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Wybrane z numeru:

Wokół problemów rolników                 s. 16

Spotkania opłatkowe           s. 10-15

Jasełka i kolędowanie             s. 18-19

Akcje charytatywne     s. 20-22

Nowa ustawa śmieciowa  s. 9

Podziękowania dla strażaków         s. 17

Przyszłość ZSZiO    s.  5

Zima – ale czad!

Ja, Barbara Papaj, przepraszam 
Państwa Monikę i Krzysztofa Wilków 

za nieprawdziwe i nie poparte faktami pomówienie ich 
w wiadomości wysłanej dnia 14. 11. 2010 r. do Szpitala 
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, o to, że znęcają 
się nad córką Małgorzatą Wilk.

Ogłoszenie sądowe

Później niż zwykle, bo w połowie stycznia, ale za to 
bardzo intensywnie nawiedziła nas zima. W tygodniu na przełomie 

stycznia i lutego temperatura minimalna dochodziła 
do -30°C, a maksymalna w dzień nie przekraczała -12°C. 

Urok
Śniegu właściwie nie spadło zbyt wiele, niemniej dość, by ostatnie dni 

okresu bożonarodzeniowego, a więc i ostatnie spotkania opłatkowe i kolę-
dowe – zyskały wreszcie stosowną oprawę. Część tych spotkań opisaliśmy 
w tym numerze, część uwieczniliśmy na stronie internetowej gminy, inne 
posłużą do przygotowania materiału o organizatorach (jak np. Apassionacie, 
orkiestrze dętej w Sułkowicach, czy w strażach). Gdyby tradycyjne przepo-
wiednie pogodowe miały się sprawdzić, można by wyrokować, że zima co 
prawda nastała sroga, ale będzie krótka, bo: Gdy na Gromniczną mróz – szy-
kuj chłopie wóz, gdy na Gromniczną tajanie – szykuj chłopie sanie. Ale czy 
ten ludowy prognostyk dotyczy też naszych cyberczasów? Zobaczymy.

Drogi
Na naszych drogach prowadzona i koordynowana jest „Akcja zima”. 

Drogi są przejezdne i na bieżąco monitorowany jest ich stan. Oznacza 
to, że wszędzie można dojechać, ale nie możemy liczyć na zawsze „czar-
ne” drogi. Jak tłumaczą pracownicy referatu inwestycji UM, mieszkamy 
w terenie niemal górskim, często trudno dostępnym dla ciężkiego sprzętu, 
pod szczególną ochroną ekologiczną (więc nie wolno stosować np. żużlu do 
posypywania, ani tym bardziej soli). Szczegółowy wykaz dróg, za które od-
powiada gmina oraz kolejność odśnieżania poszczególnych ulic zamiesz-
czony jest na stronie internetowej gminy: www.sulkowice.pl. Przy okazji 
warto przypomnieć, że za odśnieżanie i utrzymanie chodników przylega-
jących do posesji odpowiadają zgodnie z prawem ich właściciele.

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych można dzwonić 
na nr tel. Urzędu Miejskiego – 12 273 20 75 w. 21 i do ZGK – 12-273-20-50. 
Za drogi wojewódzkie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich – 12-272-17-88. 
Drogi powiatowe utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych – 12-27-217-33, 
a drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od-
dział w Wadowicach – 33-873-73-28. Na stronie internetowej gminy po-
dano także numery telefonu do osób i firm bezpośrednio odpowiadają-
cych za poszczególne drogi.

Prosto z pieca
Nie tylko na drogach zima rodzi problemy. Niesprawne piece, nie-

szczelne i zatkane kominy, drożyzna na rynku paliw i energii – wszyst-
ko to rodzi zagrożenie dla życia i zdrowia. Już pojawiły się przypadki 
zaczadzenia, zagrożenia pożarowe. Dotkliwe zimno jest groźne samo 
w sobie, jednak nie zwalnia nikogo z ostrożności przy ogrzewaniu. 

Pomoc społeczna
W naszej gminie na szczęście nie mamy osób bezdomnych. Każdy ma 

jakiś dach nad głową, lecz są mieszkańcy, którzy mają wyjątkowo ciężkie 
warunki mieszkaniowe. OPS zakupił dla nich węgiel na opał, udzielił zapo-
móg celowych. Pracownicy socjalni OPS, straż miejska i policja prowadzą 
stały monitoring, są w gotowości do niesienia pomocy, gdyby była komuś 
potrzebna. Bardzo ważna jest w tej sprawie również czujność i życzliwość 
sąsiedzka. W razie gdyby ktoś zauważył osobę przemarzniętą na ulicy lub 
wiedział o takim przypadku w sąsiedztwie, należy natychmiast poinformo-
wać straż miejską (tel. 695 665 503).  Gmina jest przygotowana do udziele-
nia takim osobom natychmiastowej pomocy.

W związku z trwającym okresem zimowym   

apelujemy o kontakt 
wszystkie osoby, które z powodu złego stanu 
zdrowia, niskich dochodów lub innych przeszkód 
nie są w stanie we własnym zakresie zaopatrzyć 
się w niezbędny opał lub będą wymagały w tym 
okresie innej pomocy np. dowozu opału, usług 
opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej.

Apelujemy także do mieszkańców gminy 
o szczególną wrażliwość na trudną sytuację 

innych ludzi w tym okresie. 
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na 
osoby samotne, niepełnosprawne i będące 

w złej sytuacji finansowej.

W razie zauważenia niepokojących sytuacji 
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sułkowice, ul. Sportowa 45

tel. 12 272 50 20, 12 272 50 21
lub 695 665 503 – Straż Miejska

(awz)

Z PIT-em do gminy
Urząd Miejski w Sułkowicach 
organizuje dla Mieszkańców 

punkt składania zeznań rocznych 
za 2011 rok.

Zeznania będzie odbierał 
w budynku B Urzędu Miejskiego 

wydelegowany pracownik Urzędu Skar-
bowego w Myślenicach.

Terminy zostaną podane na stronie 
internetowej gminy, tablicy ogłoszeń 

i nastęnym numerze „Klamry”.

W dniu 27 lutego 2012 r. (poniedziałek) 
od godz. 8:30 do 15:30

w Urzędzie Miejskim w budynku B
prawnicy 

ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum
będą udzielali 

bezpłatnych porad prawnych.
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W części merytorycznej sesji 
radni omówili sprawy bieżące. Za-
poznali się z pracami burmistrza, 
komisji RM i placówek gminnych w 
okresie między sesjami, przyjęli jed-
nogłośnie Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Sułkowice, uchwa-
lili jednogłośnie budżet na rok 2012 
oraz ostatnie zmiany w budżecie 
kończącego się roku 2011, przyjęli 
ramowy plan pracy Rady Miejskiej 
i jej komisji w roku 2012, a także 
uchwalili Gminny Program Profi-
laktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie.

Na zakończenie wiceprzewodni-
czący Wiesław Moroń zaproponował, 
by radni – jak co roku – przekazali 
część diety za tę sesję na rzecz SWON 
Kolonia i wsparli organizację karna-
wałowej  imprezy integracyjnej. 

Drugim uroczystym akcentem 
części roboczej było wręczenie po-
dziękowania od Rady Teresie Kani 
prowadzącej Biuro Rady. Radni do-
cenili w ten sposób jej profesjona-

Sesja „sylwestrowa” Rady Miejskiej

Z Aniołami na parapetach
Niech na Waszych parapetach tańczą tylko Anioły 

i odpędzają od Waszych domów wszystkie złe duchy 
– życzył przewodniczący Rady Miejskiej Jan Socha 

radnym i gościom uroczystej, ostatniej sesji roku 2011.

lizm, zaangażowanie i – jak podkre-
ślał przewodniczący – cierpliwość, 
jako że pierwszy rok działania RM 
nowej kadencji to zawsze dużo pra-
cy organizacyjnej, którą Teresa Ka-
nia wykonuje perfekcyjnie.

Sesja odbyła się w sali głów-
nej strażnicy OSP w Sułkowicach, 
jako że po części oficjalnej na-
stąpiła uroczysta. Zaproszeni na 
nią zostali dyrektorzy placówek 
oświatowych i innych jednostek 
prowadzonych przez gminę oraz 
goście honorowi – w tym nowo wy-
brani parlamentarzyści, reprezen-
tujący nasz okręg w Parlamencie 
RP. Życzenia noworoczne złożyli 
burmistrz Piotr Pułka i przewod-
niczący Jan Socha, wręczając 
wszystkim kwiaty poinsecji – tzw. 
gwiazdy betlejemskie. Kiedy już 
sala zakwitła zielono - czerwonymi 
kwiatami, dla zgromadzonych wy-
stąpił z repertuarem kolędowym 
chór z Krzywaczki, prowadzony 
przez Małgorzatę Wątor.  Dziew-
częta zasłużyły sobie na gorące 
oklaski widowni, a sekretarz gmi-
ny Małgorzata Dziadkowiec obda-
rowała je także słodkościami.  

Spotkanie zakończył nowo-
roczny toast z życzeniami wszel-
kiej pomyślności i poczęstunek 
przygotowany przez Stowarzysze-
nie Gospodyń w Sułkowicach. Przy 
szwedzkim stole zastawionym pol-
skimi specjałami radni i goście 
mieli okazję do swobodnej rozmo-
wy, a nierzadko – do snucia planów 
dotyczących Nowego Roku. (awz)  fo
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Teresa Kania

Na sesji wiceprezes LGD 
Między Dalinem i Gościbią Adam 
Gumularz omówił działalność 
stowarzyszenia oraz przedstawił 
możliwości pozyskiwania środków 
poprzez tę organizację. Przyjęty 
został Program zdrowotny Reha-
bilitacja lecznicza – fizjoterapia 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej ruchowo oraz dzieci i młodzieży 
z wadami postawy z terenu Gminy 
Sułkowice na rok 2012. Kierownik 
referatu techniczno inwestycyjne-
go przedstawił w prezentacji mul-
timedialnej informację o przygo-
towaniu tegorocznych inwestycji.  
Szerzej o inwestycjach napiszemy 
w następnym numerze „Klamry”. 

Radni podjęli uchwały w spra-
wie ustalenia kierunków działania 
dla Burmistrza Gminy Sułkowi-
ce dotyczących planowania prze-
strzennego. Przewidywane terminy 
sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania dla Biertowic, 
Sułkowic, Rudnika i Krzywacz-
ki ustalono na 29 grudnia 2012 r., 
zaś dla Harbutowic – do 30 grud-
nia 2013 r. Na realizację tych celów 
zabezpieczono kwotę nie większą 
niż 345 tys. zł w roku 2012 i 182 tys. 
w roku 2013.

S e s j a  R M

2 6  s t y c z n i a

„Biedronki” nie będzie?
Radni zmienili uchwałę Nr 

XIV/104/07 Rady Miejskiej w Suł-
kowicach z dnia 29 listopada 2007 
r., o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Gminie 
Sułkowice dla Biertowic. Wyłączo-
no trzy działki, na których rzekomo 
miałby stanąć dyskont spożywczy. 
Dziewięcioro radnych było za tym 
wyłączeniem, a sześcioro przeciw. 

Na sesji miała się odbyć dys-
kusja w sprawie wyłączenia kilku 
działek spod procedowania planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla Biertowic, ale pod wpływem 
lobbingu zajęto się tym, czy na 
przedmiotowych, spornych dział-
kach powinien stanąć dyskont. Na 
sesję tłumnie przybyli właściciele 
i pracownicy sklepów spożywczych 
z Biertowic, Sułkowic i Rudnika 
oraz ludzie przeciwni temu, żeby 
powstał sklep, który miałby zagro-
zić ich miejscom pracy. Byli też 
właściciele działek, którzy złożyli 
wniosek o przekształcenie ich po-
siadłości na takie, które zgodnie ze 
studium zagospodarowania prze-
strzennego, mogłyby się stać tere-



Klamra 1 (234) styczeń 2012

5

(jg)

S e s j a  R M

2 6  s t y c z n i a

nami pod usługi komercyjne. Wła-
ściciele bronili swojego prawa do 
przekwalifikowania swoich działek 
i dysponowania swoją własnością, 
zaś właściciele sklepów obawiający 
się konkurencji – swoich obrotów i 
miejsc pracy swoich pracowników. 

Dyskusji wokół spornych 
działek nie da się rozstrzygnąć tak, 
by zyskać powszechny konsensus, 
a sprawa ta od kiku miesięcy blo-
kuje uchwalenie nowego planu 
dla całych Biertowic. W związku 
z tym zdecydowano, że  ostatecz-
nie więc plan zagospodarowania 
Biertowic zostanie zmieniony, zaś 
trzy sporne działki pozostaną wy-
łączone i będą zaklasyfikowane 
według starego planu, który prze-
widuje na tym obszarze budownic-
two jednorodzinne.  

Przyszłość ZSZiO
Na sesji poruszony został rów-

nież temat pogłosek o możliwości 
likwidacji ZSZiO w Sułkowicach. 
Na szczęście są to pogłoski nie-
prawdziwe. 

Radny Zbigniew Szuba przy-
toczył słowa posła Marka Łatasa 
z „Dziennika Polskiego”, że niektóre 
szkoły powiatowe będą likwidowa-
ne. Radna powiatowa Zofia Góralik 
oświadczyła, że na sesjach rady po-
wiatu nigdy nie było mowy o likwi-
dacji tej placówki, ani w ogóle nie 
dyskutowano na ten temat. Potwier-
dził to starosta Józef Tomal najpierw 
w zainteresowanej szkole, a później 
na posiedzeniu połączonych komisji 
RM (szerzej w artykule obok). 

Przy okazji zastępca Burmi-
strza Rozalia Oliwa zwróciła uwagę, 
że szkołę mogłaby prowadzić rów-
nież gmina. Burmistrz Piotr Puł-
ka wystąpił z takim wnioskiem do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w 2007 r.  Kurator Józef Rostworow-
ski był bardzo przychylny takiemu 
rozwiązaniu, ale starostwo powia-
towe nie wyraziło na nie zgody.

Nagroda dla Elegii
W związku z jubileuszem 70 

lat działalności artystycznej ZPiT 
„Elegia”, burmistrz zapropono-
wał zorganizowanie wyjazdu po-
łączonego z tournée do zaprzyjaź-
nionych miasteczek Ronchamp 
i Cuveglio, co zostało przyjęte 
przez zespół z ogromną radością. 
Obecnie prowadzone są szczegó-
łowe ustalenia. 

