, oświetlenie uliczne – 29 
000 zł, remont dróg wewnętrznych 
– 11 000 zł, przełomy zimowe – 4 880 
zł, przystanek – 4 000 zł oraz SUW 
powódź – 78 325 zł i usuwanie szkód 
powodziowych 20 000 zł.

3 mln 107 tys. w tym roku
Budowa zalewu rekreacyjnego 

będzie w bieżącym roku kosztowa-
ła 2 097 000 zł (na zalew łącznie do-
stajemy 2,5 mln zł z województwa 
małopolskiego). Trwa budowa sieci 
wodociągowej przy ul. Ślusarskiej 
i Zagumnie na kwotę 500 000 zł, 
przeprowadzona zostanie moder-
nizacja ul. Smereczyńskiego – 140 
000 zł, budowa parkingu przy ul. 
Tysiąclecia – 90 000 zł, moderniza-
cja placu przy szkole podstawowej 
– 150 000 zł, modernizacja budyn-
ku przedszkola nr 1 w Sułkowicach 
– 20 000 zł i przedszkola nr 2 – 20 
000 zł, modernizacja infrastruktury 
sportowej przy gimnazjum – 70 000 
zł oraz doposażenie placu zabaw 
przy przedszkolu nr 3 – 20 000 zł.

Plan finansowo-rzeczowy
W tym roku Rada Osiedla bę-

dzie miała do dyspozycji 29 tys. zł. 
Zostaną one przeznaczone m.in. 
na: remont dróg dojazdowych do 
pół, zakup i transport kruszywa, 
zakup rur odwadniających, opła-
cenie pracy koparki. Rada Osiedla 
przewiduje też dofinansowanie: za-
kupu sprzętu dla OSP, organizacji 
konkursów dla dzieci i młodzieży 
oraz działalności orkiestry dętej.

 

Sułkowice

Z e b r a n i a  m i e s z k a ń c ó w  w  s o ł e c t w a c h

17 marca w remizie OSP spo-
tkali się na swoim zebraniu miesz-
kańcy Sułkowic.

Na drogi i dla dzieci
Rada osiedla przysługujące 

Sułkowicom 27 000 zł rozdzieliła 
między: zakup kruszywa, rur, krę-
gów i korytek do modernacji dróg 
wewnętrznych, a także na sfinan-
sowanie prac koparką przy Przed-
szkolu Samorządowym Nr 1 oraz 
na rzece przy ładowaniu żwiru. 

Jak poinfomował przewodni-
czący Adam Bargieł,  rada sfinano-
wała także organizację mikołajek 
dla dzieci z przedszkoli samorządo-
wych w Sułkowicach, przekazała 
dofinansowanie dla KS Gościbia dla 
najmłodszych trampkarzy oraz dla 
przedszkoli samorządowych z okazji 
Dnia Dziecka. Wyasygnowała dota-
cje dla orkiestry dętej oraz dla OSP 
na zakup i remont sprzętu.

1 812 tys. inwestycji w 2010 r.
Najdroższą inwestycją w gminie 

w 2010 roku był IV etap kanalizacji. 
Kosztowała ona 783 247 zł. Ponadto 
wykonana została odbudowa kanali-
zacji zniszczonej powódź za 404 292 
zł. Pozostałe inwestycje to: wodociąg 
Sułkowice – 227 223 zł i 200 000, re-
mont dachu hali przy gimnazjum 
– 50 000 zł, doposażenie placów zabaw 
– 56 998 zł, budowa chodnika i par-
kingu Zielona – 96 928 zł, budowa za-
lewu rekreacyjnego (dokumentacja) 

(red.)

W turnieju 26 marca w wzięło  
udział 12 drużyn z 6 gmin powia-
tu myślenickiego, a najstarszym 
zawodnikami był rocznik 1995. Po 
zaciętych pojedynkach zwyciężyła 
MDP Harbutowice, wyprzedzając 
MDP Nowa Wieś oraz MDP Sułko-
wice. Na 8 miejscu uplasowała się 
nasza MDP Biertowice. 

W półfinale spotkały się dru-
żyny OSP Nowa Wieś z OSP Sułko-
wice, gdzie po regulaminowym cza-
sie wynik był 1:1 i konieczne były 
rzuty karne wygrane przez MDP 
Nowa Wieś 3:2. W drugim półfinale 
spotkały się drużyny z OSP Harbu-

VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pierwsze i trzecie miejsce dla naszych MDP
Harbutowice zwyciężyły w pięknym stylu, po zaciętym pojedynku zakończonym rzutami 

karnymi. Trzecie miejsce zakasowały Sułkowice. Nasi chłopcy z MDP mają z czego być dumni.

towice, które pokonały OSP Myśle-
nice Dolne Przedmieście 1:0. Mecz 
o III miejsce pomiędzy Sułkowi-
cami, a Myślenicami Dolne Przed-
mieście jak się okazało był tylko 
formalnością i zakończył się wy-
nikiem 7:0 dla Sułkowic. W meczu 
finałowym o 1 miejsce nie zabrakło 
emocji. Po regulaminowym czasie 
wynik 2:2 nie dawał zwycięzcy, a po 
pierwszej kolejce rzutów karnych 
dalej turniej nie był rozstrzygnię-
ty. Potrzebne były kolejne rzuty 
karne, w których więcej spokoju, 
a zarazem pewności zachowali za-
wodnicy z OSP Harbutowice. MDP 

Nowa Wieś musi zadowolić się i tak 
wysokim 2 miejscem.

Ponadto nasi zawodnicy zdo-
byli też nagrody indywidualne 
tzn. najlepszym strzelcem okazał 
się Tomasz Pakosz z OSP Sułko-
wice z 15 trafieniami, a statuetkę 
najlepszego bramkarza turnieju 
otrzymał Dawid Dzidek z OSP 
Harbutowice.

Organizatorem turnieju jest 
Komenda Powiatowa PSP w Myśle-
nicach. Nad całością z ramienia ko-
mendy czuwał kpt. Tomasz Porczyk.

Na podst. relacji oficera prasowego 
KP PSP w Myślenicach asp. sztab. 

Mariana Rokosza
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Sprawy trudne, pilne, problematyczne
Podczas zebrań mieszkańcy zwracali uwagę na ważne sprawy swoich miejscowości, zgłaszali 

problemy i zadawali pytania. Wybraliśmy kilka z nich. Do innych powrócimy w kolejnych wydaniach.

BDI i co dalej?
W Krzywaczce burmistrz po-

ruszył temat Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej. Jak zauważył,  woje-
woda nie jest bezpośrednio zainte-
resowany budową BDI, jako że jest 
to inwestycja Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Poin-
formował, że spotkał się z przed-
stawicielami inwestora w oddziale 
krakowskim GDDKiA. Spotkanie 
to odbyło się pod koniec lutego. 
Projektant uwzględnił wariant pro-
ponowany przez mieszkańców 
Skotnicy (do którego przychylili 
się także mieszkańcy Głogoczowa 
i rada miejska Myślenic). Jednak  
dyrektor GDDKiA nie potwierdza, 
że będzie to wariant preferowany 
przez oddział krakowski. 

Z drugiej strony, jak wynika 
z materiałów Sejmiku Małopol-
skiego, nie wiadomo kiedy ta inwe-
stycja będzie realizowana. Obecnie 
rząd poważnie ogranicza środki na 
drogi i BDI nie znajduje się w wy-
kazie inwestycji przewidzianych 
do finansowania w tym roku. 

Problemy z wykonawcą
Stanęła budowa przedszko-

la w Krzywaczce i gimnazjum 
w Rudniku. Wykonująca pra-
ce firma KDI nie wywiązuje się 
z założonego w umowie harmo-
nogramu. Okazuje się, że ma ona 
poważne kłopoty finansowe i nie 
wiadomo, czy będzie zdolna do do-
kończenia budowy. 

Burmistrz poinformował, 
że w najgorszym przypadku 
w Krzywaczce trzeba będzie po-
czekać do końca maja, kiedy to 
powinna zakończyć się budowa 
i wtedy, po przejęciu placu budowy 
od firmy, będzie ją można dokoń-
czyć. Na wcześniejsze dobrowolne 
oddanie placu budowy przez KDI 
nie ma co liczyć. 

Po rozmowie z firmami zain-
teresowanymi przejęciem wyko-
nywania tej inwestycji wiadomo 
już, że zakończenie prac możliwe 
jest do grudnia tego roku. Na zre-
alizowanie budowy gimnazjum 
w Rudniku rozpisany jest dodat-
kowy przetarg i jest szansa, że 
termin początku roku szkolnego 
zostanie dotrzymany.

110 lat OSP Krzywaczka
W tym roku jednostka OSP 

w Krzywaczce obchodzi 110-lecie 
powstania. Przy tej okazji zostanie  
ona doposażona  w średni samo-
chód strażacki, który jest koniecz-
ny do prawidłowego funkcjonowa-
nia jednostki. OSP Krzywaczka 
należy do Krajowego  Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i w coraz 
większym stopniu bierze udział 
także w akcjach ratowniczych na 
drogach. 

Boisko
Przy ul. Słonecznej w Rudni-

ku powstaje boisko sportowe. Przy 
pomocy pracowników gospodar-
czych urzędu  miejskiego teren 
został uporządkowany, następnie 
zlecono zaoranie tego pola, usłu-
gi glebogryzarką oraz obsianie go  
trawą. Burmistrz deklaruje dalszą 
pomoc w urządzaniu boiska.

Horda psów
Poważne zagrożenie stwarza 

horda 18 psów na ul. Słonecznej 
w Rudniku. Próby interwencji po-
dejmowała Straż Miejska, jednak 
to się są psy bezpańskie – mają 
właścicielkę, która za nie odpowia-
da. Ona zaś zamyka psy gdy straż-
nicy przyjeżdżają na interwencję 
i wypuszcza po ich odjeździe. Lu-
dzie mówią, że psy są głodne, za-
niedbane, ale reagują na komendy, 
więc trudno je uznać za zdziczałe. 

Do tragedii już doszło. Zostało 
pogryzione dziecko i obecnie jest 
leczone w szpitalu. Sprawa nie jest 
łatwa, skoro psy nie są bezpańskie. 
Mieszkańcy wnioskowali nawet 
o ich uśpienie, lecz weterynarz nie 
wyraził zgody na usypianie zdro-
wych zwierzat. 

Komendant Straży Miejskiej 
Józef Stręk wyjaśnił, że za psa od-
powiada przede wszystkim właści-
ciel. Jeżeli właścicielka wyrzeknie 
się psów, to gmina może je zabez-
pieczyć jako bezpańskie. Pracow-
nicy gminy nawet już próbowali zo-
rientować się, gdzie można by było 
je ewentualnie umieścić. Okazało 
się, że miejsce znalazłoby się jedy-
nie w schronisku w Szczecinie, co 

oznacza horendalne koszty trans-
portu. Póki co, aby nie dopuścić 
do jeszcze większych nieszczęść, 
burmistrz podjął decyzję o sfinan-
sowaniu ich zaszczepienia. 

Boisko i zatoki
Mieszkańcy Krzywaczki chcą 

doprowadzić do budowy boiska 
w ich miejscowości oraz do do-
kończenia budowy chodnika na-
przeciwko fabryki mebli Ryś. Bur-
mistrz wyjaśnił, że planowana jest 
budowa boiska przy strażnicy OSP. 
Gmina chce przejąć te grunty od 
Skarbu Państwa, jednak najpierw 
muszą zostać wyjaśnione kwestie 
własnościowe terenu w księgach 
wieczystych. 