Była, jest i będzie
Nasza sułkowicka szkoła średnia i zawodowa

W lutym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
zostaną oddane do użytku trzy nowe pracownie o łącznej wartości 

prawie 800 tys. zł. Szkoła realizuje programy unijne 
kursów i szkoleń warte ponad 250 tys. zł, za co mogła dokupić 

pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji tych zajęć.
W roku szkolnym 2010-2011 w modernizację bazy kształcenia 

zawodowego w naszej szkole zainwestowane zostało ponad 2 mln zł.  
To jakiś absurd – komentuje pogłoski na temat możliwości rozwią-
zania naszej szkoły dyrektor Aleksandra Korpal. – Czy inwestuje 

się takie pieniądze w szkołę, którą ma się zamiar rozwiązać?

Szkoła zawodowa w Sułko-
wicach została utworzona jeszcze 
w czasach zaboru austriackiego, 
jako jedna z dwóch pierwszych 
szkół zawodowych w Małopolsce. 
Istnieje od blisko 120 lat. Jest nie 
tylko szkołą ponadgimnazjalną 
– kształcącą techników, fachowców 
w wielu zawodach oraz przygoto-
wującą do matury. Dla naszego 
miasta jest czymś znacznie więk-
szym – ośrodkiem kulturotwór-
czym i ważnym elementem naszej 
tradycji. W przeszłości przyciągnę-
ła do Sułkowic wiele osób, które na 
stałe związały się z miastem i gmi-
ną. Dziś nawet ci, którzy kształcili 
się w innych szkołach i do innych 
szkół posyłają swoje dzieci, mówią 
o niej „nasza szkoła” i nie wyobra-
żają sobie nawet, że mogłoby jej 
nie być w gminnym pejzażu. To 
dlatego plotka o możliwości jej 
rozwiązania tak poruszyła środo-
wisko. To dlatego radni zajęli się 
tą plotką. To dlatego o plotce pi-
szemy w „Klamrze”.

Plotka
Na posiedzeniu połączonych 

komisji rady próbowano ustalić 
skąd wyszła ta pogłoska. Powo-
ływano się na wypowiedź posła 
przytoczoną w „Dzienniku Pol-
skim”, że chyba następne szkoły 
do likwidacji po dobczyckiej daw-
nej szkole rolniczej, to Sułkowice 
i Lubień, na czyjeś wypowiedzi na 
jakimś forum.

Czy warto dochodzić, skąd 
wyszła plotka, sycić satysfakcję 
plotkarza i intrygantów?

Na pewno nie, ale warto uświa-
domić sobie związane z plotką 
mechanizmy. A często tak bywa, 
jak zapewne w tym przypadku, że 
źródłem plotki stają się cytowane 
wypowiedzi wyrwane z kontekstu. 
Słowo „złapane”, odarte ze znacze-
nia, idzie w świat i działa. 

Na czyją niekorzyść działa plot-
ka? Komu i o co chodzi? O szkołę? 
A może o posła? Polityczne korzy-
ści dla wielu są niestety ważniejsze 
od jakiejś szkoły, jakichś uczniów, 
czyjegoś życia.

 Na pewno plotka jest groźna, 
bo chociaż starostwo ją dementu-
je, to jednak poszła „w świat” i robi 
swoje. Rodzice gimnazjalistów 
i sami gimnazjaliści wybierają 
przecież właśnie teraz szkołę, do 
której pójdą po skończeniu gimna-
zjum. Jest zrozumiałe, że obawiają 
się zdecydować na szkołę, której 
byt może być niepewny.

Dementujcie, gdzie możecie
– prosił starosta Józef To-

mal na posiedzeniu połączonych 
komisji rady. Wcześniej starosta 
gościł w samej szkole – na posie-
dzeniu Rady Pedagogicznej. Pro-
sił nauczycieli i radnych, by jak 
najszerzej głosili, że byt szkoły nie 
jest zagrożony i że można, a nawet 
trzeba się w niej uczyć. Także nasi 
radni powiatowi podkreślają, że na 
żadnym posiedzeniu rady powiatu 
nie było mowy o likwidacji naszej 
szkoły. 

Będą targi w Sułkowicach
Na potwierdzenie swoich 

słów starosta zapowiedział, ze te-
goroczne targi edukacyjne powia-
tu myślenickiego zorganizowane 
zostaną w naszej szkole. Młodzież 
gimnazjalna z całej gminy będzie 
się u nas zapoznawać z ofertą szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie 
powiatu.

Trudna sytuacja
Finansowo rzeczywiście we-

soło w edukacji pondgimnazjalnej 
nie jest – mówił starosta. Mamy niż 
demograficzny, więc zmniejszył 
się nabór do szkół. Ponieważ ma-
jątek ZSZiO w Sułkowicach jest 
duży (prócz budynku szkolnego 
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Na posiedzenie współne komisji Rady Miejskiej przybył starosta Józef Tomal, 
który kategorycznie oświadczył, że pogłoski o zamiarze rozwiązania sułkowic-
kiej szkoły są wyssane z palca. Starostwo – twierdził – nie zamierza likwidować 
szkoły w Sułkowicach, ani żadnej innej w naszym powiecie. Prosił radnych, by 
wszędzie, gdzie tylko mogą, dementowali te pogłoski. Zobowiązał się, że da w tej 
sprawie odpowiednie oświadczenie do prasy. 
Burmistrz Piotr Pułka nie zrezygnował jednak z wysłania do starostwa powyż-
szgo zapytania, wychodząc z założenia, że w tak ważnej sprawie, jeżeli już opi-
nia publiczna została poruszona (niezależnie od tego, z czyjej winy i w jakiej 
intencji), ludzie powinni otrzymać formalne wyjaśnienie i deklarację Starosty 
na piśmie. 

– rozbudowane warsztaty, in-
ternat), więc koszta są wysokie. 
Z drugiej strony, jak podkreślał 
Józef Tomal,  właśnie szkoła w Suł-
kowicach wypracowuje w swoich 
warsztatach największy dochód ze 
wszystkich szkół powiatu. 

O skali tych wypracowywa-
nych środków świadczą sumy po-
dane przez dyrektor Aleksandrę 
Korpal w rozmowie dla „Klamry” 
poprzedzającej otwarcie nowych 
pracowni: Pieniądze na wyposa-
żenie nowych pracowni do nauki 
zawodu pozyskaliśmy z progra-
mów unijnych, ale przygotowanie 
pomieszczeń na te pracownie wy-
konaliśmy ze środków własnych, 
wypracowanych przez szkołę. 
Kosztowało nas to 377.750 zł.

Nowe pracownie i kursy
Szkoła uczestniczy w dwóch 

projektach unijnych województwa 
małopolskiego odnośnie moder-
nizacji kształcenia zawodowego 
i modernizacji bazy dydaktycznej.  

Ze środków przyznanych na-
szej szkole wyposażona została 
nowoczesna pracownia mecha-
troniki w warsztatach w Sułkowi-
cach, elektroniki samochodowej 
w warsztatach w Rudniku oraz hote-
larstwa w internacie szkolnym. Ich 
otwarcie odbędzie się już wkrótce.

Dodatkowo ze środków na kur-
sy i szkolenia szkoła doposażyła 
w pomoce dydaktyczne trzy ist-
niejące pracownie.

Kursy i szkolenia dla młodzie-
ży z całego powiatu w ZSZiO obej-
mują dodatkowe tak ważne kwali-
fikacje, jak np. kurs spawacza, czy 
zawodowe prawo jazdy.

Wybrałem kurs spawacza, bo 
to jest coś, co można sobie wpisać 
do CV jako dodatkowy zawód. 
Prawo jazdy jakoś tam zrobię 
sam, a na kurs spawacza nie było-
by mnie przecież stać – mówi jeden 
z uczestników kursu.

Pięć pracowni komputerowych
Niedawno pokazywałam szko-

łę gościom i nadziwić się nie mogli 
że mamy aż pięć pracowni kompu-
terowych – mówi dyrektor Aleksan-
dra Korpal. Pracownie te są przy-
gotowane z myślą o kształceniu 
w poszczególnych zawodach. In-
nego oprogramowania potrzebują 
np. ekonomiści, a innego elektro-
nicy. Jest też oczywiście oprogra-
mowanie ogólne, dla wszystkich 
uczniów.
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Sześciolatki w szkole
Do 2014 zostanie przesunięty termin decyzji rodziców 

Chociaż trwają jeszcze prace legislacyjne, już jest prawie pewne, 
że o tym, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, rodzice mogą decydować 

jeszcze do 2014 roku, a nie – jak pierwotnie planował rząd 
– do obecnego. O pierwszych doświadczeniach z sześciolatkami 

w szkole rozmawiano na konferencji zogranizowanej 
w Myślenicach przez Małopolskie  Kuratorium Oświaty. 

W ramach prezentacji dobrych praktyk 
wystąpiła dyrektor szkoły w Sułkowicach Jolanta Stręk. 

Dyrektor Jolanta Stręk na posiedzeniu w MOKiS w Myślenicach
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Prowadzący spotkanie przed-
stawiciele kuratorium oraz dyrek-
tor poradni pedagogicznej Małgo-
rzata Niewodowska podkreślali, 
że obecnie dzieci szybciej osiągają 
dojrzałośc szkolną, na która skła-
dają się możliwości intelektualne 
dziecka, zdolność nawiazywania 
interakcji społecznych, a także po-
ziom samodzielności dziecka i jego 
zdolności manualne. W większości 
krajów wysoko rozwiniętych sze-
ściolatki uczą się już w szkołach, 
a w Luxemburgu do szkoły posyła-
ne są nawet czterolatki.

 Okres pięciu i sześciu lat jest 
uważany przez psychologów i peda-
gogów za najbardziej twórczy i in-
telektualnie chłonny u dzieci, więc 
trzeba te naturalne predyspozycje  
wykorzystać. Od strony praktycznej 
prowadzacy kładli nacisk na to, by 
zachęcać rodziców do podejmowa-
nia decyzji o posyłaniu sześciolat-
ków do szkoły przed 2014 rokiem, by 
w tym „krytycznym” roku uniknąć 
przepełnienia klas, co niekorzystnie 

odbiłoby się na warunkach pracy 
z dziećmi.

Innym aspektem, na który 
zwrócono uwagę, jest stan przy-
gotowania szkół do przyjęcia sze-
ściolatków. W związku z tym zapre-
zentowano dobre praktyki w pracy 
z najmłodszymi uczniami w trzech 
szkołach w powiecie, w tym – w na-
szej szkole w Sułkowicach.

Obecnie uczy się w niej 15 sze-
ściolatków, z czego 13 z siedmiolat-
kami. Sala lekcyjna, w której uczą 
się sześciolatki, podzielona jest na 
część przeznaczoną do zajęć dydak-
tycznych (...) oraz część z dywani-
kiem do zabawy i odpoczynku. An-
kieta przeprowadzona przez szkołę 
wśród rodziców sześciolatków wy-
kazała, że zdecydowana większość 
jest zadowolona, iż podjęła decyzję 
o posłaniu szesciolatków do szkoły, 
tylko troje rodziców nie ma zdania, 
a swojej decyzji nie żałuje nikt. Ca-
łość prezentacji dyr. Jolanty Stręk 
znajduje się na stronie internetowej 
gminy. (awz)

Zaczęło się od PHARE
Doposażanie szkoły w nowo-

czesne pomoce dydaktyczne nie 
zaczęło się bowiem dopiero teraz. 
Po roku 2000, gdy tylko pojawiła 
się taka możliwość, szkoła zabie-
gała o nowoczesne maszyny do 
obróbki cyfrowej, wykorzystując 
program PHARE. Tą drogą szkoła 
wzbogaciła się o Marynę i Harna-
sia - chlubę warsztatów, która po-
zwala przygotowywać uczniów do 
pracy w nowoczesnych firmach. 
I te firmy o tym wiedzą, dlatego 
absolwentów naszej szkoły cenią 
– nie od dziś.

Z programu Leonardo da Vin-
ci szkoła starała się o pozyskanie 
wymiany młodzieży. Przyciągnięci 
Maryną i Harnasiem przyjechali 
do nas na praktyki Portugalczycy. 
W ramach rewanżu w minionym 
roku szkolnym nasi uczniowie 
mieli możliwość odbycia nieza-
pomnianych, a opisywanych już 
na łamach „Klamry”, praktyk 
w Portugalii. Kolejni uczniowie 
(tym razem z zawodów hotelar-
skich) mogą w przyszłym roku 
szkolnym liczyć na praktyki 
w partnerskim Cuveglio we wło-
skiej Lombardii.

Ze środków unijnych pozy-
skano także trzy z pięciu pracowni 
komputerowych oraz Centrum In-
formacji Multimedialnej w szkol-
nej bibliotece. 

Przyszłość
Dla obecnych gimnazjali-

stów szkoła przygotowała ofertę 
kształcenia w zawodach technik 
mechanik, technik mechatronik, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, technik hotelarstwa 
i technik informatyk. W Zasadni-
czej Szkole Zawodowej mogą się 
kształcić uczniowie w zawodach 
mechanik pojazdów samochodo-
wych, operator obrabiarek skra-
wających, ślusarz i murarz-tyn-
karz. Z myślą o murarzach szkoła 
przygotowała własną ściankę ćwi-
czeniową, którą uczniowie mogą 
budować, tynkować, rozbierać 
itd. Chodzi o to, że na prawdzi-
wej budowie fachowcy nie mają 
czasu szkolić uczniów, więc każą 
im wozić materiały w taczkach 
i wykonywać szereg prac pomocni-
czych. To też jest ważne, ale na to, 
by uczeń wziął na budowie kielnię 
do ręki nie ma co liczyć. Dlatego 
chcemy zapewnić własną ściankę, 

by się zawodu mogli uczyć w szko-
le – wyjaśnia Aleksandra Korpal.

ZSZiO uruchomiła także eli-
tarny profil Public Relations w Li-
ceum Ogólnokształcącym.

Przeprowadzone ostatnio ba-
dania Ewd (czyli Edukacyjnej War-
tości Dodanej) wykazały, że szkoła 

ma wysokie wyniki edukacyjne, 
o czym świadczy porównanie wy-
ników na wejściu (gdy uczniowie 
przychodzą do szkoły) i wyjściu 
(gdy ją opuszczają). Średnio „prze-
skakują” oni o 2 do 3 staniny, 
a ocena osiągnięć szkoły plasuje 
się na pozycji „wysoka”.

(awz)
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GMINA 

SUŁKOWICE

„Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice - część I”, 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program... obejmuje budowę 
52,84 km kanalizacji sanitarnej, 
budowę i przebudowę 10,64 km 
sieci wodociągowej, rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Bierto-
wicach oraz modernizację i roz-
budowę stacji uzdatniania wody 
w Harbutowicach. W wyniku reali-
zacji projektu do kanalizacji zosta-
nie przyłączonych 3599 osób, na-
tomiast 592 osoby uzyskają dostęp 
do sieci wodociągowej.

Co było?
JRP utworzona została z pra-

cowników Urzędu Miejskiego jako 
struktura powołana przez burmi-
strza zarządzeniem z 6 kwietnia 
2009, czyli pracowała nad projektem 
od samego początku – od tworzenia 
go, szukania optymalnych rozwią-
zań technicznych i i aplikowania 
o środki unijne. Co więcej, część za-
dań przewidzianych projektem za-
częła realizować, jako że burmistrz 
i rada miejska poprzedniej kadencji 
zdecydowali się na wzięcie pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska, by nie czekać 
z założonymi rękami na dofinanso-
wanie, lecz od razu przystąpić do 
realizacji inwestycji tak potrzeb-
nych mieszkańcom i gminie.  

Dzięki tej decyzji wykonane 
zostały cztery z siedmiu zadań ob-
jętych Programem…: kanalizacja 
w Biertowicach – etap II, kanaliza-
cja w Rudniku – etap I (ul. Dolna), 
kanalizacja w Sułkowicach, tzw. 
II rejon – etap IV oraz rozbudowa 
wodociągu ø 200 w Sułkowicach 
– od ul. Kowalskiej do ul. Tysiącle-
cia – zachodnie obejście Sułkowic. 

Co jest?
JRP aktualnie pracuje nad 

przygotowaniem wniosku refun-
dacyjnego o płatność, czyli zwrot  
wydatków poniesionych na reali-
zację zadań wykonanych od roku 
2007 do połowy 2011.

JRP, czyli jak realizujemy projekt
Kto śledzi materiały z sesji Rady Miejskiej i dokumenty urzędowe, natrafi na dziwny skrót JRP. 

Co to jest i do czego służy? Generalnie skrót oznacza Jednostkę Realizującą Projekt, 
czyli zespół ludzi powołany do przeprowadzenia zgodnie z założeniami projektów finansowanych 

lub współfinansowanych przez Unię Europejską (ang. Project Implementing Unit – PIU). 
W naszej gminie JRP to zespół, który koordynuje prace związane z  realizacją „Programu 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I”, 
na który otrzymaliśmy największe w historii gminy dofinansowanie w wysokości 

25 milionów 553 tysiące 192 złote i 67 groszy. 

Jednocześnie zespół przy-
gotowuje dokumentację nowych 
inwestycji i organizuje przetargi, 
sporządza projekty umów z wyko-
nawcami, przygotowuje sprawoz-
dania i raporty. Ponadto monitoru-
je stronę finansową projektu, czyli 
zestawienia i sprawozdania księ-
gowe, rozliczenia prowadzonych 
inwestycji. Na JRP ciąży oczywi-
ście odpowiedzialność za monito-
ring realizacji projektu i działa-
nia w dziedzinie promocji. Zespół 
działa w ścisłej współpracy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Mówi Jerzy Biernat: 
Najważniejszą sprawą jest 

teraz przygotowanie zestawień do-
kumentów potwierdzających po-
niesione wydatki oraz protokołów 
odbiorów wykonanych prac od 2007 
do 2011 roku. Konieczne było też 
przygotowanie not korygujących 
do faktur, które rozdzielały wydatki 
na kwalifikowane oraz niekwalifi-
kowalne. Podział taki jest istotny 
z punktu widzenia Komisji Euro-
pejskiej, gdyż wbrew obiegowym 
opiniom, nie wszystkie wydatki 
poniesione przez gminę mogą być 
refundowane. Dotyczy to przede 
wszystkim finansowania przyłączy, 
które nie są kosztem kwalifikowa-
nym, to znaczy nie mogą stanowić 
podstawy do refundacji wydatków. 
Do przygotowania wniosku niezbęd-
ne jest również przedstawienie opisu 
technicznego każdego z zadań oraz 
opisu planowanych przedsięwzięć. 
Warunkiem uzyskania częściowej 
refundacji kosztów przedsięwzięcia 
jest złożenie wniosku o płatność do 
instytucji wdrażającej czyli WFO-
ŚiGW w Krakowie. Stosowny wnio-
sek został złożony i aktualnie jest 
weryfikowany przez zespół eksper-
tów w WFOŚiGW w Krakowie.  

Co będzie?
JRP opracowała dokumen-

tację przetargową na pozostałe 
zadania Programu…, czyli: rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Bier-
towicach, modernizację ujęcia wody 
w Harbutowicach oraz budowę ka-
nalizacji sanitarnej wraz moder-
nizacją wodociągu w Sułkowicach 
– etap V. Obecnie koordynator WFO-
ŚiGW w Krakowie przeprowadza 
ich weryfikację. Po zakończeniu tej 
procedury ogłoszone zostaną prze-
targi, które wyłonią wykonawców. 
Na bieżąco praca JRP relacjonowa-
na jest w zakładce Infrastruktura 
i Środowisko strony internetowej 
gminy Sułkowice.

W skład JRP wchodzą: 
Dorota Gabryl – kierownik,  Hanna 
Pluszczyk, Wojciech Bargieł, Teresa 
Garbień, Beata Małota, Adam Gumularz 

i Ewa Flaga.

Pełnomocnikiem burmistrza ds. reali-
zacji projektu (MAO – Measure Autho-
rising Officer) jest kierownik Referatu 

Inwestycji UM Jerzy Biernat.

Wręczenie promesy na dofinansowa-
nie w WFOŚiGW w Krakowie, 
2 maja 2011 r. 

Prace przy układaniu wodociągu
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O g ł o s z e n i a  U M

Plusy i minusy nowej ustawy

Śmieci na tapecie
Do tej pory w naszym kraju człowiek był właścicielem śmieci, które 

wytwarza. Nowa ustawa „śmieciowa”  orzeka, że właścicielem 
naszych śmieci jest gmina, co pociąga za sobą obowiązek przejęcia 

przez gminy gospodarowania odpadami na swoim terenie. Będą 
musiały one przeprowadzić przetargi, by wyłonić firmy, które zajmą 

się odbiorem odpadów, a mieszkańcy obowiązkowo będą płacili 
stałą opłatę za usuwanie śmieci. Ustawa zaczęła obowiązywać od 

1 stycznia 2012 r. i daje samorządom czas do połowy 2013 roku 
na jej wprowadzenie w życie. 

Generalnie wszystkie par-
tie polityczne popierają ustawę 
i zachwycają się nią media. Tekst 
wprowadzający na stronie Mini-
sterstwa Środowiska głosi: Nowy 
sposób na śmieci komunalne to 
metoda, która sprawdziła się już 
z powodzeniem w większości kra-
jów europejskich. 

Ma być czyściej
Nowy system zakłada, że każ-

dy obywatel płaci obowiązkowo 
ustaloną przez radę gminy opła-
tę za odbiór śmieci. Nie do końca 
co prawda jeszcze wiadomo, ile ta 
opłata wyniesie i jak będzie obli-
czana: od osoby, zajmowanej po-
wierzchni, osobometra? Niemniej 
opłata ma sprawić, że nikomu nie 
będzie się opłacało wywozić śmieci 
do lasu, na dzikie wysypiska, itp. 
Kto ma coś do wyrzucenia, wysta-
wi przed dom, a gmina – jako nowy 
właściciel jego śmieci – będzie mia-
ła obowiązek te odpady zabrać. Dla 
przeciętnego mieszkańca oznacza 
to koniec ze zmartwieniami, co zro-
bić ze starą pralką, zepsutym mo-
nitorem, przeterminowanymi leka-
mi czy zużytymi bateriami – gmina 
będzie organizować i wskazywać 
punkty odbioru takich odpadów. 
Być może dzięki temu wiele stry-
chów i komórek przestanie stwa-
rzać zagrożenie pożarowe. 

Ma być ekologiczniej
Właściciele mają obowiązek 

we własnym zakresie wyposażyć 
posesje w pojemniki i worki do 
segregacji odpadów. Osoby, które 
będą sortowały śmieci, skorzysta-
ją z ulg, w myśl zasady: ekologicz-
ni płacą mniej. Odpady sortowane 
oraz zmieszane odpady komunal-
ne od mieszkańców będzie odbie-
rała firma wyłoniona w drodze 
przetargu i opłacana przez gminę. 

Jest też szansa, że ludzie prze-
staną tak nagminnie spalać śmieci 
w domowych piecach i na pseu-
doogniskach w ogrodzie – co jest 
wprawdzie niezgodne z prawem, 
ale wystarczy jesienią i zimą wyjść 
z domu, by poczuć, że jest prakty-
ką nagminną. 

Gminy nie mają wyboru – 
muszą się dostosować i wprowa-
dzić nowy model gospodarowania 
odpadami, bo jeśli tego nie zrobią, 
zapłacą słone kary.

Czyżby ustawa idealna?
Wydawałoby się, że wreszcie 

mamy ustawę bez żadnego ale. 
Same plusy. A jednak…

Nasza gmina od 20 lat wyda-
je majątek na to, by zorganizować 
sprawny system gospodarowania 
odpadami. Sortujemy w domach, 
odpady zmieszane (tzw. czarne wor-
ki) trafiają na taśmy sortownicze na 
składowisku, odpady organiczne 
przetwarzamy we własnej kompo-
stowni, mamy nowoczesne składowi-
sko, za które gmina przez wszystkie 
te lata była obsypywana nagrodami 
WFOŚ i NWFOŚ. Jesteśmy przygo-
towani do wprowadzenia zapisów 
nowej ustawy we własnym zakresie, 
ale… nam nie wolno.

Ustawa zobowiązuje gminy do 
wywożenia odpadów na instalacje 
regionalne – w naszym przypadku 
do Myślenic, gdzie mają być odpo-
wiednio zagospodarowywane. W za-
mian gmina ma uiszczać składowi-
sku odpowiednie opłaty, co z pewno-
ścią odbije się na budżecie gminy.

Składowisko tymczasowe?
Burmistrz Piotr Pułka zabie-

gał w województwie o przyznanie 
naszemu składowisku statusu tym-
czasowego – do czasu zapełnienia 
naszej niecki. Dałoby to kilka, a na-
wet kilkanaście lat użytkowania, co 
pozwoliłoby zamortyzować ponie-
sione przez gminę nakłady. Jednak, 
podobnie jak wszystkie inne gminy  
w takiej sytuacji, otrzymał odmowę. 
Prawdopodobnie moglibyśmy ko-
rzystać z naszego składowiska tyl-
ko wtedy, gdyby była jakaś awaria 
na instalacji regionalnej i nie było 
ono w stanie przyjmować odpadów. 

Nie my jedni
Podobny problem ma też kil-

ka innych gmin w okolicy. Przykła-
dem może być Sucha Beskidzka, 
gdzie również otwarte zostało no-
woczesne składowisko, oczywiście 

za ciężkie pieniądze z dofinanso-
waniem unijnym. Szkoda i tych 
pieniędzy, i ludzkiej pracy oraz za-
angażowania – w naszym przypad-
ku przez 20 lat. Jedyny plus jest 
taki, że nasi mieszkańcy przyzwy-
czajeni są do sortowania odpadów, 
więc będą mieli ulgi w ryczałto-
wych opłatach, jeśli zachowają ten 
zwyczaj w nowych warunkach.

Co możemy zrobić?
Burmistrz Piotr Pułka: Decy-

zji odgórnych nie jesteśmy w stanie 
zmienić. Będziemy więc musieli wo-
zić śmieci do Myślenic. Równocześnie 
przez cały czas czynimy starania, 
żeby móc jednak nasze składowisko 
wykorzystać jak najlepiej, na ile 
oczywiście pozwolą nam przepisy. 
Dlatego gmina będzie uczestniczyła 
w szerszych inicjatywach, ukierun-
kowanych na wykorzystanie istnie-
jącej już u nas infrastruktury. 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny 
przetarg ograniczony na wynajem lokali wraz 
z wyposażeniem, usytuowanych w budynku 
komunalnym w Sułkowicach przy ul. Spor-
towej 51, na działce nr 1767/6 o łącznej po-
wierzchni 75,3 m2 wraz z  przebieralnią, WC 
i pomieszczeniem socjalnym o łącznej po-
wierzchni 27 m2 (dawne Centrum Rehabilita-
cji). Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 
br. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego  
w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

Wa r u n k i  p r z e t a r g u :

1. Lokale wraz z wyposażeniem, znajdujące 
się na parterze budynku,  przeznacza się na 
świadczenie usług rehabilitacji leczniczej.

2. Do przetargu mogą przystąpić zakłady 
opieki zdrowotnej, które posiadają podpisa-
ną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń 
w zakresie rehabilitacji leczniczej.

3. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 
19,36 zł + 23% VAT. Łącznie 23,81 zł.

4. Cena wywoławcza za 1 m2 poczekalni i WC 
wynosi 9,68 zł + 23% VAT. Łącznie 11,91 zł. 

5. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi 
cena ustalona w drodze przetargu + opłata 
za media.

6. Wadium na udział w przetargu wynosi 1300 zł  
i należy je wpłacić do dnia 28.02.2012 r. w Banku 
Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułko-
wice nr 75 8589 0006 0170 0000 0068 0016 (kwota 
przedmiotowa  w dniu  28 lutego br. powinna 
znajdować się już na powyższym koncie).

7. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłat z 
tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchyle-
nia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wa-
dium przepada na rzecz Wynajmującego.

Organizatorowi przetargu przysługuje pra-
wo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać tele-
fonicznie pod numerem 12 273 20 75 lub 12 
273 21 48, wewnętrzny 31.