Natomiast kontynuacja budo-
wy chodnika w miejscu, o którym 
mowa, będzie możliwa dopiero po  
doprowadzeniu do skutku budo-
wy zatok przystankowych, co sku-
tecznie udaremnia już od kilku 
lat  protest właścicielki sąsiedniej 
działki. Pieniądze na ten cel były 
przewidziane już w budżecie na 
2009 rok. Burmistrz dodał, że na 
ten rok przewidziany jest remont 
mostu przy strażnicy OSP. Dopie-
ro po zakończeniu tej inwestycji 
i wybudowaniu zatok sprawa bu-
dowy chodnika w tamtym miejscu 
stanie się realna. 

Wiecznie dziki
Mieszkańcy Rudnika i Bier-

towic od lat borykają się ze szko-
dami wyrzadzanymi na ich polach 
i działkach przez dziki. Rady sołec-
kie i burmistrz interweniują w tej 
sprawie w starostwie, nadleśnic-
twie i kołach łowieckich, do któ-
rych ostatecznie należy czuwanie 
nad leśną zwierzyną i pokrywa-
nie strat wyrzadzanych przez nią 
w gospdorstwach. Jednak na te-
renie tych sołectw problem wciąż 
jest nierozwiązany, a sytuację 
można określić jako patową. Wszy-
scy odsyłają interweniujących do 
koła, a koło twierdzi, że nic więcej 
nie może zrobić.

(red)
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Pierwsze oznaki wniosny – reportaż nieco sarkastyczny

Przebiśniegi
Słoneczko marcowe przygrzewa, śnieg się już stopił, pączki buzują na gałęziach, 

a w żyłach żwawiej krąży krew. 
Na spacerek czas! Na poszukiwanie pierwszych oznak wiosny! Po relaks i zdrowie!

Nadeszła wiosna, 

wonna, radosna...
Eh, wiosna. Idzie 

sobie człowiek i śpiewa 
mimochodem. Byle poza 
domy, zaciągnąć się po-
wietrzem, zapachem świe-
żej ziemi, wonią nadcho-
dzacego już szaleństwa 
młodej zieleni.

Rzeczywiście zacią-
gnąć się można. Wonna 
ci ona jest ta wiosna jak 
nic. Można tę woń łyżka-
mi jeść, tak gęsta wiruje 
w powietrzu, przesyconym 
aromatem grzybów wy-
kwitających z kominów. Powietrze 
to mamy takie mocne, że można 
je ugryźć – żartowali kiedyś Ślą-
zacy. My nie gorsi. Gdy sobie po-
palimy czym popadnie, to i cieplej 
w domu i powietrze jak należy. 

Patrzę, jak powstaje zalew 
i spogladam na nasze śliczne pej-
zaże. W stronę Lanckorońskiej 
Góry i w stronę Szklanej. Tam 
będzie wyciąg narciarski. Kapi-
talna widoczność – powietrze wi-
dać rewelacyjnie. Jak tak dalej 
pójdzie, to będzie można w tym 
naszym powietrzu chodnik sobie 
wyrąbać i na prosto, na skróty 
z zalewu przemaszerować do wy-
ciągu. Wash and Go, dwa w jed-
nym – to ci dopiero będzie atrak-
cja turystyczna. 

Ale to jeszcze melodia przyszło-
ści. Nie ma co stać, niech najpierw 
wybudują. Idę dalej i podśpiewuję:

Gdzie strumyk szumi z wolna
Ślicznie szumi i szemrze. Ziół 

co prawda nie rozsiewa jeszcze, 
ale ma dla nas inne atrakcje. Tyl-
ko ostatni niewdzięcznik narze-
kałby na nudę nad strumykami 
naszymi. Weźmy na przykład taką 
Habrutówkę. Jak się to mieni, jak 
skrzy w słoneczku, raz się niebie-
skością lazurową zaleca, innym 
razem szmaragdem zielonym, to 
znów tęczowe refleksy rozsiewa.  
Jak oni to robią, żeby uzyskać taki 
efekt? Co trzeba dodać do wody, 
by się tak cudnie mieniła? 

A w wodzie dalsze cuda. Jak 
kto zmęczony, to może sobie na 
kanapie posiedzieć w środku stru-

myczka. Tylko o stoliku zapomnieli 
i nie ma na czym kawy postawić. 
Trzeba to koniecznie nadrobić. Poza 
tym, kto mówi, że tu u nas bieda? 
Takiego bogactwa, jak w  naszych 
strumykach, mogą nam supermar-
kety pozazdrościć. Każda marka 
się znajdzie, każdy znak towarowy. 
Istne skarbce, sezamy wyniosłe. 
Ano wyniosłe, bo co woda wynio-
sła, to one gromadzą, i gromadzą, 
i gromadzą. Będą miały rybki ubaw, 
a na dodatek na raki nie będą już 
musiały uważać, bo wszystkie same 
pouciekają. 

Nie zarzymujmy się jednak. 
Czekają nas dalsze przygody i od-
krycia.

Kiedy znów zakwitną białe bzy
Zakwitną, gdy przyjdzie na 

to pora. Póki co kwitną inne kwia-
tuszki. Wiadomo, taki ładny ma-
rzec, to muszą być i przebiśniegi, 
i przylaszczki, i krokusy. 

Gdzie znaleźć przylaszczki? 
Sama nazwa wskazuje – przy le-
sie. Lasów ci u nas dostatek, ale 
każdy sułkowianin ma w czułej 
pamieci Słotwiny – na przerwy 
się tam chodziło, na spacerki po 
szkole i (ciiii) na wagary. W la-
sku dzieciarnia nadal rządzi. Wi-
dać wiele godzin kombinowania 
i autentycznej pracy, by sobie ta-
kie mini-tory rowerowe do jazdy 
ekstremalnej własnym sumptem 
zmajstrować. Hopki i skocznie 
jak się patrzy. Może już nam tu 
dojrzewa nowa gwiazda downhil-
lu. Dorośli szanują dziecięcą pra-
cę i dbają o jej bezpieczeństwo. 

A jakże! Starannie odkła-
dają szklane butelki po 
wodzie ognistej w jedno 
miejsce, nie byle gdzie. 
Nie można przecież do-
puścić, żeby się dzieciaki 
pokaleczyły. 

Kwiatuszki widzę. Oj, 
jaki wysyp w tym roku, 
cała lawina poleciała. A 
jakie kolorowe. Wylazły 
spod śniegu, przebiły się 
przez śniegi i popłyneły 
strumieniem po żlebie. 
Po kostki można w nich 
brodzić. Ciekawe, jaki do-
broczyńca nam tu takich 
nowych gatunków kwia-

tuszków nasiał! A jakie odporne! 
Nic ich nie ruszy – ani susza, ani 
powódź, ani mróz. Dobrze, że jesz-
cze trawa nie wybujała, bo nie by-
łoby ich tak ładnie widać.

Na górze róże, na dole fiołki
Myślę sobie: Co też w innych 

lasach słychać? Czy i tam prze-
błyskują pierwsze oznaki wiosny. 
Może najpierw zobaczę na Ptasz-
nicy? Najbliżej łacznikiem za skła-
dowiskiem, więc idę podziwiając 
widoki w stronę Jastrzębi. Mijam 
składowisko, idę kawałek dalej 
i aż zapiera mi dech w piersiach!  
Zachwyt dosłownie mnie poraża. 
Cóż za wspaniały kopiec tu ludzie 
usypali. Kurhan prawdziwy. Trze-
ba koniecznie nanieść na mapkę 
atrakcji turystycznych. Archeolo-
gów wezwać, by przebadali. Geo-
logów. Speców od historii i archi-
wistyki. Coż za bogactwo form 
i pochodzenia.

Ludzie są jednak strasznie 
niesprawiedliwi. Ktoś mógł ba-
nalnie zawieźć to wszystko pod 
bramę składowiska. Ci nieczuli 
na piękno i tradycje pracownicy 
byliby to przetworzyli i śladu by 
po tej obfitości nie było.  Co go to 
kosztowało – parę metrów dalej 
i byłoby na zawsze stracone. 
A przecież przemyślał spawę, za-
dał sobie trud wyszukania opty-
malnego miejsca i sprezentował 
nam swoje zbiory ku pamięci po-
tomnych i na ich pożytek. Całe 
pokolenia będą mogły podziwiac! 
I jak tu nie doceniać takiej ofiar-
ności społecznej. 

(awz)

fot. Jan Zdrzenicki
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Samorząd ma ograniczony 
prawem zakres działań odnośnie 
porządkowania gminy. 

Nie może wejść na teren 
rzek, bo te podlegają pod Mało-
polski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych oraz Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej. Nie 
może naprawiać na nich samo-
wolnie zbudowanych kładek. 
Nie może wejść na teren prywat-
ny, choć brzydki, zaniedbany, 
a nawet niebezpieczny; nie może 
naprawiać nie swoich dróg – tych, 
za które odpowiada Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
oraz Zarząd Dróg Powiatowych. 
Może natomiast interweniować, 
wysyłać pisma do tych instytucji, 
prosić, upominać, zwracać uwagę. 
I robi to systematycznie. Na ile 
jednak skuteczne są te interwen-
cje, zależy od budżetu danej insty-
tucji, przewidzianych środków na 
realizację danej inwestycji oraz 
dobrej woli zarządzających. 

Generalnie współpraca z wy-
mienionymi wcześniej instytucja-
mi układa się dobrze, co widać po 
ilości inwestycji realizowanych 
przez nie w naszej gminie.  

Prace prowadzone w rzekach 
przez Małopolski Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych kosztowa-
ły ok 2,5 mln zł, do czego gmina 
nie dopłaciła ani złotówki. Inwe-
stycje Samorządu Województwa 
Małopolskiego to np. moderniza-
cja drogi na odcinku od Biertowic 
do Jawornika, która kosztowała 13 
mln 211 tys. zł, z czego udział gmi-
ny wyniósł 230 tys, zł; przebudowa 
mostu na potoku Rudnik w Bier-
towicach, kosztująca województwo 
2,5 mln zł (bez udziału własnego 
gminy), czy też odbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 956 w Sułkowi-
cach (prawie 1 mln zł) i w Harbu-
towicach (ponad 350 tys. zł), gdzie 
gmina dotowała 20 % kosztów. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad samodzielnie zreali-
zowała budowę chodnika przy 
drodze krajowej w Krzywaczce 
(1116 mb). Przy współpracy gmi-
ny z powiatem myślenickim przy 
drogach powiatowych powstało 
w sumie 1km 180 m chodników 
w Sułkowicach i Rudniku. 

Joanna Gatlik

Kto u nas sprząta?

Projekt, którego pełna nazwa 
brzmi Budowa zbiornika wodnego 
w Sułkowicach – Budowa zalewu 
rekreacyjnego w Sułkowicach wraz 
z odcinkową regulacją potoku Go-
ścibia realizowany jest w oparciu 
o środki z programu rewitalizacji. 
Ponieważ inwestycja prowadzona 
jest w terenie bogatym w faunę 
i florę, harmonogram prac jest ry-
gorystycznie podporządkowany 
wymogom ochrony środowiska, 
w oparciu o uzgodnienia z Regional-
ną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Krakowie. W trakcie prac muszą 
zostać spełnione m.in. takie warun-
ki jak: ochrona gniazd ptasich, za-
pewnienie biologicznego przepływu 
potoku Gościbia, niedopuszczenie 
do ekspansji obcych inwazyjnych 
gatunków roślin, zabezpieczenie 
stwierdzonych masowych migracji 
płazów. A ponadto: W przypadku 
stwierdzenia kijanek płazów nale-
ży unikać likwidacji siedlisk; do-
rosłe osobniki przetransportować 
i wypuścić w bezpiecznym miejscu.