(awz)
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Aktywni razem. Projekt 
współfinansowany 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Spotkania opłatkowe sąsiadów

A na ziemi pokój ludziom

W święto Trzech Króli spo-
tkali się mieszkańcy Harbutowic, 
w niedzielę 8 stycznia – Rudnika, 
w połowie miesiąca – Sułkowic, 
22 stycznia – Biertowic, a w ostat-
nią niedzielę miesiąca – mieszkań-
cy Krzywaczki. Pomysłodawca spo-
tkań, Ośrodek Pomocy Społecznej 
współpracował przy ich organizacji 
z władzami gminy, stowarzyszenia-
mi gospodyń i szkołami. 

Na opłatkach można „się po-
kazać”, pochwalić osiągnięciami, 
wspólnie pośpiewać, posłuchać 
jak śpiewają inni, wziąć udział 
w konkursach z nagrodami, po-
rozmawiać z sąsiadami i radny-
mi, z księżmi, sołtysami i burmi-
strzami, złożyć sobie noworoczne 
życzenia – po prostu być razem 
w serdecznej atmosferze.

Całe to szczęście, że z roku 
na rok przybywa osób, które chcą 

Od 5 lat w dni świąteczne i wszystkie niedziele stycz-
nia mieszkańcy poszczególnych miejscowości spotyka-
ją się i świętują wspólnie początek nowego roku: z mo-
dlitwą i życzeniami (wiarygodnymi, bo z opłatkiem), ze 
śpiewem na ustach, oklaskami dla występujących dzieci 
i młodzieży, na dodatek przy suto zastawionych stołach 
– w atmosferze rodzinnego przyjęcia. Do wspólnej bie-
siady zasiadają z mieszkańcami władze gminy. Z burmi-
strzem, przewodniczącym rady, dyrektorem szkoły, a tak-
że księdzem proboszczem można zwyczajnie porozmawiać 
jak z sąsiadem, pośmiać się razem, podzielić radościami 
i smutkami.  Po takim spotkaniu ludzie stają się sobie 
bliżsi, rośnie wspólnota.

brać udział w tych spotkaniach. 
– Kiedy zaczynaliśmy nasze spo-
tkania opłatkowe, cieszyliśmy się, 
że przychodzi na nie prawie 100 
osób w jednej miejscowości. W tym 
roku np. w Rudniku przygotowani 
byliśmy na 200, a i tak trzeba było 
dostawiać miejsca do siedzenia. 
Nasz radny powiatowy, to nawet 
nie miał krzesła, tylko przycupnął 
na podwyższeniu sceny, do którego 
dochodził stół – żartuje Józefa Ber-
necka, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sułkowicach, która 
zainicjowała te spotkania i orga-
nizuje je, pozyskując fundusze 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Kapitał Ludzki w ramach 
projektu OPS Aktywni Razem.  

Podczas spotkań opłatkowych 
wręczana jest nagroda burmistrza 
„Najważniejsi są ludzie”, którą ufun-
dował z myślą o docenieniu tych, 
którzy czasami po cichutku, bez roz-

Nagroda „Najważniejsi są ludzie” dla Zofii Frosztęgi.
W górnym rzędzie od lewej; s. Rafała, dyrektor  OPS Józefa 
Bernecka, animatorka Bernadetta Koźlak, Zofia Frosztęga, 

wiceburmistrz Rozalia Oliwa, burmistrz Piotr Pułka. 
W dolnym rzędzie: dyrektor ZPO w Harbutowicach Małgo-

rzata Kisielewska i prezes SG „Cis” Krystyna Gielata.  

głosu czynią dobro drugiemu czło-
wiekowi – jak była dyrektor szkoły 
w Harbutowicach Zofia Frosztęga, 
czy Stanisław Judasz (z nieodłącz-
nym akordeonem) z Rudnika, a tak-
że Janusz Starzec - od 22 lat sołtys 
Krzywaczki.

Harbutowice
Spotkanie rozpoczęły powi-

tania organizatorów, a następnie 
ks. Zbigniew Nowak odczytał 
fragment Ewangelii i poprowadził 
wspólną modlitwę, po której wszy-
scy składali sobie życzenia, dzieląc 
się opłatkiem. Podczas spotkania 
wystąpiły dzieci z klasy II szkoły 
podstawowej, przygotowane przez 
Renatę Dymek. Z dużym poczu-
ciem humoru i swadą dzieci zapre-
zentowały kostiumowe jasełka. 

Wielką atrakcją spotkania 
był występ śpiewającej grupy 
s. Rafały z Kamesznicy. Ta siostra 

Laureat nagrody „Najważniejsi są ludzie” Stanisław Ju-
dasz z Rudnika z chórem nestorów ZPiT Elegia. 

Dzięki takim ludziom, jak Stanisław Judasz rodzime tra-
dycje wciąż żyją i cieszą, a rudnickie (i nie tylko) biesiady 

rozbrzmiewają swojskim śpiewem.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka    



Klamra 1 (234) styczeń 2012

11

zakonna (znana w Harbutowicach 
jako Halinka Golonkówna) jest 
przełożoną domu sióstr sercanek, 
a jednocześnie dyrektorem  pro-
wadzonego przez siostry domu 
opieki nad kobietami chorymi na 
Alzheimera w Kamesznicy. Dziew-
częta zaprezentowały muzykal-
ność wysokiej próby, nie straszna 
im była wielogłosowość, trudne 
muzycznie frazy, zmienne tempo. 
Śpiewały kolędy i pieśni, a s. Ra-
fała dyrygowała i akompaniowała 
im na gitarze, wspierając ich głosy 
swoim, tak dobrze znanym i podzi-
wianym już wcześniej np. podczas 
uroczystości na św. Michale. 

Wzruszający był moment 
wręczenia byłej dyrektor szkoły 
podstawowej Zofii Frosztędze  na-
grody burmistrza „Najważniejsi 
są ludzie”. Laureatka podkreśla-
ła zalety miejscowości, w której 

Śpiewająca grupa dziewcząt s. Rafały z Kamesznicy Jasełka w wykonaniu uczniów z Harbutowic

przez wiele lat przyszło jej praco-
wać i swój emocjonalny związek 
z Harbutowicami, który nigdy nie 
odejdzie na emeryturę. 

O to, by ochoczemu duchowi 
nie zabrakło sił cielesnych zatrosz-
czyły się gospodynie ze Stowarzy-
szenia „Cis”. Szefowa Krystyna 
Gielata, pomimo kontuzji ręki, 
dbała, by wszystko przebiegało 
w najlepszym porządku. Panie 
dwoiły i się i troiły – a ich pięk-
ne stroje regionalne śmigały jak 
kolorowe świetliki we wszystkich 
miejscach sali odnowionej strażni-
cy. Potrawy na opłatku podawane 
były przez uczniów szkół hotelar-
skich, gastronomicznych i gospo-
darstwa domowego mieszkających 
w Harbutowicach i ich kolegów.  

Obecni mogli więc skosztować 
pyszną zupę pomidorową (z dedyka-
cją dla zaprzyjaźnionych Harbuto-

wic w gminie Skoczów, bo to ich spe-
cjalność), pieczeń z ziemniaczkami 
i surówką z białej kapusty, na deser 
– domową szarlotkę, kawę i herbatę, 
różne ciasta i owoce. W drugiej czę-
ści spotkania podano żurek z kieł-
basą i jajkiem, jajka w majonezie 
i pomidory z sosem czosnkowym. 

W wielorakiej funkcji wystą-
piła sołtyska Harbutowic Boże-
na Horwat, pełniąc honory domu 
jako gospodyni wsi i jako gospody-
ni z „Cisu”. Spotkanie prowadziła 
Bernadetta Koźlak. 

Gospodynie przeprowadziły 
konkursy z nagrodami. W tym roku 
dominowało zawiązywanie oczu 
i rozpoznawanie za pomocą innych 
zmysłów np. warzyw i nasion. Zma-
gały się też kolędujące duety i ter-
cety sąsiedzkie. Wszystko to odbyło 
się w pięknie udekorowanej sali 
m.in. z choinkami i gwiazdkami.
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W starożytnym Rzymie w dniu Nowego Roku i kilku następnych sąsiedzi 
i znajomi odwiedzali się wzajemnie, wręczając sobie drobne upominki 
i składając zabawne, wierszowane życzenia pomyślności w nadchodzą-
cym czasie. Było rodzinnie, wesoło, ze śpiewaniem, przebieraniem się, 
robieniem żartów.  A że pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu rzym-
skim nazywano kalendami, więc ten obrzęd sąsiedzki w pierwsze kalen-
dy roku ochrzczono chodzeniem po kalendzie. Ludzie tak byli przywią-
zani do tego obyczaju i był on tak serdeczny, że chrześcijaństwo uznało 
go za zgodny z wyznawaną wiarą , przejęło, napełniło własną treścią. I 
tak pozostało do dziś. W naszej gminie nadaliśmy temu obrzędowi także 
kształ t dorocznych spotkań opłatkowych.
Po co to wszystko? Z tej samej przyczyny, dla której Rzymianie tak 
ulubili sąsiedzkie wspólne świętowanie, że aż przenieśli je w inne czasy 
i do innej religii. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, i razem, 
wspólnie z drugim, może dokonać wielkich rzeczy. Spotkania takie jak 
nasze mają sprawiać, by to były dobre wielkie rzeczy.

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, / Żeby wam się darzyła i mnożyła pszenica i groch, / Żeby wam się darzyło w dworze i komorze, / Na kołeczku 
i w woreczku, / W każdym kątku po dzieciątku, / Daj Boże żebyście mieli tyle wołków ile w płocie kołków, / Tyle owiec ile w lesie mrowiec, / A w polu 
żeby stał snop przy snopie, / Kopa przy kopie, / A gospodarz między kopami, / Jak miesiąc między gwiazdami, / I żebyście byli weseli jak w niebie anieli.
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Rudnik
Przy świątecznych stołach gę-

sto zastawionych przez Stowarzy-
szenie Gospodyń „Kalina”, zasia-
dło ponad 200 osób, a wśród nich 
samorządowcy wsi i gminy, przed-
stawiciele lokalnych organizacji 
społecznych, instytucji dwaj księża 
proboszczowie – obecnie sprawują-
cy swoją posługę ks. Dariusz Zoń 
i emerytowany wieloletni duszpa-
sterz Rudnika ks. Aleksander Ze-
mła. Po wspólnej modlitwie i ser-
decznych sąsiedzkich życzeniach z 
opłatkiem w ręku, po powitaniach i 
słowach wprowadzenia, burmistrz 
Piotr Pułka – prywatnie będący 
mieszkańcem Rudnika – wręczył 
nagrodę „Najważniejsi są ludzie” 
Stanisławowi Judaszowi. O lau-
reacie trudno byłoby powiedzieć, 
że jest człowiekiem cichym, skoro 
jego akordeon rozbrzmiewa w całej 
gminie przy wielu okazjach. Nigdy 
jednak nie daje się długo prosić 
o przysługę. Od samego początku 
zasila muzyką i akompaniamentem 
wszystkie gminne opłatki, dożynki 

i wyjazdy reprezentacyjne, regu-
larnie pracuje z młodzieżą ZPiT 
Elegia, wspomaga każdego, kto po-
trzebuje jego muzykalności, grania 
i śpiewania. Także i podczas tego 
spotkania większość czasu spędził 
w rogu sceny, akompaniując wystę-
pującym zespołom i śpiewającym 
uczestnikom biesiady. 

Na scenie rudnickiej strażnicy 
działo się przez cały czas. Najpierw 
dzieci przedszkolne z ZPO w Rudni-
ku, przygotowane przez Małgorzatę 
Dymek (Kurowską), Małgorzatę 
Dymek (Swijas) i Danutę Pitalę, za-
prezentowały przedstawienie o te-
matyce świątecznej. Wystąpił chór 
nestorów i schola działająca przy 
parafii ks. Maksymiliana Kolbego. 
Po raz pierwszy zabrakło na spotka-
niu opłatkowym Elegii, która przy-
gotowuje się do jubileuszu 70-lecia 
w dniu 19 lutego 2012 r. 

Goście mogli raczyć się scha-
bem w sosie własnym z ziemniaka-
mi, buraczkami i kiszoną kapustą, 
na przystawkę były sałatka jarzy-
nowa i sałatka z pora oraz wędliny, 

a na deser ciasta – wszystkie swoj-
skie i pyszne. 

Dużą pomysłowością wykaza-
ły się gospodynie w zakresie przy-
gotowania dekoracji – były Jezuski 
na sianie, kwiaty w wazonikach, 
szopka, piękne stroiki – wszystkie 
własnoręcznie wykonane i pięknie 
współgrające ze scenografią przy-
gotowaną na potrzeby przedsta-
wienia przedszkolaków. 

Pomysłowość nie opuściła 
ich także w dziedzinie organizacji 
konkursów. Panom zaproponowa-
ły uplecenie warkocza przy pomo-
cy małego syna lub wnuka,  panie 
wiązały partnerom konkursowym 
krawaty, zespoły mieszane musia-
ły rozpoznać Jaka to kolęda? po 
pantomimie zapraszanych na sce-
nę celebrytów. A całość, jak dobre 
spoiwo, łączyła muzyka i śpiew na 
sali, prowadzony przez Barbarę 
Szatan i Stanisława Judasza. 

Sułkowice
W tym roku na spotkanie opłat-

kowe przyszło do strażnicy prawie 

Występ dzieci z ZPO w Rudniku Męski konkurs na plecenie warkocza w Rudniku
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Chór gimnazjalistek z Sułkowic Grupa Apostolska z „anielskim głosem” Karoliny Boczkai
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160 mieszkańców Sułkowic. W jego 
organizację włączają się najbardziej 
aktywni mieszkańcy miasta i prezen-
tują swoje bogate możliwości w róż-
nych dziedzinach, także w aktywizo-
waniu mniej aktywnych sąsiadów. 

Przy okazji spotkań opłatko-
wych swój talent kulinarny oraz 
umiejętności dekoracyjne wyka-
zuje Stowarzyszenie Gospodyń, 
któremu prezesuje Anna Judasz. 
W tym roku dla wszystkich przyby-
łych była doskonała zupa pieczar-
kowa z łazankami, pyszne roladki 
i pieczeń z ziemniakami, surówki, 
barszcz z krokietem, ciastka i owoce. 
Siedzącym przy stole towarzyszy-
ły anioły wykonane z bibuły przez 
główną specjalistkę od kunsztow-
nych dekoracji – Zofię Strugalską. 

Prowadząca imprezę Zofia 
Kurowska jak zwykle zaangażo-
wała nie tylko umiejętności wodzi-
rejskie, ale także swoją muzyczną 
duszę. Do wspólnego świętowania 
i składania sobie życzeń zachęcali 
przybyłych burmistrz Piotr Pułka, 
dyrektor OPS Józefa Bernecka oraz 
ks. proboszcz Edward Antolak. 

Spotkanie obfitowało w mu-
zyczne prezentacje kolędnicze i pa-
storałkowe – począwszy od przed-
szkolaków z PS nr 1 w Sułkowicach 
pod okiem Jolanty Profic i Renaty 
Krakowiak, przez nowo utworzo-
ny chór gimnazjalistek z bardzo 
uzdolnioną Pauliną Rusek, prowa-
dzonych przez Aleksandrę Łako-
my, Grupę Apostolską dowodzoną 
przez Annę Krzykawską z aniel-
skim głosem Karoliny Boczkai, 
po męski – dla równowagi – zespół 
muzyczny utworzony na potrzeby 
opłatka przez Jana Dudę, Adama 
Garbienia i Czesława Szczotkow-
skiego. Na dokładkę na harmonijce 
ustnej, ujawniając skrywany dotąd 
talent, zagrał Stanisław Mielecki. 

Nie obyło się też bez konkur-
sów z nagrodami. Trzej panowie 
mieli twardy orzech do zgryzienia, 
a właściwie twarde gałęzie do po-
łamania – mieli bowiem wykonać 
miotły, a następnie wręczyć je swo-
jej sąsiadce wraz z czekoladą, ale 
tak, żeby ta zgodziła się je przyjąć. 
Nie łatwiejsze zadanie miały trzy 
panie – musiały zawiązać krawat, 

niestety żadna ze startujących 
w konkursie nie potrafiła sobie 
z tym zdaniem poradzić. Jednak 
radni Artur Grabczyk i Józef Hoł-
da dzielnie wspierali uczestniczki 
konkursu i właściwie wykonali to 
zadanie zamiast nich.   

Biertowice
Czy to możliwe, żeby pochoro-

wały się anioły? Nietypowa tegorocz-
na zima udowodniła, że na grypę nie 
ma mocnych. Doświadczyły tego 
m.in. biertowickie przedszkolaki, 
w efekcie czego zastęp anielski (naj-
młodszy oddział przedszkolaków) 
wystąpił w mocno zdziesiątkowa-
nym składzie. Pięć zdrowych anioł-
ków dzielnie i głośno kolędowało 
jednak, zwiastując Dobrą Nowinę 
i nie pozwalając, by taki drobiazg, 
jak choroba, stanął między nimi, 
a życzeniami na ten Nowy Rok, 
które wybrzmiały z całą mocą trąb 
anielskich. Maluchy przygotowała 
Urszula Puć.

Nie tylko anioły doświadczy-
ły kłopotów zdrowotnych. Po raz 
pierwszy od 5 lat w Biertowicach fre-
kwencja była znacznie słabsza niż 

Występ przedszkolaków w Sułkowicach

Andrzej Janeczek i jego „grzeczne” synogarlice

Biertowickie aniołki i życzenia „Na ten Nowy Rok”

Biertowice – wszyscy podziwiali wszystkich
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w innych miejscowościach – a szko-
da. Tym, których w domu zatrzyma-
ła choroba, trzeba współczuć, ale ci, 
którym nie chciało się przyjść np. 
z powodu brzydkiej pogody – niech 
żałują, bo ominęło ich nie byle co. 
Spotkanie spontanicznie przero-
dziło się w zabawę karnawałową 
z tańcami do późnego wieczora.

Biesiadę rozpoczęło muzycz-
ne preludium w wykonaniu Kapeli 
Ludowej Tęcza z Maszkowa w gmi-
nie Iwanowice, w której gra miesz-
kaniec Biertowic Adam Wieczorek. 
Wspólną modlitwę poprowadził ks. 
proboszcz Jacek Budzoń, a następ-
nie wszyscy wszystkim składali 
życzenia. Tęcza grała i kolędowa-
ła od ucha do ucha, a mieszkańcy 
i ich goście raczyli się specjała-
mi przygotowanymi przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Biertowic, 
które serwowało rolady wieprzo-
we nadziewane mięsem mielo-
nym, ogórkiem i papryką, surówki 
z kapusty czerwonej i pekińskiej 
oraz ziemniaki. Na przystawkę były 
wędliny, galaretka drobiowa, sałatka 
selerowa. Później podano barszcz 
czerwony z kapuśniaczkami. Na sto-

le były też wspaniałe domowe ciasta, 
owoce i dużo słodyczy dla dzieci.

Wielką atrakcją programu 
był występ iluzjonisty Andrzeja 
Janeczka z Krakowa czyli Magika 
Andro. Wytworny pan we fraku po-
kazał kunszt artystyczny w swojej 
dziedzinie, zadziwiając widzów, 
odległych od niego na wyciągnię-
cie ręki, nieprawdopodobnymi 
wyczynami: z pustego naczynia 
wyciągał gołąbki, a włosów dzieci 
siedzących w kręgu na podłodze 
– monety; cuda wyczyniał z szar-
fami, sznurkami, kołami, które 
„same” się wiązały i rozwiązywały.  

Jak się okazuje, Pan Magik 
też jest sąsiadem. Jego rodzina 
pochodzi z pobliskiego Izdebnika, 
tu spędzał każde wakacje, ferie, 
a i święta u „najukochańszej bab-
ci”. Ojciec Andrzeja Janeczka też 
był artystą – ludowym rzeźbiarzem 
i lutnikiem wykonującym instru-
menty smyczkowe. Na podziw 
zasłużyły też sobie ptaszki – syno-
garlice egipskie, które przez cały 
występ, po tym, gdy już dały się 
powyciągać z nieprawdopodob-
nych miejsc, grzecznie siedziały 

w swoim domku i obserwowały 
widownię. Iluzjonista tłumaczył, 
że te ptaszki wykluły się u niego i 
wychowały „na ludzkiej ręce”. 

Biertowicki „opłatek” gościł 
iluzjonistę – sąsiada dzięki inwen-
cji gospodarza Domu Weselnego 
Mariana Profica.

Kolejnym punktem programu 
był występ jasełkowy dzieci z kla-
sy VI (z gościnnym udziałem króla 
z klasy V, który ratował przedsta-
wienie z powodu choroby króla 
z klasy VI), przygotowany przez 
katechetkę Beatę Góralczyk.

Wystąpiła również schola 
działająca przy parafii, a następ-
nie rozegrano konkursy. Znów po-
mysłowość gospodyń szła o lepsze 
z wymyślnością prezentów. A trze-
ba było się wykazać nie lada umie-
jętnościami: np. szybko i porządnie 
obrać ziemniaki albo wykonać pan-
tomimę kolędy tak, by inni j ą mo-
gli rozpoznać. Było wiązanie oczu, 
karmienie „na ślepaka” i rozpozna-
wanie owoców. Gorąca atmosfera 
konkursów tak rozochociła bierto-
wian, że zaczęły się śpiewy, tańce 
i wielogodzinna zabawa. 

Opłatkowe życzenia
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W sumie w spotkaniach opłatkowych wzięło udział około 800 mieszkańców naszej gminy
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Krzywaczka
Życzę Wam zdrowia i bło-

gosławieństwa Bożego, resztę 
wypracujemy sami – mówił bur-
mistrz do mieszkańców Krzy-
waczki, a przyszło ich tak wielu, że 
w strażnicy zabrakło miejsca. Oko-
ło 200 osób ciasno zasiadło przy sto-
łach, ale byli i tacy, którzy obejrzeli 
występy „na stojąco”.  

Życzenia składał także prze-
wodniczący RM Jan Socha, dyrektor 
OPS Józefa Bernecka, ks. proboszcz 
Zbigniew Drobny, sołtys Janusz Sta-
rzec, prowadząca spotkanie Zofia 
Brożyna w imieniu Stowarzysze-
nia  Gospodyń „Swojskie Klimaty”, 
a także wszyscy wszystkim, jak na 
spotkanie opłatkowe przystało.  

Podczas spotkania sołtys Ja-
nusz Starzec otrzymał – ku swojemu 
wielkiemu zaskoczeniu – nagrodę 
„Najważniejsi są ludzie”.  Burmistrz 
podkreślał jego wielką determina-
cję i oddanie w zabieganiu o sprawy 
swojej miejscowości, wielokrotnie 
wykraczające poza obowiązki wyni-
kające z pełnionej funkcji. 

Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się występy zespołów, które na 
tę okoliczność przygotowały specjal-
ne programy. Było na co popatrzeć, 
było czego posłuchać. Wraz z ks. 
proboszczem do Krzywaczki przy-
jechał zespół kolędniczy z Makowa 
Podhalańskiego – rodzinnej miej-
scowości ks. Drobnego – w bogatych 
strojach regionalnych, z oryginalny-
mi instrumentami i głosami, aż pod 
powałą dźwięczało i pastorałkami na 
góralską nutę.

Wystąpiły przedszkolaki przy-
gotowane przez Ewę Bobeł, Bogu-
sławę Bylicę i Agnieszkę Palę. Dzieci 
pokazały układy taneczne (najmłod-
sze aniołki wywijały szarfami, aż się 

im aureole wokół główek układały), 
zaśpiewały piosenki świąteczne, 
a także z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Wystąpił też chór z ZPO w swo-
im „bordowym” składzie, a także za-
debiutował wyłoniony z chóru zespół 
góralski. Okazało się, że prowadząca 
zespół Małgorzata Wątor „wysłucha-
ła” u części dziewcząt góralską nutę 
w głosach. Chociaż bardzo stremo-
wane, dziewczęta zrobiły furorę. 

Bardzo podobały się też jasełka 
przygotowane przez Renatę Trze-
bońską, Macieja Matogę i w mu-
zycznej oprawie Małgorzaty Wątor. 
Wystąpili uczniowie od II klasy pod-
stawówki do III gimnazjum. 

Gospodynie suto zastawiły 
stoły przysmakami najwyższej pró-
by. Był barszcz z uszkami, schab 
z sosie własnym z ziemniakami 
i surówkami, kilka rodzajów sała-
tek, wędliny, owoce i domowe cia-
sta, ciastka oraz pączki.  

Panie dowodzone przez pre-
zes Małgorzatę Szafraniec przygo-
towały też upominki dla występu-
jących oraz konkursy z nagrodami. 
Był konkurs rysunkowy na por-
tret sąsiada, rozpoznawanie ko-
lęd poprzez kilka taktów melodii 
i konkurs pod hasłem wiodącym 
spotkań opłatkowych: Jak dobrze 
mieć sąsiada.

Spotkanie zakończyły tańce 
w rytm melodii granych przez 
zmontowany na „opłatkową” okazję 
zespół muzykujących krzywaczan.

***
Tegoroczne spotkania opłatko-

we skończyły się wraz ze styczniem. 
Organizatorzy mają jednak nadzie-
ję, że zaczął się równocześnie czas 
bardziej ożywionych spotkań sąsia-
dów i większej wrażliwości na tego, 
kto mieszka tuż obok nas.   

Anna Witalis Zdrzenicka, 
Joanna Gatlik

Nagroda Najważniejsi są ludzie dla Janusza Starca Anielskie występy przedszkolaków z Krzywaczki

Strażnica w Krzywaczce wypełniona po brzegi
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Komu księgowość
Wiele emocji w środowisku 

rolnym budzi projekt wprowadze-
nia księgowości w gospodarstwach 
rolnych. Prezes Czaicki twierdził, 
że to rozwiązanie nie jest wca-
le złe dla rolników, zwłaszcza dla 
tych, którzy mają trochę większe 
lub specjalistyczne gospodarstwa. 
Rachunkowość bowiem pozwala 
odliczać koszty, inwestycje i amor-
tyzację, a te są w gospodarstwach 
bardzo wysokie. Natomiast wyra-
ził przekonanie, że dla małych go-
spodarstw z pewnością wyliczony 
zostanie jakiś ryczałt i nie trzeba 
będzie jeszcze dodatkowo opłacać 
księgowego. 

Nie wolno zięciowi!
Izby Rolne dążą do urealnie-

nia przepisów dotyczących obrotu 
rolnego. Jako przykład jednego z 
prawnych absurdów prezes podał 
mięso własnego chowu. 

- Uchowałem świnkę. Na 
wszelki wypadek zawiozłem ją 
do weterynarza, który wystawił 
świadectwo zdrowia, następnie do 
ubojni, gdzie mięso zostało zbada-
ne i opieczętowane. Wracam z „le-
galnym” mięsem do domu. Może-
my je sobie zjeść z żoną i pieskiem. 
Nie wolno mi podzielić się nim 
z sąsiadem ani znajomym, nawet 
za darmo, bo to już jest wprowa-
dzanie towaru do obiegu. Żona 
zrobiła przetwory z naszych owo-
ców i warzyw – dżemy, ogórki, 
soki. Może dać trochę córce, bo to 
rodzina, ale zięciowi już nie wol-
no. Taką wymowę mają nasze 
przepisy dotyczące wprowadzania 
do obiegu produktów rolnych. Rol-
nikowi wolno sprzedawać z wol-
nej ręki produkty nieprzetworzo-
ne, a nie wolno mu „wprowadzać 
do obiegu” produktów przetworzo-
nych. Wprowadzanie do obiegu to 
także podarunek dla sąsiada, zna-
jomego, zięcia. Wielokrotnie zwra-
caliśmy jako MIR uwagę władzom 
na absurdalność takich zapisów 
– tłumaczył Ryszard Czaicki, mó-
wiąc o działaniach, jakie podejmu-
je MIR wraz z innymi organizacja-
mi i instytucjami, żeby je zmienić. 
Obecnie rolnik, żeby mógł np. 
w zgodzie z prawem sprzedać lub 

O czym mówi się w Małopolskiej Izbie Rolniczej

Dylematy rolników
Komu posłuży, a komu zaszkodzi wprowadzenie księgowości do produkcji rolniczej? Co dalej z KRUS?