W związku z tym prace przy 
zalewie przebiegają w następują-
cym porządku:
– od początku lutego do końca 
marca – regulacja potoku, 
– od kwietnia do jesieni nie wolno już 
prowadzić prac w samym potoku,

Co, kiedy i dlaczego

Budowa zalewu
Budowa zalewu rekreacyjnego 

w Sułkowicach należy do najbardziej 
oczekiwanych w gminie. Jej realiza-
cja rozpoczęła się od początku tego 
roku. W styczniu podpisana została 
umowa z wykonawcą, Przedsiębior-
stwem Budownictwa Wodno Inżynie-
ryjnego w Krakowie Sp. z o.o., a w lu-
tym ruszyły prace w terenie.

– od kwietnia przez cały trzeci 
kwartał prowadzone będą roboty 
ziemne przy formowaniu niec-
ki zalewu oraz wykonanie robót 
umocnieniowych.
– 12 kwietnia otwarte zostaną ofer-
ty zgłoszone na przetarg odnośnie 
II etapu budowy, czyli zagospoda-
rowania otoczenia. 

Etap II obejmie: budowę wypo-
życzalni sprzętu pływającego, pomo-
sty dla wędkarzy, ścieżki i chodniki, 
altanę, ławki parkowe, oświetlenie 
i doprowadzenie mediów tj. woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, za-
gospodarowanie zieleni. 

Ukończenie budowy zalewu 
wraz z zapleczem planowane jest 
na maj 2012. 

Podstawowe parametry zbior-
nika: powierzchnia – 1 ha, mak-
symalna pojemność – 23 000 m3,  
miarodajna głębokość – 1,5 m, 
miarodajna pojemność – 10 000 
m3, rzędna spiętrzania zwierciadła 
wody – 291,5 m n.p.m., regulacja 
potoku Gościbia w km – 0+440 – 
0+760, szerokość koryta – 10 m,  
budowle wodne – kaskada trzystop-
niowa – szt.1, kaskada dwustopnio-
wa szt. 1, stopnie z koszy siatkowo 
kamiennych i głazów skalnych szt. 
5, gurty denne szt. 3.

Jerzy Biernat
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O co chodzi i dlaczego dopiero 
teraz? 1 sierpnia 2010 roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie oraz powiązanych z nią aktów 
prawnych.  Ustawa ta nałożyła na 
gminę nowe obowiązki w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz ochronę jej ofiar. Gmi-
ny otrzymały zadanie powołania 
zespołów interdyscyplinarnych 
złożonych z przedstawicieli służb 
zajmujących się przeciwdziała-
niem przemocy.  W naszej Gminie 
taki Zespół działa przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Zadania Ze-
społu polegają na: diagnozowaniu 
problemu przemocy, podejmowa-
niu działań i inicjowaniu inter-
wencji w środowisku zagrożonym 
oraz rozpowszechnianie informa-
cji o instytucjach, osobach i moż-
liwościach udzielania pomocy w 
środowisku lokalnym, jak również 
podejmowaniu działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc w ro-
dzinie. Zgodnie z prawem sprawy 
zgłoszone do Zespołu muszą mieć 
swój dalszy ciąg, a osoby stosujące 
przemoc muszą się liczyć z kon-
sekwencjami swojego zachowa-
nia lub podjąć współpracę w celu 
zmiany  dotychczasowego stanu 
rzeczy. 

Jaka przemoc?
Przemoc domowa doczekała 

się wielu zróżnicowanych defini-
cji. We wszystkich występują jed-
nak wspólne elementy zawierają-
ce istotę tego zjawiska, takie jak: 
świadome i zamierzone działanie, 
które ma na celu kontrolowanie 
i podporządkowanie sobie ofiary, 
a które wywołuje cierpienie i ból 
ofiary (także psychiczny i moral-
ny), sprawca narusza jej prawa 
i dobra osobiste, natomiast zacho-

Stop przemocy w rodzinie
W ten sposób pragniemy zaprezentować  cykl artykułów dotyczących przemo-

cy w rodzinie. Będą one ukazywały się w kilku kolejnych wydaniach „Klamry” 

i będą miały na celu przełamanie zmowy milczenia na temat krzywdzenia osób 

najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci. 

Zaufaj tym, którzy chcą Ci pomóc

wanie sprawcy wykracza poza spo-
łeczne normy i zasady wzajemne-
go kontaktu.

Formy przemocy 
Przemoc fizyczna czynna 

– wszelkiego typu działania z uży-
ciem siły, niosące ryzyko uszkodze-
nia ciała (nie muszą takim działa-
niom towarzyszyć widoczne objawy 
w postaci sińców, zadrapań itp.).

Przemoc fizyczna bierna 
– wszelkiego rodzaju zaniedbania, 
celowe pozbawienia  pożywienia, 
zabranianie kontaktów z innymi 
ludźmi, brak właściwej opieki (wo-
bec dzieci) itp.

Przemoc psychiczna – wszel-
kie działania mające na celu poni-
żenie ofiary, obrażanie, zastrasza-
nie, pozbawianie wiary we własne 
możliwości, wywieranie presji 
psychicznej, manipulacje, ograni-
czanie snu, pożywienia itp.

Przemoc seksualna – zmu-
szanie ofiary do jakiejkolwiek for-
my aktywności seksualnej.

Przemoc ekonomiczna – za-
bieranie zarobionych pieniędzy, 
zakazywanie podjęcia pracy oraz 
celowe niepodejmowanie pracy,  
nadmierne ograniczanie wydat-
ków na potrzeby domowe (bez 
uzasadnionej przyczyny).

Żadna przemoc nie wyga-
śnie samoistnie. Jest to zjawisko 
o charakterze cyklicznym. Często 
powtarza się przez wiele lat, a jej 
ofiary wpadają w  uzależnienie, 
którego podstawowym objawem 
jest obwinianie samego siebie za 
istniejący stan rzeczy. Ponadto 
ofiary zwykle uwikłane są w kon-
flikt emocjonalny. Sprawca jest 
bowiem osobą najbliższą, z którą 
łączy się wiele wspomnień (rów-
nież dobrych), wspólne mieszka-
nie, finanse oraz plany. Wszystko 

to utrudnia podjęcie decyzji i spra-
wia, że chcemy wierzyć, iż wszyst-
ko jeszcze samo się zmieni. Bliska 
osoba po każdym incydencie za-
pewnia, że to już się nie powtórzy, 
wyraża skruchę, deklaruje popra-
wę. Są to jednak złudne nadzieje.  
Bez pomocy fachowców poprawy 
ani zmiany nigdy się nie doczeka-
my. Nikt, a szczególnie osoby naj-
bliższe nie mają prawa krzywdzić 
tych, którzy zaufali im  bezgra-
nicznie wiążąc z nimi swoje życie. 
We wszystkich tego typu działa-
niach zawsze stroną pokrzywdzo-
ną są dzieci. Nawet jeżeli przemoc 
nie jest bezpośrednio w nich wy-
mierzona, to dotyka osoby im naj-
bliższe – rodziców. Tracą wówczas 
poczucie bezpieczeństwa, rodzą 
się lęki, fobie.

Jeżeli doświadczasz przemocy 
od osoby najbliższej – przyjdź 

Czekamy na Ciebie pod nu-
merem telefonu 726 510 520 lub 
(12) 272 50 20

Pomożemy wybrać właściwą 
drogę postępowania, skontaktuje-
my ze specjalistami.

Punk t  j e s t  c z y nny :

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek, czwartek – 12.00 15.30
Środa, piątek  - 7.30 – 12.00

Po n a d t o  p o m o c  m o ż e s z  z n a l e ź ć : 
Policja – 997, Pogotowie ratunkowe – 999, 
telefon alarmowy  – 112 (telefony komórko-
we nawet jeśli nie masz doładowanej karty),
Policyjny telefon zaufania 0800 13 13 33 
(od 8.00 do 20.00),
Dziecięcy telefon zaufania  - 0800 12 12 12
Rzecznik Praw Dziecka (od 8.15 do 20.00)

W imieniu Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. przemocy w rodzinie 

Krystyna Sosin

Przemoc NIGDY nie wygasa samoistnie, będzie coraz gorzej. Godząc się na przemoc krzywdzimy 
swoich najbliższych, najczęściej dzieci. Zresztą sprawca przemocy sam w wielu wypadkach również cier-
pi (psychicznie) – jemu także trzeba pomóc. Nie poddawaj się! Z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji 
jest wyjście – trzeba tylko chcieć i uwierzyć.
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Porobnica drewniarka 
jest gatunkiem europejsko-
syberyjskim, notowanym 
rzadko w Polsce i podlega-
jącym ochronie częściowej. 
Pod względem preferencji 
gniazdowych znacznie róż-
ni się od wszystkich innych 
pszczół samotnic, gdyż za-
kłada gniazda nie w ziemi, 
czy pędach roślin zielnych, 
ale w wydrążonych przez 
siebie kanałach, w suchym 
drewnie. Z tego powodu 
nazywana bywa czasem pszczołą 
kornikiem. 

Zarówno samce, jak i samice 
wymiarami ciała zbliżone są do 
pszczoły miodnej. Wyróżnia je ru-
do-czarne ubarwienie wierzchniej 
okrywy ciała i czerwonawe zakoń-
czenie odwłoka (fot. na okładce).

W warunkach klimatycznych 
gminy Sułkowice drewniarka po-
jawia się od początku do końca 
czerwca i lata do 2 dekady wrze-
śnia. Z uwagi na okres pojawu 
należy do pszczół późnoletnich. 
Dogodne warunki do rozwoju 
znajduje na skrajach lasów, w za-
drzewieniach nadrzecznych oraz 
sadach i wierzbach przydrożnych 
czyli wszędzie tam, gdzie spotkać 
można powalone drzewa, spróch-
niałe pniaki, martwe konary, leżą-
ce kłody, nieimpregnowane słupki 
i żerdzie płotów. Nie unika także 
drewnianych ścian wiejskich za-
budowań. W gminie Sułkowice 
spotkać ją można (przy odrobinie 
szczęścia) we wszystkich miejsco-
wościach. Zwraca uwagę różnorod-
ność gatunków drewna, w których 
się rozwija. 

Omawiany takson w warun-
kach naturalnych zwykle nie 
tworzy skupisk gniazd. Lokalnie 
można zwiększyć jego liczebność 
jedynie przez nagromadzenie 
zmurszałego drewna. Początek 
pracy samic przy gnieździe przy-
pada na koniec czerwca lub na 
pierwsze dni lipca. Samice tworzą 
gniazda pojedyncze, liniowe lub 
liniowo-rozgałązione, składające 
się z 1-5 kanałów wewnętrznych, 
umieszczonych na końcu kanału 
wejściowego. Gniazda najbardziej 
rozwinięte mają długość 17 cm 

Osobliwości przyrodnicze gminy Sułkowice (4)

Pszczoła porobnica drewniarka 
Niepokojące informacje o katastrofalnym stanie rodzin pszczoły miodnej po ostatniej zimie, skłaniają 

do uważniejszej obserwacji innych gatunków pszczół występujących na terenie naszej gminy.  

i średnicę 7,5 cm. Oprócz kana-
łów wewnętrznych samice drążą 
także wzdłuż korytarza głównego 
krótkie kanały boczne (pozbawio-
ne komórek), służące im wyłącz-
nie do pozyskania trocin, którymi 
zasypują korytarz główny i otwór 
wejściowy.