Co rolnik może sprzedawać, a czego mu zgodnie z prawem nie wolno? – zastanawiali się 
przedstawiciele rolników naszego powiatu na posiedzeniu Rady Powiatowej Małopolskiej Izby 

Rolniczej (MIR), w skład której wchodzą delegaci wszystkich gmin. Na zebranie w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Agro-Gościniec” w Jasienicy przybył prezes MIR Ryszard Czaicki. 

dać sąsiadowi trochę mięsa ze świ-
niobicia, powinien zarejestrować 
firmę, a co za tym idzie – płacić po-
datki i składki ZUS, a nie KRUS. 
– Przepisy muszą mieć jakieś po-
wiązanie z rzeczywistością, nie 
można ludzi za wszystko karać, 
bo nic się w ten sposób nie wskóra, 
a tylko obniża się w społeczeństwie 
poszanowanie dla prawa. Takie 
przepisy, jak te, muszą zostać zła-
godzone – twierdzono zgodnie.

Z drugiej strony narzekano, 
że rolnicy sami podcinają gałąź, na 
której siedzą, nie dbając o markę 
wytwarzanych przez nich produk-
tów. – Na dobrą markę pracuje się 
latami, a można ją stracić w jeden 
dzień – mówił Józef Rusek. Dlate-
go delegaci postanowili, że będą 
uczulać rolników na swoim tere-
nie, by utrzymywali wysoki stan-
dard produkowanej żywności.

Co z tym KRUS-em?
Według słów prezesa Czaic-

kiego nic nie wskazuje na to, że 
KRUS zostanie zlikwidowany. Po-
trzebna jest zmiana, ale nie likwi-
dacja – mówił. Odniósł się też do 
dyskusji na temat wysokości skła-
dek. Wszystkim, którzy narzekają, 

że składki rolnicze są dużo niższe 
niż pracownicze radził przypomi-
nać, że także świadczenia zdrowot-
ne dla rolników są o wiele węższe. 
Wystarczy przykład nieistniejące-
go praktycznie L4 w rolnictwie, 
znacznie mniejszej dostępności 
dla rolników takich świadczeń, 
jak sanatoria, itp. Dlatego Izba 
Rolnicza dopomina się, by wraz 
z podwyższonymi składkami roz-
szerzono także zakres świadczeń 
zdrowotnych dla rolników.

Jak czytać umowy?
Bardzo uważnie i ze zrozumie-

niem, zwłaszcza w części z poucze-
niami i uwagami, często zapisany-
mi małym druczkiem. Podawano 
przykład osoby, która przeszła na 
rentę strukturalną, przekazując 
gospodarstwo. Osoba, która je 
przejęła, sprzedała je przed cza-
sem wynikającym z przepisów 
i rentę trzeba było zwracać za cały 
okres jej pobierania. Podobnie 
rzecz się ma z umowami na dopła-
ty i granty unijne. Przestrzegano, 
że obowiązujące przy takich oka-
zjach przepisy są bardzo rygory-
styczne i należy bardzo skrupu-
latnie ich przestrzegać, jeżeli nie 
chce się mieć problemów z ich roz-
liczeniem.

Dziki i odłogi
Oczywiście zebranie przed-

stawicieli rolników w naszym po-
wiecie nie mogło ominąć tematu 
szkód wyrządzanych przez dziki. 
Natężenie problemu w ostatnich 
latach niewątpliwie związane jest 
z degradacją środowiska natural-
nego. Józef Rusek zwrócił uwagę 
na to, że zastraszająco wielka część 
pól leży odłogiem, porastają je 
chwasty. Te pola nie tylko niszczą 
nam krajobraz (a jesteśmy regio-
nem o ambicjach turystycznych, 
więc piękno krajobrazu się liczy) 
i rozsiewają chwasty na uprawiane 
pola. One przyciągają także dzi-
ką zwierzynę, w tym dziki, łasice 
i kuny. Prezes MIR zdał przy tej 
okazji relację ze swoich rozmów 
z kołami łowieckimi, które są od-
powiedzialne za dziką zwierzynę 
na swoich terenach łowieckich. 
Namawiał gospodarzy, którzy 
odłogują pola ze względu na szko-

Małopolska Izba Rolnicza jest 
– jak głosi ustawa z 1995 roku – „samo-
rządem rolniczym działającym na rzecz 
rozwiązywania problemów rolnictwa 
i reprezentującym interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów”. W styczniu Małopolska 
Izba Rolnicza obchodziła swój jubileusz 
piętnastolecia. Reprezentantami naszego 
powiatu w MIR w Krakowie są Jolanta 
Majka – przewodnicząca i Jan Marek 
Lenczewski (równocześnie delegat MIR do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warsza-
wie), a naszej gminy w Radzie Powiato-
wej MIR – Józef Rusek. Okazuje się, że 
chociaż rolnictwo odgrywa w naszym życiu 
gospodarczym coraz mniejszą rolę, to 
jednak w Małopolsce wciąż jeszcze działa  
i utrzymuje się ok. 200 tysięcy większych 
i mniejszych gospodarstw. W naszej gminie 
– podobnie jak w całym województwie 
– najwięcej mamy małych gospodarstw, 
w granicach hektara, ale funkcjonuje też 
kilka gospodarstw powyżej 5 ha. 
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dy wyrządzane przez dziki, by po-
rozumieli się z kołami łowieckimi 
na swoim terenie i zaproponowali 
im wydzierżawienie szczególnie 
dotkliwie „nawiedzanych” działek 
na poletka zaporowe, które koła 
obsiewałyby przysmakiem dzików 
– topinamburem. Ponoć ta metoda 
dobrze się sprawdza, a poletka za-
porowe, jeśli są odpowiedniej wiel-
kości, rzeczywiście zatrzymują 
dzikich łasuchów. – Rozmawiajcie 
z kołami i tłumaczcie im, że lepiej 
płacić za poletka zaporowe niż wy-
płacać odszkodowania. Zwłaszcza 
że odszkodowania nikogo nie za-
dowalają – rolnicy twierdzą, że są 
o wiele za niskie, a koła łowieckie 
– że wydają na nie fortunę. 

To i owo przy stole
Poruszano jeszcze wiele in-

nych spraw – np. promocji po-
wiatu z połączonych funduszów 
na współpracę wszystkich 3 LGD 
działających na naszym terenie, 
projektach publikacji promocyj-
nych, do czego zachęcali Jan Ma-
rek Lenczowski i przewodnicząca 
Rady Powiatowej Jolanta Majka. 
Gospodarze Agro-Gościńca Graży-
na i Wacław Domanusowie zadbali 
o świąteczny wystrój świetlicy re-
gionalnej i serdeczną atmosferę. 
Spotkanie zakończyło dzielenie 
się opłatkiem, serdeczne życzenia 
na Nowy Rok i pamiątkowa foto-
grafia przy choince.

(awz)

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy wy-
danych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT. 

W terminie od 1 lutego do 29 
lutego br. należy złożyć wniosek do 
burmistrza wraz z fakturami VAT  
stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego od 1 września 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r.

W terminie od 1 sierpnia do 
31 sierpnia br. należy złożyć wnio-
sek do burmistrza  wraz z faktu-
rami VAT  stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 lutego do 31 lipca 2012 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcy-
zowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł 
x ilość ha użytków rolnych

Uwaga Rolnicy!  Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Pieniądze wypłacane będą 

w terminach: 
2–30 kwietnia 2012 r. w przy-

padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie

1–31 października 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim 
terminie

gotówką w kasie urzędu mia-
sta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Józef Rusek – delegat naszej gminy do MIR
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Szkolenie dla beneficjentów 
PROW 2007–2013 zorganizowało 
stowarzyszenie LGD Między Da-
linem i Gościbią. Tematem prze-
wodnim było Przygotowanie wnio-
sku o przyznanie pomocy z OSI 4 
PROW w kontekście odpowiedzial-
ności prawnej organizacji poza-
rządowych.

Szkolenie zostało poprowadzo-
ne przez eksperta Fundacji Biura 
Inicjatyw Społecznych w Krakowie 
Łukasza Wasika, który jest również 
wieloletnim pracownikiem zarzą-
dów organizacji pozarządowych. 
Członkowie organizacji porarzado-
wych z naszej gminy mieli okazję 

Szkolenie dla beneficjentów PROW 2007 – 2013

Jak przygotować i rozliczać wnioski
dowiedzieć się, jak prawidłowo 
kierować sprawami swoich sto-
warzyszeń, jakie z tego wynikają 
obowiązki ustawowe oraz odpowie-
dzialność. 

Prelegent omówił także no-
welizację ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontaria-
cie, ustawę dotyczącą rachunko-
wości, prowadzenie ksiąg rachun-
kowych. Na koniec wyjaśnił, jak 
należy przygotowywać wnioski 
o dofinansowanie z osi 4 programu 
PROW 2007 – 2013 oraz przedsta-
wił zagadnienia prawno – księgo-
we w rozliczaniu projektów dofi-
nansowanych z tej osi. (jg)

Bezinteresownie niosą pomoc 
ludziom, działają na rzecz ochro-
ny ich życia, zdrowia i mienia, 
wspierają różnorodne formy pracy 
kulturalno-oświatowej, niejedno-
krotnie prowadzą działalność ar-
tystyczną i sportową, jako gospo-
darze strażnic dbają o właściwe 
utrzymanie i zagospodarowanie 
budynków, które są przecież obiek-
tami wielofunkcyjnymi służącymi 
całej społeczności. Troszczą się 
o własne tradycje, sztandar, za-
chowanie wiedzy o ich dorobku 
dla przyszłych pokoleń.

Strażacy cieszą się więc du-
żym szacunkiem i estymą w spo-
łeczeństwie. Burmistrz Piotr Puł-
ka od kilku lat na początku roku 
wręcza uroczyste podziękowanie 
druhom wskazanym przez zarzą-
dy jednostek. Otrzymują oni dy-
plomy i upominki oraz serdeczne 
słowa wdzięczności. 

Na spotkaniu 16 stycznia wyróż-
nienie za służbę w 2011 r. otrzymali: 

Nieustannie w gotowości
Podziękowanie dla zasłużonych druhów jednostek OSP

Jan Osiecki i Stanisław Kania z OSP Sułkowice, 
Piotr Trzeboński i Grzegorz Turek z OSP Bierto-
wice, Jakub Bigaj i Stefan Golonka z OSP Har-
butowice, Mirosław Dybeł i Michał Braś z OSP 
Krzywaczka, Franciszek Moskal i Paweł Głuc 
z OSP Kuźnia, Józef Powroźnik i Andrzej Przała 
z OSP Rudnik. 
Wyrazy uznania usłyszeli także zwierzchnicy OSP: 
w Sułkowicach – Jan Hodurek, Ryszard Sroka 
oraz Józef Ziemianin, w Rudniku – Tadeusz 
Krzywoń i Stanisław Piegza, w Biertowicach 
–  Franciszek Świerk i Paweł Śliwa, w Krzywacz-
ce – Tadeusz Burda i Krystian Baś, w Harbutowi-
cach – Stefan Kurek i Jan Golonka, w OSP Kuźnia 
– Wacław Piechota, a takżę członkowie Komisji 
Rewizyjnej OSP Józef Jończyk, Janusz Starzec 
i Adam Golonka, a także dotychczasowa „opie-
kunka” straży Krystyna Stankiewicz i Kazimierz 
Król – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej RM. 

Od tego roku urzędową opiekę 
nad strażą przejął inspektor ochrony 
przeciwpożarowej Jakub Światłoń 
- absolwent Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. (jg)
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Hej kolęda, kolęda
Przez cały styczeń kolędowaliśmy ile sił w płucach w szkołach, przedszkolach, parafiach, 

strażnicach i na „opłatkach” środowiskowych,  na jasełkach i spotkaniach „kolędujących”, 
a po domach wędrowali mali i duzi kolędnicy – niektórzy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. 

Jasełka w Harbutowicach

To przedstawienie kolędnicze 
nie raz już było powodem do na-
szej „gminnej” chwały. Rudnicza-
nie jako jedyni przechowali przez 
cały XX wiek tę babiogórską tra-
dycję, którą ostatnio odkrywa na 
nowo Sucha Beskidzka i Zawoja. 
Zdobywali nawet Złote i Srebrne 
Spinki na Karnawale Góralskim 
w Bukowinie, gdzie widowisko 
oceniał m.in znawca sztuki ludo-
wej i etnografii Karpat, (a pry-
watnie mieszkaniec Krzywaczki) 
Roman Reinfuss. 

Św. Dorota nie miała łatwego 
życia, mimo że zalecał się do niej 
sam król, bo go nie chciała. Za-
mknięto ją więc w więzieniu, sma-
żono w oleju, a na końcu ucięto jej 
głowę. Całość tego wczesnochrze-
ścijańskiego dramatu można było 
zobaczyć na Powiatowym Przeglą-
dzie Grup Kolędniczych 15 stycz-
nia w MOKiS w Myślenicach.  

W tym roku siedmioosobowa 
grupa kolędnicza z Rudnika znów 
pojedzie z „Dorotą” do Bukowiny, 
gdyż na powiatowym przeglądzie 
w MOKiS zajęła drugie miejsce, 
ex aequo z Pcimianami. Pierwsze 
miejsce przypadło w tym roku To-
porzanom z Tenczyna, a trzecie 
pasterzom z szopką z Tokarni. 

Rolę Doroty zagrał Franciszek 
Judasz (zgodnie z tradycją, bo gdy 
powstawało to przedstawienie, ko-
bietom nie wolno było występować 
w teatrze). W rolę Króla wcielił się 
Adam Woźnica, Anioła zagrał Adam 
Judasz, a rycerzami byli Andrzej 
Judasz i Waldemar Szatan, diabłem 
(i pacholęciem) – Waldemar Wolski, 
a katem – Stanisław Judasz. 

Dorota z Rudnika
Jak co roku od lat, uczniowie 

szkoły w Harbutowicach zaprosi-
li wieś na jasełka. W tym roku ak-
torami byli uczniowie klas IV-VI, 
a w pierwszej scenie wystąpili też 
pierwszoklasiści. Aktorzy zebrali 
gromkie brawa tłumnie przybyłych 
mieszkańców i gości zarówno w sali 
gimnastycznej swojej szkoły, jak na 
„gościnnych” występach w DPS. 