W sprzyjających warunkach 
siedliskowych w jednym gnieź-
dzie znajduje się od 5 do 27 komó-
rek larwalnych. Kolebki larwalne 
osłonięte są dwiema warstwami. 
Pierwsza (zewnętrzna) zbudowana 
jest z próchna zespolonego śliną, 
a druga (wewnętrzna) – z wydzie-
liny gruczołu odwłokowego. Za-
bezpieczenie komórek w ten spo-
sób, jak również budowa gniazd 
w suchym drewnie, dobrze chroni 
larwy pozbawione kokonów przed 
spadkami temperatury w okresie 
zimy i mikroorganizmami choro-
botwórczymi. 

Badania nad użytecznością 
porobnicy drewniarki wykazały, 
że odwiedza ona około 60 gatun-
ków roślin pokarmowych. Skład 
wizytowanych roślin plasuje ten 
gatunek wśród ważnych zapylaczy 
roślin biocenoz naturalnych i efek-
tywnych zapylaczy niektórych ro-
ślin użytkowych. Spośród roślin 
gospodarczo ważnych drewniarka 
oblatuje cztery grupy roślin: lecz-
nicze, warzywnicze i przyprawowe, 
paszowe oraz ozdobne. Z pierwszej 
grupy odwiedza m.in.: bukwicę 
lekarską, naparstnicę żółtą i zwy-
czajną, tarczycę bajkalską, rutwi-
cę lekarską, serdecznik pospolity, 
żywokost lekarski oraz czosnki 
(wężowy, górski, siatkowaty), czyli 
rośliny dostarczające związków na-
sercowych i stymulujących odpor-

ność organizmu. Z drugiej 
grupy: cebulę siedmiolat-
kę, ostrożeń warzywny, 
karczoch, hyzop lekarski, 
cząber górski i kocimiętki. 
Z trzeciej grupy wizytu-
je: komonicę zwyczajną, 
lucernę siewną i lucernę 
sierpowatą oraz rośliny 
poprawiające właściwości 
dietetyczne paszy uzyski-
wanej na łąkach i pastwi-
skach (biedrzeniec mniej-
szy, czosnek wężowy). Na 

uwagę zasługuje także czwarta 
grupa wizytowanych roślin, tj. 
krajowe byliny ozdobne: kosaciec 
żółty, mieczyk dachówkowaty, wie-
losił błękitny, ślazówka turyng-
ska, ślaz zygmarek i naparstnice. 
Jakkolwiek rośliny te nie mają 
większego znaczenia w produkcji 
ogrodniczej (w kwiaciarstwie), to 
jednak przyczyniają się do pod-
niesienia walorów estetycznych 
i krajobrazowych terenów natu-
ralnych w wielu regionach Polski. 
Gatunkami szczególnie prefero-
wanymi na terenie gminy Sułko-
wice są rośliny występujące dziko 
(czyściec leśny, mierznica czarna, 
bukwica lekarska, żywokost le-
karski) i uprawiane w ogrodach 
przydomowych (naparstnice, ser-
decznik pospolity, hyzop lekarski, 
cząber górski). 

Na ekstensywny kierunek 
wykorzystania drewniarki wska-
zują takie jej cechy, jak: loty po 
pokarm tylko w korzystnych 
warunkach pogodowych, krótki 
okres aktywności dziennej (nie-
co ponad 12 godzin) i stosunkowo 
niewielka liczba kwiatów odwie-
dzanych w ciągu 1 minuty (12-25 
szt.). Do głównych zalet można 
zaliczyć samowystarczalność bu-
dowlaną, mały zasięg lotów robo-
czych (do 280 m od gniazd) i brak 
agresywności.

W ostatnim dziesięcioleciu 
drewniarka spotykana była rów-
nie często jak dawniej. Można 
mieć nadzieję, że tak będzie nadal, 
czemu sprzyjać może obecność su-
chych drzew i martwych konarów 
na terenach naturalnych i użytko-
wanych gospodarczo.  

Stanisław Flaga

Gniazdo porobnicy drewniarki. 
Fot. Stanisław Flaga
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Jak niegdyś poszczono i świętowano przy stole czyli

„Klamra” na ząb
Korzystając z tego, że „Klamra” ukazuje się na ponad tydzień przed świętami, zamieszczamy 

przepisy polecane przez koła gospodyń. Warto wypróbować.
Oczywiście na sułkowickich wielkanocnych stołach będzie królowała krzonówka.  

Ale nie tylko na stołach. Nasza wielkanocna gwiazda zagości także na telewizyjnym ekranie.

Krystyna Reinfuss-Janusz

Jak w Wielkim Poście suszono
Generalnie  przez 40 dni po-

szczono czyli „suszono” od jako-
ści, ograniczając potrawy mię-
sne, nabiał i tłuszcze zwierzęce 
oraz ilości – starano się nie obja-
dać.  W czasie postu nie jedzono 
słodkich  potraw.

Jedzono kaszę, ziemniaki 
okraszone lekko olejem, potrawy 
mączne czyli  bryjki i zalewajki. 

Bryjka i kasza
Bryjka to woda zarzucona 

mąką. Mogła być  bardziej lub 
mniej gęsta, czasami wrzucano 
do niej suszone grzyby lub  owoce 
np.  jagody, gruszki, śliwki,  jabł-
ka. Czasami grzyby lub owoce 
wcześniej rozgotowywano i doda-
wano do  kaszy.  

Zalewajka
Zalewajki to były głównie 

odmiany postnego żuru. Robio-
no zakwas na mące żytniej lub 
pszennej i ten żur  wlewano do 
ugotowanych pokrojonych  ziem-
niaków (do tej wody, w której się 

gotowały).  Postny żur  jedzono też 
bez niczego, a czasami z chlebem.
Żur jedzono w czasie Wielkie-
go Postu bardzo często. Dlatego 
w Wielkim Tygodniu  w niektórych 
regionach urządzano pożegna-
nie  postnego żuru – wynoszono 
garnek z żurem przed dom i rozbi-
jano go. Gotowano oczywiście żur 
wielkanocny, ale ten był już zupeł-
nie inny: na mięsnym wywarze, z 
kiełbasą, jajkiem, śmietaną – jak 
sułkowicka krzonówka!

Śledzie
Jedzono też ryby, bo są post-

ne. W szczególności solone i suszo-
ne śledzie, na wsi głównie „pitlin-
gi”  (czyli piklingi – śledzie solone 
podwędzane), bo były najtańsze i 
można je było kupić w karczmie 
lub w sklepie wiejskim.  Możni je-
dli matiasy i ikrzaki. 

Co ciekawe, śledzie w  staro-
żytnym Rzymie  były uważane za 
afrodyzjak, bo uważano, że jeże-
li  bogini miłości Wenera powsta-

ła z piany (woda) to wszystko co 
jest  z wody ma te same właści-
wości czyli wiąże się z miłością i 
seksem.  Chrześcijanie zawładnę-
li rybami  i uczynili je symbolem 
chrześcijaństwa, bo pierwsze litery 
słowa ichtiologia (nauka o rybach) 
nawiązują do  Jezusa Chrystusa 
ICHS. Ryby jedzono już we  wcze-
snym średniowieczu (było aż 150 
dni postu! w roku). Ryby jedzono 
w piątek, bo Bóg  stworzył je pią-
tego dnia. 

Śledzie różne, lepsze i gor-
sze, sprowadzano do Polski w du-
żych ilościach w  XVI wieku. Stano-
wiły 20% całego importu, a w wieku 
XVII nawet 22%.  Wcześniej śle-
dzie  jedzono na dworze  króla Wła-
dysława Jagiełły (istnieją zapiski 
poświadzające, że  kupiono sześć 
beczek śledzi i jedną innych ryb). 
O śledziach mamy nawet informa-
cje z czasów Bolesława Krzywouste-
go – wojowie dostawali przed bitwą 
śledzie do jedzenia, żeby dodać im 
animuszu. 

Witaminy i ozdoba
Chociaż w kwietniu możemy 

już kupić rzodkiewkę, szczypio-
rek, natkę pietruszki czy zielo-
ny koperek, chociaż w sklepach 
przez cały rok jest dostępna sa-
lata, a nawet ogórki czy pomido-
ry, to rzeżucha wciąż pozostaje 
nieocenionym źródłem witamin 
na przedwiośniu. Tradycyjnie 
stawiana jest też jako ozdoba na 
wielkanocnym stole.

Zwykle sieje się rzeżuchę na 
mokrej ligninie, owiniętej wokół 
odwróconej do góry dnem mi-
seczki, a kiedy już wyrośnie zie-
lona babeczka, stawiamy na niej 
baranka z choragiewką zmar-
twychwstania.

Możemy także wykorzystać ją 
do wykonania zabawnych pisanek. 
Skorupki z rozbitych jajek napełnia-
my watą i moczymy ją, wysiewając 
do każdej skorupki rzeżuchę. usta-
wiamy skorupki na podstawkach 
lub w kieliszkach do jajek. Jeżeli 

skorupki pomalujemy, dorysowując 
im buzie, rzeżucha dorobi do tych 
pisankowych ludzików wesołe „fry-
zurki”. Poza tym jest to nie tylko za-
bawny pomysł na dekorację wielka-
nocnego stołu, lecz także na zajęcie 
wszędobylskich maluchów. (awz)
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Pani Stołu Wielkanocnego 
– Krzonówka

Dla vipów 
na konferencji UR 

W Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie 11 marca odbyła się konfe-
rencja na temat: wspólnej polityki 

rolnej po 2013 roku w perspektywie 

finansowej UE 2014–2020 ze szcze-

gólnym uwzględnieniem polskiego 

rolnictwa w przededniu prezy-

dencji Polski w Unii Europejskiej. 
W ramach imprez towrzyszacych 
zorganizowano Małopolski Stół 

Ekologiczno–Regionalny, na któ-
rym pośród innych produktów tra-
dycyjnych i regionalnych gościła 
nasza sułkowicka krzonówka. Jak 
relacjonuje Marian Profic z Domu 
Weselnego „Klaudia” w Biertowi-
cach, który przyrządził tę zupę, 
ludzie nawet po dwa razy przycho-
dzili po dokładkę. A skosztował 
ją nawet sam Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dr Marek Sawic-
ki. Wśród występujących i prele-
gentów konferencji, a zarazem 
konsumentów naszego produktu 
tradycyjnego znaleźli się także 
Kazimierz Barczyk – Przewodni-
czący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego, rektor UR prof. dr 
hab. Janusz Żmija, prof. dr hab. 
Józef Kania, prezes ARIMR War-
szawa Tomasz Kołodziej, dyr. Jaro-
sław Bomba z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Krakowie, wiceprze-
wodniczący SWM, Komisji Rolnic-
twa Jacek Soska i przewodniczący 
samorządu studenckiego UR Pa-
weł Chałupnik.  

Jest to kolejny dowód na 
to, że warto było pisać wniosek 
o wpisanie sułkowickiej krzonów-
ki na ministerialną Listę Produk-
tów Tradycyjnych. Liczy się nie 
tylko kwestia promocji naszego 
regionu, lecz także  aspekt eko-
nomiczny. Restauratorzy z naszej 
gminy mogą to wykorzystać, gdyż 
mając w ofercie tę potrawę, mogą 
ściągnąć do siebie smakoszy. 

Nasza krzonówka robi błyskotliwą karierę – a Sułkowice wraz z nią. Dzieki wpisaniu jej na Listę
 Produtów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa chętni do jej smakowania i promowania 

tłoczą się drzwiami i oknami. W tym roku w okolicy Wielkiej Nocy będzie nas pełno 
w Krakowie, w telewizji, radio i zapewne odnotują ten fakt dzienniki regionalne.

Na ekranie z Ewą
Rodzi się nam nowa gwiazda 

telewizyjna. Choć nie potrafi mó-
wić, ani grać, ma duże parcie na 
szkło. Wokół krzonówki zrobił się 
szum medialny. 

Ewa Wachowicz ugotuje krzo-
nówkę w Wielką Sobotę, tj. 23 kwiet-
nia. w swoim programie na Polsacie 
o godz. 1015 – tak jak zapowiedziała 
podczas wizyty w Sułkowicach.

Smakowanie 
Sułkowic

Również Jacek Przybylski 
w swoim programie na TVP Kraków 
pt. Smakowanie Małopolski po-
każe w czasie świątecznym proces 
przygotowywania tej wielkanocnej 
potrawy. Telewizja Kraków odwie-
dziła najpierw Harbutowice, gdzie 
uwieczniła poczynania gospodar-
skie w kurniku wraz z przygotowy-
waniem kraszanek w łapach cebuli i 
burakach, a następnie obserwowała 
wyrób swojskich wedlin w Sułkowi-
cach. Głównym tematem programu 
jest jednak gotowanie krzonówki na 
kuchennym piecu Marii Zając przez 
Zofię Nędzę i Stanisławę Sołtys.

Program Smakowanie Małopol-

ski o gotowaniu sułkowickiej krzonów-
ki  będzie emitowany w Wielką Sobotę 
23 kwietnia o godz. 1730 oraz dwa razy 
w Niedzielę Wielkanocną 24 kwietnia: 
o godz. 810 rano i 1905 wieczorem  w TVP 
Kraków (blok krakowski TVP Info).

Przygotowaniu programu bę-
dzie towarzyszyło częstowanie suł-
kowicką krzonówką na jarmarku 
wielkanocnym, który rozpocznie 
się na krakowskim Rynku w piątek 
15 kwietnia przed Niedzielą Palmową.

Zakasujemy Szarika
Dzięki telewizyjnemu show 

z sułkowicką krzonówką w roli 
głównej i medialnemu szumowi 
wokół nowego produktu tradycyj-
nego może uda się stworzyć nowe 
skojarzenia z nazwą Sułkowice. Już 
nie będą to podwarszawskie Suł-
kowice ze słynną szkołą policyjną i 
spreparowanym Szarikiem z Czte-

rech pancernych, a podkrakowskie 
miasteczko z najsmaczniejszą wiel-
kanocną potrawą na świecie – suł-
kowicką krzonówką.  

Przepis na 
sułkowicką 
krzonówkę

Produkty:
– 4 litry serwatki
– 10 dag sparzonego chrzanu tar-
tego
– 1 laska chrzanu
– po pół kg: 

kiełbasy swojskiej, 
surowego boczku wędzonego, 
łopatki wieprzowej, 
żeberek wędzonych 
i zrzynki różnych wędlin 

– 10 jajek
– szczypiorek, natka pietruszki
– po 1 szt. marchwi, pietruszki, 
pora, pól selera
– przyprawy – liść laurowy (ok. 
2 szt.), ziele angielskie (ok. 5 szt.), 
pieprz, gałązka lubczyku

Wykonanie:
W niewielkiej ilości wody 

ugotować mięso z łopatki, że-
berka wieprzowe wędzone + wę-
dzony surowy boczek pokrojony 
w 0,5 cm kostkę (ok. 0,5 godziny). 
Po ugotowaniu ww. produktów 
dodać pokrojoną w kostkę kiełba-
sę swojską (nie obraną ze skórki) 
i zalać serwatkę do ilości 5 litrów 
i zagotować. Odstawić.

Dodać do krzonówki jarzy-
nę startą na grubej tarce (mar-
chew, pietruszkę, seler, pora) 
i całą laskę chrzanu. Przyprawić 
pieprzem, zielem angielskim 
i liściem laurowym. Gotować 
20 min. Na koniec dodać lubczyk 
i sparzony chrzan (i nie gotować). 
Podawać z jajkiem na twardo 
i chlebem. Posypać zieleniną.

Joanna Gatlik



Klamra 3 (224) marzec 2011

20

Gospodynie polecają
R u d n i k 
opowiada przewodnicząca Sto-
warzyszenia Gospodyń Kalina, 
Barbara Szatan

Do wielkanocnego śniadania 
u nas podaje się: 

Ze święconki – jajka w sko-
rupkach, laskę chrzanu, masło, 
sól, kiełbaskę swojską. Do tego 
urozmaicone pieczywo, różnorod-
ne wędliny – najlepiej swojskie, 
galaretkę chrzanową, chrzan z jaj-
kami, sałatkę warzywną, rzeżuchę, 
kawę zbożową z mlekiem. 

Po śniadaniu obowiązkowo 
podawana jest babka wielkanocna  
oraz  mazurki, serniki itd.

Chrzan z jajkami
Dowolną ilość jajek ugotować 

– średnio 10 na pięć osób. Oddzie-
lić żółtka od białek. Żółtka roze-
trzeć z  odrobiną masła dodając 
cytrynę lub ocet (skropić). Osob-
no mieszamy  chrzan (2 porcje) 
z kwaśną śmietaną  (1 porcja), do-
prawiając solą i pieprzem.  Przy-
rządzoną  mieszankę łączymy 
z żółtkami.  Zależnie od upodobań, 
można przyrzadzić ten chrzan na 
gęst lub na rzadko.

Babka wielkanocna
Składniki:
4 l. tłustego mleka
½ l. gęstej śmietany
8-10 jajek
odrobina kwasku lub octu
zapach
bakalie
½ kostki masła
1 szkl. cukru pudru

Wykonanie:
Śmietanę zmiksować z jajka-

mi. Mleko podgrzać do 80 stopni 
i wlać do niego jajka ze śmietaną 
(ma być gęste). Odstawić na 5-10 
min., następnie odcedzić przez 
ściereczkę. Po ostudzeniu mik-

sujemy dodając: cukier, masło, 
zapach i bakalie. Wkładamy w 
podłużną blaszkę lub dowolną fo-
remkę i pieczemy w 180 stopniach 
maks. do godziny.

Na obiad   w drugi   dzień   
świąt podajemy w Rudniku np. 
rosół z makaronem, na drugie da-
nie pieczeń z indyka lub z  kaczki 
z kopytkami  i  sosem pieczarko-
wym, surówkę z selera i buraczki 
z chrzanem. Do tego wino wy-
trawne i kompot z wiśni. Na deser 
– lody z bitą śmietaną.

H a r b u t o w i c e
podaje przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Gospodyń Cis, Anna 
Krystyna Gielata

Żur harbutowicki
Składniki:
1 szklanka zakwasu 
pół szklanki śmietany 
3 szklanki wywaru z włoszczyzny 
2-3 ząbki czosnku 
5 dag słoniny 
10 dag wędzonego boczku 
25 dag kiełbasy 
łyżka mąki, sól, pieprz.

Wykonanie zakwasu:
Zakwas na żur (zwany w nie-

których regionach białym barsz-
czem), przygotowuje się nastę-
pująco: do kamiennego garnka 
wsypuje się szklankę mąki żyt-
niej, miesza z taką ilością gorą-
cej wody, aby powstała zawiesina 
o konsystencji ciasta naleśni-
kowego (można też dodać kilka 
ząbków czosnku, liść laurowy 
i kilka ziaren ziela angielskiego). 
Gdy ciasto ostygnie, wlewa się 
cztery szklanki chłodnej przego-
towanej wody, wkłada pół krom-
ki razowego chleba ze skórką lub 
1 dag drożdży i dokładnie miesza. 
Następnie obwiązuje się garnek 
płótnem odstawia w ciepłe miej-
sce. Zakwas nadaje się do użycia 
już po 3 dniach.   

Gotowanie:
Do gorącego wywaru wrzucić 

drobno pokrojony czosnek. Wlać 
zakwas, dodać słoninę i boczek, 
pokrojone w kostkę i lekko pod-
smażone, oraz plasterki kiełba-
sy (najlepiej białej parzonej, ale 
może być też zwyczajna). Gotować 
aż dodatki będą miękkie. Popra-
wić śmietaną wymieszaną z mąką, 
pieprzem, solą i zagotować. Poda-
wać z ziemniakami całymi lub tłu-
czonymi, polanymi słoniną z prze-
smażoną cebulą. 

Pieczona gęś
Składniki:
Młoda gęś 
4 ząbki czosnku 
50 dag winnych jabłek 
25 dag suszonych śliwek (bez pestek) 
pół szklanki śmietany 
łyżka mąki, pieprz, sól
Wykonanie:

Dobrze wymytą i osuszoną 
gęś natrzeć ze wszystkich stron 
(także od wewnątrz) czosnkiem 
roztartym z solą i pieprzem. Śliw-
ki namoczyć, osączyć, pokroić 
w paski. Jabłka obrać, pokroić w 
nieduże cząstki (kliny) i wymie-
szać ze śliwkami. Nafaszerować gęś 
owocami, zaszyć, włożyć do bryt-
fanny, polać połową szklanki wody, 
przykryć i piec około 3 godzin, od 
czasu do czasu podlewając sosem z 
dna naczynia. Gdy gęś się upiecze, 
łyżką zebrać tłuszcz z powierzchni 
sosu, a gęś polać kilkoma łyżkami 
zimnej wody. Odkrytą brytfannę 
wstawić do piekarnika jeszcze na 
15 min. Gdy skórka zrumieni się 
i stanie się chrupiąca, gęś wyjąć, 
pokroić na porcje, ułożyć na roz-
grzanym półmisku. Do sosu wlać 
śmietanę starannie wymieszaną 
z mąką, zagotować, przyprawić do 
smaku, polać gęś. Podawać z su-
rówką z czerwonej kapusty.   

Wielkanocna ćwikła
Składniki:
70 dag buraków 
7 dag korzeni chrzanu 
15 dag winnych jabłek 
50 ml czerwonego wytrawnego wina 
1 cytryna 
kilka goździków, sól, cukier

Wykonanie:
Ugotować buraki, wystudzić. 

Obrać chrzan i utrzeć na tarce 
o drobnych otworach. Cytrynę 
sparzyć, osuszyć, przekroić na po-
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na Wielkanocny stół
łówki i wycisnąć sok. Przestudzo-
ne buraki utrzeć na tarce. Jabłka 
obrać, wyjąć gniazda nasienne, 
drobniutko posiekać (lub utrzeć 
na grubej tarce). Wymieszać z bu-
rakami i chrzanem. Wino zago-
tować z goździkami, przecedzić 
i przestudzić, a następnie połączyć 
z ćwikłą. Doprawić do smaku so-
kiem z cytryny, solą i odrobiną cu-
kru. Ponownie wymieszać, wsta-
wić na 2-3 godziny do lodówki.