O przygotowaniach opowiada 
nauczycielka Anna Golonka:

Po wyborze scenariusza i sporzą-
dzeniu listy chętnych uczniów, rozpo-
czął się przydział ról. Wbrew pozorom 
nie jest to łatwe zadanie, ponieważ 
nigdy nie ma pewności czy uczeń so-
bie poradzi z daną rolą, udźwignie jej 
ciężar, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona 
rozbudowana.  Na święta uczniowie 
otrzymali teksty, by móc w wolnym 
czasie uczyć się swojej kwestii. Po 
przerwie świątecznej przygotowa-
nia ruszyły pełną parą. Rozpoczęły 
się próby, początkowo w salach lek-
cyjnych bez mikrofonów, później na 
sali gimnastycznej ze sprzętem. Wiele 
razy dało się słyszeć głosy prowadzą-
cych: „Mów wolniej, wyraźniej…”, 
„Nie tak, spróbuj to powiedzieć 
w ten sposób…”, „ Jeszcze raz…” itp. 
I tak w kółko, aż zamierzony efekt 
nie został choć częściowo osiągnięty. 
A przecież kwestie aktorów to nie 
wszystko. Uczniowie przygotowywa-
li także wplecione w przedstawienie 
układy taneczne – taniec śmierci i ta-
niec diabłów. Ponadto uczyli się kolęd 
i piosenek, które miały być wykona-
ne podczas jasełek. Ci, którzy byli na 
jasełkach, wiedzą, że część uczniów 
pełniła dwie funkcje- występowała 
na scenie i śpiewała w chórze.

Sporo pracy trzeba też było 
włożyć w przygotowanie kostiu-
mów i rekwizytów. I tu wyrazy 
uznania należą się tym rodzicom, 
którzy zadbali o stroje dla swoich 
pociech (...). Wreszcie trzeba było 
zaprojektować, a potem przygoto-
wać scenografię. Aktów było kilka, 
więc i dekoracja nie mogła być 
wciąż ta sama, musiała się zmie-
niać. Czegóż to nie można było 
znaleźć w ostatnich dniach na sali 
gimnastycznej… Były ogromne 
ilości materiałów, kartony (ale na 
szczęście miały atest i  nikomu nic 
się nie stało), pluszowe owieczki, 

plakaty, drewno na opał, szopa, 
słoma… ,a w tym wszystkim nasz 
biedny wuefista, który starał się 
prowadzić lekcje w myśl zasady: 
„Dla chcącego nic trudnego”.

W międzyczasie trzeba sobie 
było jeszcze radzić z przeciwno-
ściami losu-chorobami uczniów, 
zwalnianiem na kolędę czy do le-
karzy. (...) Na koniec dwa słowa 
o osobach, które nie występowały 
na scenie, ale były niezbędne,  by 
przedstawienie mogło się bez prze-
szkód odbyć. Mam tu na myśli 
„ekipę techniczną”, czyli chłopców, 
którzy pilnowali, by w odpowied-
nim momencie zmienić scenogra-
fię, przesunąć poszczególne ele-
menty dekoracji, by aktorzy mogli 
swobodnie grać, włączyć podkład 
muzyczny… To wszystko musiało 
się odbywać sprawnie i we właści-
wym czasie. I tak właśnie było.

Przygotowania koordynowali: 
Anna Golonka, Katarzyna Sosin, 
Bernadetta Zaremba i Ireneusz 
Przała.  

23 stycznia uczniowie z klas 
IV –VI wystawili jasełka w Domu 
Pomocy Społecznej w Harbutowi-
cach. Przedstawienie obejrzeli nie 
tylko mieszkańcy DPS, ale tak-
że uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Zebrane brawa dają 
nadzieję, że występ się spodobał 
i sprawił zebranym wiele radości. 
Ale korzyść z tego spotkania była 
jednak obopólna. Uczniowie ze-
tknęli się, niektórzy być może po 
raz pierwszy, z osobami niepełno-
sprawnymi. Przekonali się, że te 
osoby są ciepłe, otwarte, żywioło-
we – twierdzą opiekunowie. (red.)(jg)
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Było wesoło i radośnie, nastro-
jowo i skocznie, rytmicznie i nostal-
gicznie, a nawet po góralsku. Pozwól 
cieszyć się dzieckiem w nas – za-
brzmiał jeden z wersów Kolędy dla 
nieobecnych śpiewany przez dziew-
czyny z Biertowic. I te słowa dosko-
nale oddają atmosferę Żywej Szopki 
w styczniową niedzielę na placu przy 
plebanii w Sułkowicach. Zaangażo-
wały się w śpiewanie kolęd zarówno 
dzieci, młodzież, jak i bardzo dorośli 
mieszkańcy Sułkowic – „samozwań-
cza” Grupa Apostolska 40+.  Każdy 
chciał choć na chwilę wejść na sce-
nę żywej szopki i przyczynić się do 
uatrakcyjnienia spotkania. 

W tym roku pojawili się w szop-
ce także goście z Krakowa, zaprosze-
ni przez ks. Pawła Drobnego, który 
tęskni za Sułkowicami i postanowił 
pokazać młodym krakowianom swą 
dawną parafię. Ks. Paweł zaraża swo-
im entuzjazmem i pasją młodych lu-
dzi ze Wspólnoty Oazowej z Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Łagiewnikach. Wspólnie nagrali 
płytę z kolędami pod patronatem ks. 
bp Jana Zająca, swojej parafii, Ła-
giewnickiego Towarzystwa Kultural-
nego i OSP Sułkowice. Sam ks. Paweł 
śpiewa na niej po góralsku pasto-
rałkę Nojpiekniejso nocka w całym 
roku. Swoje wykonanie zaprezento-
wał również na żywo z parafianami 
z Łagiewnik. Płytę można było na-
być podczas kolędowania. 

Kolędowanie w Żywej Szop-
ce rozpoczęła niezawodna orkie-
stra dęta, potem zaśpiewały dzieci 
z grupy Mały Apostoł, której na gi-
tarze przygrywała Ania Krzykaw-
ska, a na akordeonie – organista 
Maciej Gawron, a następnie  gru-
py apostolskie.

Przeprowadzono również kon-
kurs na najpiękniej zaśpiewaną kolę-
dę. Swoim anielskim głosem uraczy-
ła słuchaczy m.in. Karolina Boczkaja. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali serduszka lub aniołki. 

Ks. Marek zachęcał również 
wszystkich, żeby posilili się spe-
cjalnie na tę okazję przygotowaną 
grochówką, nie kryjąc obawy, że 
jeśli zostanie, to będzie ją musiał 
jeść przez tydzień z księdzem Ma-
rianem. Jednakże parafianie chęt-
nie przyłączyli się do spożywania 
tej pysznej zupy i w gorącej, choć 
przyprószonej śniegiem, atmosfe-
rze sympatycznie upłynęło sułko-
wiczanom niedzielne popołudnie 
22 stycznia.  

Żywa Szopka

(jg)

Łagiewnicka grupa z ks. Pawłem Drobnym w Żywej Szopce
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Spotkanie w Szkole Podsta-
wowej w Sułkowicach w niedzielę 
29 stycznia zorganizowała szko-
ła pod patronatem burmistrza 
i przy udziale Koła Łowieckiego 
„Myśliwiec” z Lanckorony. 

Na to wspólnotowe spotkanie 
z kolędą przybyły władze samorzą-
dowe, dyrektorzy placówek oświa-
towych, radni, przedstawiciele Rady 
Rodziców i rodzice wykonawców, 
a także liczni mieszkańcy. 

W kolędowaniu wzięły udział 
dzieci ze wszystkich sułkowickich 
przedszkoli przygotowane przez: Jo-
lantę Profic i Renatę Krakowiak (PS 
1), Danutę Światłoń (PS 2) i przez 
Teresę Szwajdych (PS 3). Dla przed-
szkolaków był to debiut w szkole, 
a także wielkie przeżycie. Zapre-
zentowali się również gospodarze 
– uczniowie z klasy I a,  I b, III d,
zaś z klas starszych – uczniowie 
z koła muzycznego. Wystąpiły uczen-
nice z Gimnazjum w Sułkowicach, 
a Paulina Rusek zaśpiewała po an-
gielsku piękną piosenkę pt. It’s Chri-
stmas time. Na zakończenie wystąpiła 
Schola z Biertowic, która przyjechała 
wraz ze swoim proboszczem ks. Jac-
kiem Budzoniem i grupą rodziców.

Gminne kolędowanie 
w sułkowickiej SP

Wszystkie występujące gru-
py otrzymały upominki (słodycze) 
dzięki uprzejmości sponsorów. Uro-
czystość o takim zasięgu nie mo-
głaby się odbyć, gdyby nie bezin-
teresowna  pomoc i zaangażowanie 
wielu osób, które poświęciły swój 
wolny czas, przygotowały uczniów, 
wykonały piękną dekorację, zgro-
madziły rekwizyty i stroje. 

Na serdecznie podziękowania 
zapracowali: Marzena Kaleta, Pau-
lina Sutor–Głodzik, Iwona Wrona, 
Halina Borska, Anna Nowak, Iza-
bela Profic, Beata Szuba, Kata-
rzyna Dąbrowska, Halina Repeć, 
Elżbieta Mikstein, Łukasz Zając, 
Czesław Rzepka, Piotr Sroka, To-
masz Chodnik. Przedstawiciele 
Rady  Rodziców,  zwłaszcza Bar-
bara Kulesza i Barbara Węgrzyn. 
O obsługę uroczystości od strony 
organizacyjno – technicznej zadba-
li Monika Bercal, Edyta Kizinkie-
wicz, Maria Hyrlicka, Stanisława 
Pieronkiewicz, Małgorzata Nata-
nek oraz Stanisław Socha.

Atmosferę rozgrzewała ciepła 
herbata oraz wspaniały bigos my-
śliwski, sponsorowany przez Koło 
Łowieckie „Myśliwiec” z Lancokrony 
i przygotowany przez szkolne kuchar-
ki: Marię  Kurek, Wiesławę Gielatę, 
Urszulę Stokłosę i Kingę Kurowską.

Występ uczniów Szkoły Podstawowej z Sułkowic
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Jolanta Stręk
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Było szare i bezśnieżne popo-
łudnie pierwszej niedzieli po No-
wym Roku, a  w sułkowickim ko-
ściele rozbrzmiała muzyka przez 
duże M. Na zaproszenie Janusza 
Flagi (członka chóru Apassionata) 
i za zgodą ks. proboszcza Edwarda 
Antolaka  do sułkowic przyjechała 
rodzina Pawliszów z Krakowa. 

Jej  członkowie wynieśli du-
cha wspólnotowego ze Wspólno-
ty Ojców Jezuitów w Krakowie. 
Cztery osoby w tej wspaniale śpie-
wającej grupie są organistami 
w krakowskich kościołach (główna 
solistka jest organistką w kościele 
przy osiedlu na Klinach). 16 osób 
prezentowało parafianom w Sułkowi-
cach  kantaty kolędowe – zbiór opo-
wieści o narodzinach Jezusa, o pa-
sterzach, Trzech Królach, o aniołach, 
znane wątki znanych kolęd – melo-
die wyszukane na amerykańskich 
stronach internetowych. Janusz Fla-
ga natomiast recytował fragmenty 
biblijne do podkładu nucącego przez 
szesnastoosobowy chór. 

Rodzinny 
chór kolędowy

Prawie godzinny koncert nie 
pozwalał oderwać uszu od śpiewa-
jących. Miło było posłuchać cze-
goś tak innego od tradycyjnych 
polskich kolęd – równie pięknych, 
ale zupełnie innych. Melodie roz-

pisane na głosy – męskie i żeń-
skie, wysokie i niskie wibrowały 
w całym kościele, a muzyka grana 
na instumentach klawiszowych 
wtórowała im swoją płynnością 
i subtelną linią melodyczną. (jg)

Rodzinny chór Pawliszów w Sułkowicach
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W niedzielne popołudnie 
15 stycznia w kościele w Bier-
towicach zorganizowany został 
charytatywny koncert kolęd dla 
dzieci z Rodzinnego Domu Dziec-
ka „Dar Serca” w Skawinie.

Pierwotnie chodziło o zebra-
nie funduszy na wakacje dla dzie-
ciaków.  Jednak z uwagi na to, że 
ich kolega 19-letni Mateusz stracił 
w wypadku palce u ręki, dzieci 
to jemu postanowiły przeznaczyć 
pieniądze. Chłopiec będzie musiał 

Charytatywne kolędowanie w Biertowicach

przejść kilka kosztownych opera-
cji przeszczepu palców, by mógł 
sprawnie funkcjonować.

W kościele zaśpiewała i zagra-
ła na instrumentach muzycznych 
młodzież z Biertowic, Izdebnika, 
Sułkowic, Brzyczyny, Rudnika, 
Skawiny, a nawet z Częstochowy. 

Główną inicjatorką tego spo-
tkania była Barbara Moskal, miesz-
kanka Biertowic, która pracuje 
w skawińskim Domu Dziecka.

Monika Widlarz

Okres bożonarodzeniowy 
skłania ludzi do pomagania bar-
dziej niż w pozostałe miesiące. 
Wtedy nasze serca miękną, staje-
my się bardziej życzliwi i chętni 
do wspierania słabszych. Pewni 
ludzie jednak pomaganie mają 

Gwiazdkowa Niepodzianka znowu u nas
„zaprogramowane” w głowie na 
cały rok. Zupełnie bezinteresow-
nie dbają o to, by pomagać, by 
zdobyć bajeczne prezenty i roz-
dawać je  – dosłownie i w przeno-
śni – w pięknej oprawie. 

Tak było na hali sportowej 
gimnazjum w sobotnie popołudnie 
7 stycznia. Do akcji znów wkroczy-
ła niezawodna Grażyna Konieczna 
ze swoim ponaddwudziestooso-
bowym zespołem wolontariuszy 
i Dobrym Zespołem z Betlejem 
z Krakowa, żeby uszczęśliwić 120 
dzieci z całej naszej gminy, urzą-
dzając im zabawne konkursy 
z nagrodami oraz rozdając specjal-
nie dostosowane do wieku dzieci 
cenne paczki z prezentami. Były 
także przedstawienia o czynieniu 
dobra (m. in. w strojach sarmac-
kich z XVII w.). Jak zwykle po-
mogła jej Danuta Sołtys – prezes 
PZERI wspierana przez Stani-
sławę Sołtys, Halinę Bielę i Zofię 
Przeginiak, które zorganizowały 
i przygotowały poczęstunek dla 
gości z Krakowa. Na spotkanie zo-
stali zaproszeni również burmistrz 
Piotr Pułka, jego zastępca Rozalia 
Oliwa, sołtys Harbutowic Boże-
na Horwat, sołtys Rudnika Zofia 
Góralik oraz dyrektor gimnazjum 
w Sułkowicach Stefania Pilch. 