 S u ł k o w i c e
podaje wiceprzewodnicząca Sto-
warzyszenia Gospodyń, Zofia 
Nędza

Chleb z ziołami
Składniki:
1 szklanka płatków owsianych
½ litra mleka
5 dag drożdży
½ kg mąki
1 łyżeczka soli
po pół paczki kminku, oregano i 
słonecznika
szczypta czarnuszki (jeżeli ktoś 
nie lubi, nie musi dodawać)

Wykonanie:
Płatki owsiane zalać mlekiem, 

wkruszyć do rozczynu drożdże i 
pozostawić na godzinę w ciepłym 
miejscu. Gdy wyrośnie, dodać mąkę 
i sól. Zamiesić jak ciasto drożdżowe 
i odstawić do wyrośnięcia. Następ-
nie dodać wszystkie przyprawy, po-
wtórnie wyrobić, włożyć do formy 
wysmarowanej tłuszczem (masło, 
margaryna) i posypanej mąką lub 
wyłożonej papierem do pieczenia. 
Gdy wyrośnie w formie, włożyć do 
piekarnika nagrzanego do ok. 180 
C i piec około godziny.

Jajka faszerowane pieczarkami
Składniki:
8 jajek
20 dag pieczarek
2 cebule
sól, pieprz, natka pietruszki, szczy-
piorek, olej, majonez
kilka rzodkiewek do dekoracji
Wykonanie:

Jajka ugotować na twardo 
i wystudzić. Cebulę drobno po-
siekać i zeszklić na oleju. Dodać 
do niej starte na grubej tarce lub 
drobno posiekane pieczarki i pod-
smażyć, nie dopuszczając do wy-
dzielania się z pieczarek soku (nie 
wolno dodawać na tym etapie soli). 

Wystudzone jajka obrać, przekroić 
na pół i wyciągnąć żółtka.  Żółtka 
przemielić z podsmażonymi pie-
czarkami. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i majonezem. Masą na-
pełnić białka i udekorować według 
własnego pomysłu: natką pietrusz-
ki, szczypiorkiem i rzodkiewką.

Sos tatarski
(do wędlin lub jajek na twardo)
Składniki:
1 szklanka majonezu
5 ogórków konserwowych
5 łyżek marynowanych grzybów 
(mogą być pieczarki)
4 jajka
szczypiorek, sól, pieprz

Wykonanie:
Wszystkie składniki bardzo 

drobno pokroić, wymieszać z ma-
jonezem i doprawić do smaku. Dla 
zaostrzenia smaku można dodać 
odrobinę świeżo startego chrzanu 
lub musztardy.

Schab pieczony ze śliwką
(na zimno, jako wędlina)
Składniki:
1 kg schabu bez kości 
1 paczka suszonych śliwek kalifor-
nijskich lub moreli
sól, pieprz, czosnek granulowany, 
kminek
Wykonanie:

Schab ponacinać w równych 
odstępach wzdłuż włókien i na-

szpikować suszonymi śliwkami 
lub morelami, tak by owoce zna-
lazły się mniej więcej w połowie 

grubości płatu mięsa. Następnie 
w całości natrzeć przyprawami 
i pozostawić na noc w lodówce. 
Następnego dnia mięso włożyć do 
rękawa foliowego, szczelnie za-
mknąć go z obu stron i piec w pie-
karniku w temperaturze ok. 200 C 
przez ok. godzinę. Jeśli kawałek 
schabu jest większy, powinno się 
przewidzieć na pieczenie dodatko-
wo po 15 minut na każde 25 dag. 

K r z y w a c z k a
podaje wiceprzewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich Maria Baś

Paszteciki krucho-drożdżowe
(doskonałe do czerwonego barszczu)
Składniki na ciasto:
50 dag maki
4 dag drożdży
1 kostka margaryny 
2 jajka
½ - ¾ l mleka
1 płaska łyżeczka soli, jako do po-
smarowania po wierzchu

Wykonanie:
Mąkę przesiać, dodać posie-

kaną drobno margarynę, jajka, po-
kruszone drożdże, sól i ½ l mleka. 
Wyrobić ciasto na gładką, sprężystą 
kulę.  Jeżeli będzie za twarde, do-
dać jeszcze trochę mleka. Następ-
nie rozwałkować na grubość ½ cm. 
Można nałożyć farsz na całość, zwi-
nąć w rulonik, posmarować wierzch 
rozbitym jajkiem i kroić na porcje 
po upieczeniu, jak roladę. Można 
także pokroić rozwałkowane ciasto 
na prostokąty, nakładać farsz na 

Zwijać można tak...

lub tak.
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każdy osobno i zwijać pojedyncze 
paszteciki, również smarując je po 
wierzchu jajkiem. W obu przypad-
kach brzegi ciasta trzeba dokład-
nie zlepić, by farsz się nie wylewał 
podczas pieczenia. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia i piec w pie-
karniku nagrzanym do 180-200 C 
przez ok. 35 min.

Farsz można przygotować 
z pieczarek, kapusty kiszonej z grzy-
bami lub mięsa – wg upodobań. 

Maślane zwierzątka
(smaczna i oryginalna ozdoba 

wielkanocnego stołu)

Składniki:

25 dag mąki
25 dag masła lub margaryny
10 dag migdałów
15 dag cukru pudru
3 żółtka
1 cytryna, kolorowy lukier

Wykonanie:

Migdały obrać ze skórki, ze-
mleć i wymieszać z przesianą 
mąką i cukrem pudrem. Następ-
nie dodać masło lub margarynę 
i posiekać nożem razem z mąką. 
Cytrynę dokładnie umyć. Do po-
siekanej mąki z masłem dodać 
otartą skórkę, a sok wycisnąć. 
Ciasto najpierw zarabiać nożem, 
a następnie szybko rękami. Z cia-
sta uformować kulę, owinąć w folię 
i włożyć do lodówki na ok. godzi-
nę. Następnie rozwałkować na pla-
cek grubości ok. 3 mm i wycinać 
ciasteczka w kształcie zwierzątek 
i jajek. Można użyć gotowych fore-
mek lub wykrawać dowolne kształ-
ty nożem. Ciastka układać na bla-
sze wysmarowanej tłuszczem lub 
wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piec w piekarniku nagrzanym do 
ok. 200 C przez ok. 10 min (goto-
we mają jasnozłoty kolor). Zaraz 
po upieczeniu ułożyć na równej 
powierzchni. Dekorować lukrem 
i posypkami według własnego 
uznania. 

B i e r t o w i c e
podaje wiceprzewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich, sołtys Lucy-
na Biela

Babka piaskowa
Składniki:
1 szkl. mąki pszennej
7 łyżek mąki ziemniaczanej
Niepełna szklanka cukru
25 dkg margaryny
4 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem 

na puszytą masę. Następnie ucie-
rać dalej dodając po 1 żółtku. 
Mąkę ziemniaczaną wymieszać 
z mąką pszenną i proszkiem 

do pieczenia. Wsypać do utar-
tej masy i dokładnie wymieszać. 
Ubić pianę z białek i delikatnie 
połączyć z ciastem. Ciasto wlać do 
formy wysmarowanej tłuszczem 
i wsypać bułkę tartą. Piec 40 – 50 
min. w temp. 180 stopni. Posypać 
cukrem pudrem lub polukrować.

Barszcz biały
Składniki:
1 kg surowej białej kiełbasy
¾ dużego słoiczka chrzanu
2 cebule
3 ząbki czosnku
kwasek cytrynowy lub ½ cytryny
olej do smażenia cebuli
śmietana (12%)
1 łyżka mąki
Przyprawy:
majeranek, wegeta,
5 ziaren pieprzu, 3 listki laurowe
5 ziaren ziela angielskiego

Wykonanie:
Do 2 litrów wody włożyć kieł-

basę, czosnek, pieprz, ziele angiel-
skie, liście laurowe i wegetę. Goto-
wać do czasu, aż kiełbasa zrobi się 
miękka. Kiełbasę wyjąć. Do wywa-
ru dodać chrzan, czosnek, majera-
nek. Cebulę pokroić, podsmażyć, 
włożyć do barszczu. Pod koniec 
gotowania dodać troszkę kwasku 
lub cytryny.

Śmietanę wymieszać z mąką, 
dodać łyżkę barszczu, wymieszać, 
dodać do garnka, wymieszać, 
doprowadzić do wrzenia i zdjąć 
z ognia. Na talerze włożyć pokro-
joną kiełbasę oraz przekrojone na 
pół jajko i zalać barszczem.

Mazurek kajmakowy
Ciasto
Składniki:
1 szklanki mąki
20 dag masła
10 dag cukru pudru
2 żółtka
1 całe jajko
szczypta soli

Wykonanie:

Zagnieść ciasto z wszystkich 
składników i włożyć na godzinę 
do lodówki. Następnie 3/4 ciasta 
rozwałkować na okrągły placek 
i wyłożyć nim tortownicę, a z 1/4 
ciasta ulepić wałeczki. Brzeg cia-
sta posmarować białkiem i obłożyć 
wałeczkami. Upiec na złoty kolor 
w piekarniku nagrzanym do 200 C. 

Kajmak
Składniki:
1 łyżka gestej kwaśnej śmietany
1 torebka cukru waniliowego
2 szklanki mleka
40 dag cukru
10 dag masła
1 cukier waniliowy

Wykonanie:

Przygotować masę. Mleko  go-
tować z cukrem na małym ogniu 
do zgęstnienia. Zdjąć z ognia, 
dodać masło i cukier waniliowy 
i utrzeć pałką. Ciepłą masę wylać 
na upieczone ciasto.

Dekorowanie:

Mazurek ozdobić według 
własnego pomysłu, np. owocami 
z konfitur lub kandyzowanymi, 
bakaliami, pokruszonymi herbat-
nikami itp. 
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Co w Wielkanoc jedzą sąsiedzi?

Święconka z Jasienicy i Bysiny
Święconka jest tradycyj-

nym daniem wielkanocnym, bez 
którego nasi sasiedzi z Jasieni-
cy i Bysiny nie wyobrazają so-
bie świąt. A przyrządzana jest 
na bazie... czerwonych buraków. 
Można ją przyrzadzać wyłącznie 
na Wielkanoc, bo warunkiem ko-
niecznym jest, by wędliny i jajka 
były poświęcone. Przepis podał 
Wacław Domanus.

Składniki
(proporcje dobieramy „na oko”, 
według potrzeb, możliwości i wła-
snego smaku)
ugotowane buraki ćwikłowe

Mazurek orzechowy-jabłkowy
Ciasto
Składniki:
30 dag maki
20 dag masła lub margaryny
3 żółtka
½ szklanki cukru pudru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie:

Mąkę przesiać na stolnicę, wy-
mieszać z proszkiem do pieczenia, 
dodać do niej pozostałe składniki 
i wyrabiać najpierw nożem, póź-
niej szybko rękami. Ciasto podzie-
lić na dwie części, każdą rozwał-
kować do rozmiaru blachy. Blachę 
wcześniej wyłożyć pergaminem 
(czyli papierem do pieczenia). Pie-
karnik nagrzać do ok. 200 C. Piec 
osobno, po ok. 15-20 minut na ja-
snozłoty kolor.

Masa jabłkowa
Składniki:
1 ½ kg winnych jabłek (szare rene-
ty, boskopy lub podobne)
cukier i cukier waniliowy 

Wykonanie:
Jabłka zetrzeć na tarce o gru-

bych oczkach i rozgotować z 2 łyżka-
mi wody. Do gorącej masy dodać cu-
kier i cukier waniliowy do smaku.

Przywiezione zza Buga

Lwowskie smakołyki wielkanocne
Mieszkają w naszej gminie, czasami już w drugim i trzecim pokole-

niu, osoby, które swoje korzenie mają we Lwowie i okolicznych miejsco-
wościach wschodniej Galicji. Kuchnia lwowska słynie jako doskonała, 
nic więc dziwnego, że oni sami, ich dzieci i wnuki skrzętnie przechowują 
rodzinne przepisy. Dziś podajemy przepisy wielkanocne z zeszytu pra-
babci Norci – czyli Eleonory Szarkowskiej.

Masa orzechowa
Składniki:
20 dag mielonych orzechów wło-
skich
1 szklanka mleka
30 dag masła
1 szklanka cukru pudru

Wykonanie:
Mleko doprowadzić do wrze-

nia. Gotującym się mlekiem za-
parzyć orzechy, dokładnie rozmie-
szać i odstawić do wystudzenia. 
Masło utrzeć z cukrem pudrem 
na puszystą masę. Następnie dalej 
ucierać, dodając po łyżce przestu-
dzonych orzechów. 

kilka łyżek świeżo startego i spa-
rzonego chrzanu
święcone jajka na twardo,

Składanie mazurka:
Dolny placek najlepiej ułożyć 

na desce lub na blasze wyłożonej 
świeżym papierem. Na placek wy-
łożyć masę orzechową a na niej roz-
prowadzić jabłka. Całość przykryć 
drugim plackiem i równomiernie 
lekko docisnąć. Mazurek można po-
sypać cukrem pudrem lub polukro-
wać i dekorować według uznania.

Barszcz czerwony wielkanocny
Tym różni się od wigilijne-

go, że gotowany jest na wywarze z 
wędzonki i nie używa się do niego 
barszczu kiszonego. Przepis pocho-
dzi z czasów, gdy na Wielkanoc w 
domu gotowało się wędzone surowe 
szynki, boczki, balerony… Dziś, jeśli 
sami nie chcemy gotować wędzo-
nych wędlin, można je z powodze-
niem zastąpić wędzonymi kośćmi. 

Składniki:
1 ½ kg buraków czerwonych
2-3 l wywaru z wędzonek
pęczek włoszczyzny bez kapusty, 
ale koniecznie z selerem i pie-
truszką
3 ząbki czosnku
2 duże cebule

święcona swojska szynka,
święcona swojska kiełbasa,
święcony swojski boczek
sok z cytryny, sól, pieprz, cukier

Wykonanie:

Ugotowane i wystudzone 
buraki obrać i drobno zetrzeć. 
Święcone wędliny i jajka pokro-
ić w drobną kostkę i wymieszać 
z burakami. Doprawić chrza-
nem, sokiem z cytryny, solą 
i pieprzem. Dodać odrobinę cu-
kru na połączenie smaków, a jeśli 
ktoś chce, może też dodać trochę 
musztardy.

Czy wiecie że...
Jajkiem święconym można się dzielić podobnie 
jak opłatkiem. Zwyczaj ten kultywowany był na 
Wschodzie Polski i spotyka się go jeszcze gdzie 
niegdzie w Podkarpackiem oraz w domach 
zachowujących tradycje zza Buga. Przed Śnia-
daniem Wielkanocnym podaje się na talerzyku 
jajko pokrojone w cząstki. Każdy bierze sobie 
widelcem po kawałku, składając sobie życzenia 
z okazji Zmartwychwartania Pańskiego. 
W dniu Wielkanocy witano się mówiąc: „Chrystus 
zmartwychwstał”. Na to powitanie należy odpo-
wiedzieć: „Prawdziwie powstał”.
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łyżka masła
sól, pieprz, cukier, ocet winny

Wykonanie

Buraki dzień wcześniej ugo-
tować w łupinach i wystudzić. Na-
stępnego dnia obrać z łupin i ze-
trzeć na tarce o grubych oczkach 
lub pokroić w cienkie plasterki. 
Dodać pokrojoną w plastry 1 ce-
bulę i 2 pokrojone drobno ząbki 
czosnku. Całość wymieszać i odsta-
wić na godzinę pod przykryciem 
w chłodne miejsce. Następnie za-
lać buraki z przyprawami wywa-
rem z wędzonki (przygotowanie 
wywaru wcześniej ma tę zaletę, że 
można zebrać nadmiar tłuszczu) 
i zagotować. Do wrzącego barszczu 
dodać obraną włoszczyznę i goto-
wać razem na wolnym ogniu przez 
około godzinę. Uwaga! Czerwone-
go barszczu nie wolno przykrywać 
podczas gotowania, bo straci kolor. 
Gdyby się jednak tak stało, można 
go uratować, dodając trochę kon-
centratu z buraków i łyżkę octu. 
Po ugotowaniu odcedzić warzywa. 
Czysty barszcz doprawić do smaku 
solą, pieprzem i octem. Koniecznie 
trzeba dodać trochę cukru do sma-
ku. Wcisnąć pozostały czosnek. 

Osobno zeszklić drugą cebulę na 
maśle na jasnozłoty kolor i dodać 
do barszczu. Całość zagotować 
i raz jeszcze doprawić do smaku.

Barszcz wielkanocny podaje-
my z jajkiem na twardo przekro-
jonym na pół lub z pasztecikami 
np. takimi, jak w przepisie z Krzy-
waczki.

Pieczeń na dziko
Składniki:

1 kg pieczeni wołowej
1 cebula
2 ząbki czosnku
po kilka ziarenek ziela angielskie-
go, jałowca, goździków, pieprzu
2-3 liście laurowe
szklanka śmietany
łyżka mąki
2-3 łyżeczki cukru

sól, ocet i olej do smaku
Wykonanie:

Mięso oczyścić, umyć i osu-
szyć, natrzeć solą i przyprawa-
mi zmiażdżonymi w moździerzu, 
rozkruszonymi liśćmi laurowymi, 
skropić lekko octem i olejem. Wło-
żyć do brytfanny lub kamiennego 
garnka i obłożyć plastrami cebuli. 
Przykryć i pozostawić w chłod-
nym miejscu na przynajmniej 
jeden lub dwa dni. Piec w piekar-
niku nagrzanym do 180 C (można 
w rękawie foliowym, przekładając 
do niego przyprawy i zlewając sos, 
który się wytracił w trakcie bejco-
wania. Po ok. 1 ½ godziny przeło-
żyć mięso do rondla i przygotować 
osobno sos. Zrobić karmel, prażąc 
cukier z łyżką wody. Im ciem-
niejszy karmel, tym ciemniejszy 
sos, trzeba jednak uważać, żeby 
cukru nie spalić. Osobno zlać sos 
z pieczenia mięsa, dodać do nie-
go karmel, zagotować i podprawić 
śmietaną dokładnie rozmieszaną 
z mąką. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Włożyć do sosu mięso 
i dogotować w miarę potrzeby. Po-
dawać w plastrach, z ziemniakami 
lub kopytkami. Doskonale smaku-
je z ćwikłą.

Dawne polskie zwyczaje

Chodzenie na Groby

W Warszawie w XVIII wieku 
odbywała się procesja do grobów 
w pięciu kościołach, które symbo-
lizowały pięć ran Chrystusa. Na 
czele procesji szedł aktor z krzy-
żem, otoczony żołnierzami i bi-
czownikami.

Z czasem procesja przemie-
niła się w towarzyski spacer ro-
dzinny– także do pięciu kościołów. 
Pierwszym był zwykle kościół 
Świętego Krzyża, drugim – sióstr 
wizytek, trzecim – kościół pokar-
melicki św. Józefa. Następnie na-
wiedzano kościół św. Anny i wę-
drówkę kończono w katedrze św. 
Jana. Niektórzy zachodzili jeszcze 
do położonej tuż obok świątyni 
ojców jezuitów. Wystrój grobów, 
czesto zawierający aktualne treści 
społeczne i polityczne, stanowił te-
mat rozmów przy wielkanocnych 
stołach. 

przepisy zebrała i opracowała (awz)

Ten zwyczaj sięga korzeniami XVII wieku. Najbardziej popularny jest do dziś w Warszawie. 
Przed II wojna światową stanowił nieodzowną częśc przygotowania do Wielkanocy także w Wilnie, 

Lwowie i wielu innych polskich miastach – bo jest w nich wiele kościołów i wiele Pańskich 
Grobów do nawiedzenia. Czesto wykorzystywany jest on do urządzania kwest dobroczynnych. 

– Tłumne odwiedzanie Grobów 

Pańskich w Warszawie to fenomen. 

Oczywiście, są różne motywy tego 

chodzenia „na Groby”. Generalnie 

jednak, kiedy patrzę na ludzi przy 

grobie, to wyraźnie widzę, że jest to 

dla nich nie tylko zwykły spacer, 

ale okazja do głębokiej modlitwy 

i refleksji – mówi ks. Bogdan Bar-
tołd, proboszcz archikatedry św. 
Jana na Starym Mieście w wywia-
dzie dla tygodnika „Niedziela”.

Warto byłoby „odgrzać” ten 
piękny zwyczaj także u nas. Mamy 
co prawda po jednym kościele 
w miejscowości, ale razem jest to 
już pięć Pańskich Grobów do od-
wiedzenia, a w czasach motoryza-
cji te nikłe odległości nie stanowią 
problemu.

„Klamra” proponuje Pań-
stwu uwiecznienie tego wielkoso-

botniego spaceru na fotografiach 
i nadesłanie do nas Państwa prac 
z komentarzem lub bez – według 
Waszego uznania. Opublikujemy 
je z przyjemnością w  następnym 
numerze. Prace można nadsyłać 
na adres email: klamra@sulkowi-
ce.pl, pocztą (Rynek 1, 32-440 Suł-
kowice) lub przynieść do Urzędu 
Miejskiego.

Oczywiście będziemy także 
kultywowali utrwalone w naszej 
tradycji zwyczaje, a do nich bez 
wątpienia należy odwiedzenie 
w Wielkim Tygodniu Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Może ktoś zechce 
sfotografować Grób Pański także 
w Kalwarii i dołączyć go do space-
ru po „naszych” Grobach? 

Przecież Kalwaria była, jest 
i będzie nasza. 

(awz)
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W dobrą lekturę warto zaopa-
trzyć się także na nadchodzace 
święta. Oto kilka propozycji:

Jeśli lubisz romantyczne po-
wieści i rodzinne tajemnice

wypożycz Dom na wybrzeżu 
Elizabeth Adler, autorki nie bez po-
wodu nazywanej mistrzynią litera-
tury kobiecej. Poznaj Lamour, któ-
rej mąż zginął dwa lata wcześniej 
w wypadku samochodowym 
–  zrozpaczoną kobietę, która dalej 
nie potrafi sobie poradzić z jego 
śmiercią – chce uciec od wspo-
mnień tam, gdzie jako dziecko 
spędziła mnóstwo szczęśliwych 
chwil. Jednak w domu na wło-
skim wybrzeżu nie znajduje uko-
jenia. Prawda, którą tam odkrywa, 
wstrząsa nią na nowo…

Jeśli cenisz autentyczne histo-
rie i problemy współczesności 

wybierz Doktor Laurę fran-
cuskiej pisarki Laurence Dal Ca-
pello.  Laura jest internistką. Zbyt 
emocjonalnie podchodzi do swojej 
pracy i pacjentów. Madeleine, star-

Biblioteka poleca

Poczytać warto
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy 

do odwiedzenia biblioteki w Starej Szkole w Sułkowicach 
i w filiach w poszczególnych miejscowościach. 

Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie u nas coś interesującego. 
By sprostać wyzwaniu, jakim niewątpliwie jest dla nas 

zadowolenie Naszych Czytelników, systematycznie powiększamy 
księgozbiór.  Żadna z książek nie jest dziełem przypadku, 

a starannie przemyślaną decyzją. Zapisanie się do biblioteki 
kosztuje tylko… 2 minuty,  

a radość  z obcowania z literaturą może trwać lata.

sza pani o delikatnym zdrowiu, 
i pięciomiesięczny Tanguy, chłop-
czyk z biednej rodziny, stanowią 
część jej życia. Tymczasem jej mąż 
bez skutku nalega na dziecko. Do 
tego Laura jest świadkiem sytu-
acji, która może sugerować  jego 
zdradę.  W końcu staje przed dy-
lematem – wybierze pracę czy ro-
dzinę?