Miło było patrzeć na rozpro-
mienione twarze dzieci, które 
– za udział w konkursie jedze-
nia ciastek na czas, czy też robie-
nia ogromnej świątecznej kartki 
pocztowej w grupach mogły sobie 
wybrać zabawkę, która najbar-
dziej im się podoba – misia, puz-
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zle, samochodzik – co tylko dusza 
zapragnie. Brały je z pewną dozą 
nieśmiałości, rzadko bowiem jest 
tak, że coś dostaje się za darmo. 
Gwiazdkowa Niespodzianka osza-
łamia nawet dorosłych swoją do-
brocią i bezinteresownością. Nie 
dość, że wpajają dzieciom od naj-
młodszych lat umiejętność czynie-
nia dobra, dzielenia się z innymi, 
zwracaniem uwagi na dobroć Boga 
i na sens wiary – to sami stanowią 
tego najlepszy przykład. 

Miło obcować z takimi ludź-
mi, a dodatkowo cieszy fakt, że są 
to głównie ludzie młodzi, którzy 
sobotnie popołudnie mogliby spę-
dzić na zupełnie innych przyjem-
nościach. Ale ich cieszą występy, 
śpiew, udawanie misia wręczają-
cego prezenty. Cieszy ich uśmiech 
na twarzy dziecka.  

Nie obyło się oczywiście bez 
serdecznych podziękowań dla Gra- Joanna Gatlik

Dobrzy krakowianie z Betlejem, stosy paczek i uśmiechnięte dzieci
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie 
Sułkowice – XX finał wielkiej zbiórki na wielki cel 
– w sumie 23 698,08 zł i 27,9 euro.

żyny Koniecznej i jej wspaniałej eki-
py z akcji charytatywnej Gwiazdko-
wa Niespodzianka w Krakowie i dla 
wszystkich osób zaangażowanych 
w to spotkanie. Burmistrz wraz 
z Danutą Sołtys zaprosili naszego 

„dobrego ducha” z Krakowa na ko-
lejne spotkanie, a dzieci wtórowały 
im gromkimi brawami i głośnymi 
podziękowaniami.  

23 wolontariuszy ze sztabu 
GOK kwestowało w najbardziej 
uczęszczanych przez mieszkań-
ców miejscach. Stali oni przy ko-
ściołach w Sułkowicach, Harbuto-
wicach, Rudniku i w Biertowicach 
oraz w dużych sklepach takich 
jak Lewiatan, Zibi, czy Carrefour. 
Zbiórka odbywała się także pod-
czas koncertu w GOK. W sumie 
zebrali kwotę 17 456,93zł. 

19 trzecioklasistów z gimna-
zjum w Krzywaczce „obstawiało” 
natomiast kościoły w Krzywaczce 
i Bęczarce, Centrum E7, karczmę 
Bida oraz stacje Orlen w Krzysz-
kowicach i Lotos w Jaworniku. Do 
ich puszek zostało w sumie wrzu-
cone 6 241,15 zł oraz 27,9 euro.

Szefem  Sztabu GOK Suł-
kowice i jednocześnie wolonta-
riuszem był dyrektor Krzysztof 
Trojan. Wolontariusze XX Finału 
WOŚP  08.01.2012 w tym sztabie 
to: Katarzyna Rak, Joanna Rak, 
Ewelina Węgrzyn, Paulina Wę-
grzyn, Kamila Węgrzyn, Martyna 
Węgrzyn,  Norbert Śmiłek, Magda-

lena Światłoń, Jagoda Pitala, Mag-
dalena Kuźniar, Zuzanna Urbań-
czyk, Anna Krzykawska, Zuzanna 
Flis, Monika Latoń, Brygida Bie-
la, Joanna Stokłosa, Rafał Kuchta 
i Wojciech Nykiel z Sułkowic oraz 
Klaudia Fus, Mateusz Burda, Ju-
styna Gdula i Gabriela Starzec 
z Biertowic.  

Sztab przy ZPO w Krzywacz-
ce kierowany był przez Grzegorza 
Bochenka. Wolontariusze to: Mał-
gorzata  Bobeł, Agnieszka Burda, 
Elżbieta Dźwig, Paulina Gażeł, 
Gabriela Jakóbek, Katarzyna Ka-
sperkiewicz, Ewelina Majcher-
czyk, Ewelina Maślanka, Wioletta 
Moskal, Dominika Oliwa, Adrian-
na Wawrzynek, Martyna  Zadora, 
Wojtek Bajor, Daniel  Bara, Daniel 
Górnisiewicz, Daniel Marcinkow-
ski, Bartłomiej Oliwa, Damian 
Starowicz, Arkadiusz Szlachetka.

Nie tylko wolontariusze pra-
cowali ciężko przy zbiórce pie-
niędzy. Nie łatwiejszą sprawą jest 
bowiem także samo ich liczenie. 
W GOK wraz wolontariuszami 

robiły to Ewa Świerczyńska i Ma-
ria Nowak.  Pozostali pracownicy 
przyczynili się do akcji poprzez 
pomoc w organizacji koncertów 
rockowych, które dały niezawodne 
zespoły TEXAS i Graham Band, 
a przy których bawiły się nawet 
dwuletnie dzieci, oczywiście pod 
czujnym okiem rodziców.   

W Krzywaczce pomoc dyrek-
cji ZPO w przeprowadzeniu akcji 
okazały Beata Storożuk, Agnieszka 
Białek, Maciej Matoga, Renata Trze-
bońska, Tomasz Trzeboński, rodzi-
ce  oraz instytucje, które umożliwi-
ły wolontariuszom kwestowanie na 
swoim terenie i podawały im ciepłe 
napoje.

Burmistrz Piotr Pułka dzię-
kuje serdecznie za okazane serce 
wszystkim biorącym udział w ak-
cji WOŚP – zarówno tym zbierają-
cym, jak i tym wszystkim, którzy 
wykazali się hojnością i dobrą 
wolą, przyłączając się do składki 
na dwudziesty już cel Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Joanna Gatlik 

W XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się 
niezawodni wolontariusze z Gminy Sułkowice, którzy od rana do wieczora, 

nie zważając na deszcz, wiatr, zimno stali z puszkami i zbierali pieniądze na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych 

dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W gminie Sułkowice pieniądze na WOŚP zbierały dwa sztaby: 
jeden w Gminnym Ośrodku Kultury w Sułkowicach, 

drugi w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce, w sumie 42 osoby. 
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Akcja „Szlachetna Paczka” 
zapoczątkowana została przez Sto-
warzyszenie „Wiosna” i ks. Jacka 
Stryczka w 2001 r. Organizowana 
jest co roku na terenie całej Polski. 
Jej zadaniem jest dotarcie do ro-
dzin, które najbardziej potrzebują 
bezpośredniej, konkretnej pomocy, 
ale nie mają postawy roszczeniowej 
i przeważnie wstydzą się o nią po-
prosić. W ramach regionu Małopol-
ska od dwóch lat działa rejon Myśle-
nice, który obejmuje teren całego 
powiatu. W 2011 r. po raz pierwszy 
włączyły się w tę akcję również oso-
by z gminy Sułkowice. 17 wolonta-
riuszy, w tym tylko jeden chłopak, 
przeprowadzili ankiety wśród po-
trzebujących rodzin naszej gminy, 
a następnie wprowadzili ich dane do 
anonimowej bazy. Akcja pomocowa 
trwała od października do grudnia 
2011 r. Jednak jeszcze obecnie wo-
lontariusze rozliczają się z doku-
mentacji, która objęta jest ochroną 
danych osobowych. W 2010 r. roku 
rejon myślenicki miał wytypowa-
nych 16 rodzin do pomocy, w 2011 r.  
liczba ta wzrosła do 79.
2 liderki, 2 zespoły, 
17 gorących serc 

Na terenie naszej gminy działa-
ły dwa zespoły. Ich liderkami zostały 
Barbara Szatan w Rudniku oraz Ur-
szula Woźnik–Batko w Sułkowicach. 
Wśród wolontariuszy było 10 osób 
pełnoletnich, pełniących funkcję 
opiekunów rodzin oraz wolontariusze 
niepełnoletni – tzw. wspomagający. 
Wśród tych niepełnoletnich znalazły 
się 4 uczestniczki z grupy wolontaryj-
nej Jolanty Listwan. Do każdej rodzi-
ny chodziło się w parach. Oprócz li-
derek byli to: Maria Francuziak, Ewa 
Francuziak, Paulina Jończyk, Anna 
Judasz, Katarzyna Kalińska, Jolanta 
Listwan, Klaudia Łącka, Agnieszka 
Partyka, Katarzyna Powroźnik, Do-
minika Rymarczyk, Sylwia Tondyra, 
Zuzanna Włoch, Małgorzata Ziem-

Kolejna odsłona pomocy potrzebującym w gminie Sułkowice

Szlachetna Paczka 2011
To była rekordowa edycja „Szlachetnej Paczki”. Dzięki akcji pomoc otrzymało 12 tys. rodzin, 

a średnia wartość darów przekraczała 1,5 tys. zł. 
W sumie wartość pomocy w tej edycji wyniosła 18,3 mln zł. 

Człowiek sam nie jest w stanie wygrać, potrebna jest drużyna – mówił ambasador akcji 
Jerzy Dudek podczas gali podsumowującej projekt w Urzędzie Miasta w Krakowie. 

Koordynatorem „Szlachetnej Paczki” na terenie powiatu myślenickiego, jednego z największych 
regionów akcji, jest Jan Płoszczyca – katecheta z sułkowickiej podstawówki.  

bla, Bernadeta Żurek i Michał Bog-
dał. W przyszłym roku liderki noszą 
się z zamiarem utworzenia odręb-
nego rejonu „Szlachetnej Paczki” w 
Sułkowicach. 

Efekty „Szlachetnej Paczki”
W zeszłym roku 2 rodziny z Suł-

kowic i 2 rodziny z Rudnika również 
otrzymały pomoc w ramach Szla-
chetnej Paczki. Wtedy jeszcze na tere-
nie gminy Sułkowice działałem sam, 
przy  wsparciu Basi Szatan. W tym 
roku dzięki Bernadecie wieść o akcji 
się rozniosła i udało nam się stwo-
rzyć wspaniałą ekipę ludzi chętnych 
do dołączenia się do tej szlachetnej 
inicjatywy. 

Szacunkowa wartość towarów 
wręczonych w gminie Sułkowice 

wyniosła przynajmniej 
ok. 22.440 zł 

– mówi Jan Płoszczyca.
 Dane te policzone są wg danych 

z ubiegłego roku. Liderka z Rudnika 
Barbara Szatan, opowiadając o swo-
ich wrażeniach z akcji, podkreśliła, 
że jest mile zaskoczona dwoma ro-
dzinami, które w zeszłym roku otrzy-
mały pomoc, gdyż wyraźnie widać, 
że po tym „zastrzyku pomocowym”, 
zabrały się do poprawy swojej stopy 
życiowej. Nawet mówiły, że przecież 
one już otrzymały pomoc, niech do-
staną inne, bardziej potrzebujące, że 
nie potrzebują jej już tak bardzo.

Jak dotrzeć do potrzebujących
Wolontariusze w czasie trwa-

nia akcji odwiedzają domy i prze-
prowadzają ankiety, na podstawie 
których rodziny są włączone do 
projektu. Wypytują, co najbardziej 
się przyda w danym gospodar-
stwie domowym, zbierają dane np. 
o liczbie domowników, o rozmia-
rze odzieży dla dzieci czy nume-
rach bucików. Sytuacja i wszelkie 
potrzeby danej rodziny są opisane 
bez podawania nazwisk, wszystko 
przebiega anonimowo. Każda ro-

dzina otrzymuje swój kod i osobę 
odpowiedzialną za kontakt z nią 
potencjalnych darczyńców. Obda-
rowujący wybiera rodzinę, której 
chce pomóc, przygotowuje dla niej 
paczkę, a następnie wolontariusze 
dostarczają ją, po czym przeka-
zują darczyńcom relację z dostar-
czenia przygotowanego pakunku. 
Wszystko to dzieje się społecznie, 
samochodami dostawczymi uży-
czonymi z jakiejś firmy, od straży, 
bądź samochodami prywatnymi. 

Szlachetna Paczka w liczbach
W sumie pomoc otrzymały 

u nas 22 rodziny, w tym 12 z Sułko-
wic, 5 z Rudnika, 4 z Harbutowic, 
a nawet jedna rodzina z Palczy. 
Ogółem było to 109 osób. Znala-
zły się wśród nich również rodziny 
wielodzietne. Dodatkowo pomoc 
za pośrednictwem wolontariuszy 
z Myślenic otrzymała jeszcze jed-
na rodzina z Rudnika.  

W całym powiecie myślenickim 
łącznie obdarowano 379 osób, a ilość 
paczek przekazanych potrzebują-
cym w całym rejonie myślenickim 
wyniosła 959 sztuk, przekraczając 
wartość 80 tys. zł. Paczki były bar-
dzo zróżnicowane i bardzo bogate 
– w tym lodówki, telewizory, ku-
chenka gazowa, aparaty fotogra-
ficzne, laptopy, a nawet okna. Było 
też bardzo dużo pomocy szkolnych, 
książek, encyklopedii, Biblie. Re-
kordowa szlachetna paczka w gmi-
nie Sułkowice składała się z 41 
wypełnionych prezentami pudeł. 
Przegoniła ją tylko liczba 60 pudeł, 
która trafiła do potrzebującej rodzi-
ny w Pcimiu.

Podsumowanie i podziękowania
15 stycznia odbyło się podsu-

mowanie akcji w myślenickiej OSP 
Śródmieście, na której podziękowa-
nia w formie książek wręczył sułko-
wickim wolontariuszom burmistrz 
Piotr Pułka. 

Joanna Gatlik 
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Jasełka w Harbutowicach – w szkole i w DPS

„Dorota” z Rudnika
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Żywa Szopka w Sułkowicach

Budowa wypożyczalni sprzętu
przy zalewie w Sułkowicach Budowa przedszkola w Krzywaczce
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Mroźny styczeń 2012

fot. Joanna Gatlik



Spotkania opłatkowe 2012

Sułkowice

Harbutowice Rudnik

Biertowice Krzywaczka

Bożena Horwat

Kazimierz Król

Zofia Góralik

Janusz Starzec