Dla dzieci i młodzieży
Biblioteka oferuje również 

duży wybór literatury dziecięcej 
i młodzieżowej, np. powieść  So-
phie McKenzie W poszukiwaniu 

przeszłości.  Lauren, adoptowa-
na jako dziecko, jest spragniona 
wiedzy na temat swojej tajemni-
czej przeszłości. Kiedy odkrywa, 
że mogła zostać odebrana swojej 
prawdziwej amerykańskiej rodzi-
nie,  jej dotychczasowe życie staje 
się jednym wielkim oszustwem. 
Dlaczego nikt nie chce odpowie-
dzieć na jej pytania? W jaki spo-
sób ma znaleźć biologicznych ro-
dziców?  Czy przybrani rodzice są 
odpowiedzialni  za jej porwanie?

Małgorzata Dzidek

Ekspozycja muzeum jest 
imponująca. Zwiedzanie wzbo-
gacone komentarzem przewod-
niczki zajęło nam 2 godziny. Po-
dziwialiśmy wielki piec w Izbie 
Podhalańskiej. Z jednej jego stro-

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Cudze chwalicie, swego nie znacie
To przysłowie mogłoby być zaproszeniem do naszej sułkowickiej Izby Tradycji. 

W imię tej dewizy grupa gimnazjalistek z klasy I f gimnazjum podziwiała w izbie eksponaty szacowne 
i nietknięte jeszcze zębem czasu. A wszystko po to, aby poczuć się „zakorzenionym”, aby identyfikować 

się z tą ziemią, ludźmi i ich wytworami. Aby kiedyś w przyszłości nie mieć problemów z brakiem 
przynależności. Te szczytne cele nie są możliwe do zrealizowania podczas jednej tylko wizyty. 

Toteż poszerzając perspektywę 19 marca  udałyśmy się do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 

ny na tzw. przypiecku spały dzieci, 
a z drugiej…kury. Izba Podhalań-
ska dzieliła się na czarną i bia-
łą. Czarna była miejscem pracy, 
a biała odpoczynku i świętowania. 
Nad łożem małżeńskim pyszniła 

się galeria świętych, malowanych 
na szkle.

Urzekła nas też Izba Szkolna. 
Jedną jej część zajmowały ławki 
i tablica, a w drugiej mieszkał na-
uczyciel. Przynajmniej nie miał 
daleko do pracy.

W rogu Izby Szkolnej stała 
szafa, a w niej spoczywała Księ-
ga Hańby. Zapisywano tam tych 
uczniów, którzy najgorzej się za-
chowywali. Rezultatem wpisu do 
Księgi Hańby była kara fizyczna 
wymierzana przez nauczyciela, po-
dwajana przez rodziców w domu.

Muzeum Etnograficzne po-
siada okazałą kolekcję narzędzi 
używanych dawniej przez rolni-
ków. Nam bardzo podobała się 
olejarnia, w której z rzepaku tło-
czono olej. Całkiem współcześnie 
prezentowały się tez lniane tkani-
ny produkowane w manufakturze. 
Różnorodne wzory malowano na   
nich wałkiem, podobnym do tego, 
którego używa się do malowania 
ścian.

Muzeum zrobiło na nas duże 
wrażenie i zachęca do głębszego 
poznania materialnej i duchowej 
Kultury Małopolski.

Uczennice If gimnazjum 
w Sułkowicach z Małgorzatą Dzidek 

i Haliną Kozioł

Izba górali babiogórskich na obrazie 
Aleksandra Kotsisa
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Ewa Kozik jest córką na-
uczycielki i sekretarza gminy 
w Niedźwiedziu. Jej mama uczyła 
w szkole podstawowej oraz prowa-
dziła kursy haftu, szycia i gotowa-
nia w Kole Gospodyń Wiejskich, 
znała się na ozdabianiu regional-
nych strojów krakowskich. Ewa 
po maturze otrzymała przydział 
pracy do szkoły podstawowej 
w Sułkowicach. Studia wyższe 
– pedagogikę z plastyką ukończy-
ła na Uniwersytecie  Śląskim w 
Katowicach. Przez 35 lat uczyła w 
tutejszej Szkole Podstawowej wy-
chowania plastycznego. Jak sama 
wspomina: Miałam bardzo uzdol-
nionych uczniów. Dostawali liczne 
nagrody za swoje prace plastyczne. 
Wspólnie urządzaliśmy wystawy po-
wiatowe i wojewódzkie. Mój przed-
miot był bardzo lubiany, ponieważ 
był taki raczej relaksowy. W szkole 
uczyła nie tylko malowania, ale też 
haftowania. Starała się ukierunko-
wać swoich uczniów artystycznie. 
Do tej pory ma pracę ucznia przed-
stawiającą ptaszka – wykonaną in-

Ewa i Aleksander Kozikowie

Małżeństwo z pasją malarską
Ewa i Aleksander Kozikowie to sympatyczne małżeństwo żyjące sobie spokojnie w domu nauczyciela 
w Sułkowicach.  Ona – artysta plastyk, On – plastyk odtwórca, który hobbystycznie oprawia obrazy

 i restauruje stare malowidła, które przynoszą mu ludzie. Mieszkają w miejscu niemal 
alchemicznym, pełnym gobelinów, obrazów i antykwarycznych drobiazgów. 

Przekraczając próg ich mieszkania, wkracza się w świat – pełen barw, kolorów i historii. 

tarsją w drewnie. Dziś ten uczeń jest 
rzeźbiarzem meblowym i pracuje w 
firmie tworzącej meble artystyczne 
w Rudniku. Starała się nauczać tak, 
by jej wychowankowie potrafili coś 
zrobić sami i umieli te umiejętności 
wykorzystać. 

W dobie przedinterneto-
wej rozwijała wyobraźnię swoich 
uczniów, pokazując, że można 
wykonać rzeźbę z kory drzewnej, 
z mydła, z plasteliny, że można ma-
lować na szkle, robić wydzieranki 
i wycinanki ludowe. Po lekcjach 
prowadziła kółko plastyczne, na 
którym przekazywała dodatkowe 
wiadomości z techniki. Założyła 
także teatrzyk kukiełkowy Suł-
ko-baj, który przedstawiał baśnie 
w przedszkolach oraz na terenie 
szkoły. Uczniowie nie tylko przed-
stawiali sztuki, lecz także własno-
ręcznie szyli kostiumy dla kukie-
łek i wykonywali scenografię. 

Ewa Kozik maluje od dziecka. 
Bardzo polubiła haftowanie ser-
wet, obrusów, a także gobelinów, co 
wymaga dużej dokładności. Swoim 

W Galerii Inretnat

Wernisaż Agnieszki
z rektorem ASP

entuzjazmem plastycznym zaraziła 
męża, a także syna, którego hobby 
to grafika reklamowa sklepów. Ewa 
Kozik wraz z mężem chętnie od-
wiedzają  antykwariaty i jarmarki. 
Szczególnie polecają ten w Suchej 
Beskidzkiej, gdzie kolekcjonerzy 
mogą znaleźć prawdziwe rarytasy.  

Aleksander Kozik jest ro-
dowitym sułkowianinem. Przez 
wiele lat pracował w FN Kuźnia, 
na rencie oddał się malowaniu, 
obserwując otoczenie. Podobnie 
jak żona, najbardziej lubi pejzaże 
i krajobrazy. Bardziej jeszcze woli 
jednak odrestaurowywać stare, 
zniszczone już płótna i oprawiać je 
w ramy. Swoją pracownię ma w ga-
rażu. Od trzech lat pojawia się na 
Jarmarku „Sułkowicka Jesień”, 
gdzie prezentuje dokonania ma-
larskie swojej żony i swoje. 

Ostatnio można też było obejrzeć 
wystawę prac malarskich państwa Ko-
zików w Izbie Tradycji. Bo artystycz-
na dusza nie powinna się ukrywać ani 
w garażu, ani w mieszkaniu. 

Joanna Gatlik

Nowe objawienie na sułkowickiej scenie 

Tolex Band
Do czynnego muzykowania powrócił Roman 

Stokłosa, wnuk Jana – byłego wójta Sułkowic, ka-
pelmistrza orkiestry dętej przez 50 lat jeszcze za 
czasów Galicji i rządów Najjaśniejszego Pana Fran-
za Josepha.

Upodobania muzyczne ma w genach i pielę-
gnuje je od najmłodszych lat. Niedawno przystąpił 
do krakowskiego zespołu weselno-bankietowego 
Tolex Band, którego założycielem jest Teofil Bia-
łota, grający wcześniej ze śp. Józefem Chrobakiem 
z Sułkowic. 

Zespół koncertował  nie tylko w Polce, ale też 
w byłej Jugosławii, w USA i w Danii. W swoim re-
pertuarze ma 4.500 piosenek. Gdy niedawno szukał 
muzyka grającego na instrumentach dętych, Ro-
man Stokłosa postanowił się zgłosić. I tak już zo-
stało. Nie ma się co dziwić, w końcu jest absolwen-
tem średniej szkoły muzycznej w Krakowie. 

Przez 35 lat grał „po weselach” z popular-
nym zespołem „Stokłosioków” (z ojcem Romanem 
i braćmi Staszkiem, Stefanem i Dzidkiem oraz 
Adamem Garbieniem), a także z krzywaczańskim 
zespołem „Kombi” (m.in. z Adamem Żarskim) oraz 
w sułkowickiej orkiestrze dętej. 

Agnieszka Niżegorodcew, absolwentka krakow-
skiej ASP, nie malowała przez ponad 20 lat. W tym 
czasie robiła filmy w wytwórni filmów animowa-
nych w Krakowie. Jej powrót do malarstwa uhono-
wał rektor ASP Adam Wsiołkowski, przybywając na 
wernisaż jej autorskiej wystawy w galerii Internat.

Agnieszka od trzech lat uczestniczy w sułkowic-
kich plenerach. Wystawa jest poniekąd plonem tych 
przyjazdów - w całości składa się z zimowych widoków 
Sułkowic i okolic (uwieczniła np. starą strażnicę i sto-
doły w Harbutowicach, Kalwarię, Lanckoronę). Obra-
zy malowane są o różnych porach dnia, o czym świad-
czy kolor światła. Artystka ze szczególną wrażliwością 
dostrzega i maluje niuanse świata zmieniającego się 
pod wpływem światła, powietrza kryształowego od 
mrozu i śniegu sprzypiącego pod butami.  

Podczas wernisazu, na który przybyli w komple-
cie wierni bywalcy Galerii, zrodził sie pomysł zorga-
nizowania „malarskiego spaceru po Sułkowicach” 
- z instajacją plenerową obrazów obok imiejsc, które 
przedstawiają. Znając dyrektor Aleksandrę Korpal, 
dojdzie on zapewne w krótce do skutku.

(awz) Joanna Gatlik



„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

Sułkowice zimą – wernisaż wystawy
Agnieszki Niżegorodcew w Galerii Internat

Z wizytą u Ewy i Aleksandra Kozików
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Wszelkie prawa zastrzeżone



Jak telewizja filmowała nasze przygotowania do Wielkanocy 

fot. Monika Widlarz
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