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Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sułkowicach

Prezenty od „Gwiazdkowej Niespodzianki”

Złota Honorowa Odznaka PZERiI dla Burmistrza
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Uwaga! Mrozy!
Ośrodek Pomocy Społecz-

nej przygotował ogrzewalnię 
z myślą o doraźnej pomocy 
osobom narażonym na prze-
marznięcie.

W naszej gminie nie mamy do-
tąd na szczęście osób bezdomnych, 
ale mamy osoby żyjące w bardzo 
trudnych warunkach, schorowane, 
narażone na niebezpieczeństwo 
nadmiernego wychłodzenia orga-
nizmu wskutek mrozów.

Miejmy oczy szeroko otwar-
te. OPS apeluje o wrażliwość na 
trudną sytuację innych ludzi. 
Prosi o zwracanie szczególnej 
uwagi na osoby samotne, niepeł-
nosprawne i będące w złej sytu-
acji finansowej.

W razie zauważenia niepo-
kojących sytuacji można skon-
taktować się osobiście lub tele-
fonicznie  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Sułkowice, ul. Sportowa 45

tel. 12 272 50 20 i 12 272 50 21
lub ze Strażą Miejską 

tel. 695 665 503

Zaproszenie dla mieszkańców Rudnika i Krzywaczki
na zebrania wiejskie

Zebrania odbędą się w niedzielę 10 lutego

w Rudniku – godz. 1000 – w stażnicy OSP
w Krzywaczce – godz. 1230 – w szkole

w programie m.in. sprawy związane z przystąpieniem 

gminy do sporządzania planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla tych miejscowości

Do umorzenia zaległości konieczne jest złożenie wniosku

Abolicja w ZUS
Od 15 stycznia weszła w życie 

ustawa umożliwiająca umorze-
nie zaległości w ZUS powstałych 
w okresie od 1 stycznia 1999 do 
28 lutego 2009 wraz z odsetkami 
i kosztami egzekucji. Konieczne 
jest jednak złożenie odpowied-
niego wniosku.

Abolicja dotyczy nieopłaconych 
w powyższym okresie obowiązko-
wych składek na własne ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe, zdro-
wotne, wypadkowe, Fundusz Pracy, 
a także odsetek i kosztów egzeku-
cyjnych przez osoby prowadzące po-
zarolniczą działalność gospodarczą. 

Należy jednak pamiętać, że 
abolicja ta nie działa automatycz-
nie i zaległości same nie wygasną. 
Należy wypełnić odpowiedni wnio-
sek i złożyć go w jednostce ZUS, 
a informację o tym fakcie przed-
stawić w urzędzie skarbowym eg-
zekwującym zaległe należności. 
W momencie złożenia wniosku eg-
zekucja zostanie zawieszona.

Formularz wniosku oraz szcze-
gółowe informacje na ten temat 
zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej gminy oraz na tabli-
cach informacyjnych Urzędu Miej-
skiego i OPS. (red)

W latach 2007–2012 gmina Sułkowice pozyskała z funduszy unijnych 
2 128, 35 zł  na jednego mieszkańca, co daje nam 29 miejsce 

na 182 przebadane gminy małopolskie w rankingu 
„Gazety Krakowskiej”, ogłoszonym w wydaniu z 18 stycznia 2013 r.

W rankingu „Gazety Krakowskiej”

Jesteśmy na 29 miejscu 
w Małopolsce

Generalnie gminy miejskie 
naszego powiatu wypadły w tym 
rankingu bardzo dobrze z 13 miej-
scem Myślenic (3 619,35 zł na miesz-
kańca), 27 Dobczyc (2 235,82 zł na 
mieszkańca) i 29 naszym (2 128,35 
zł na mieszkańca). Na dalszych 
miejscach uplasowały się: Tokarnia 
(97 miejsce – 1 079,82 zł), Wiśniowa 
(104 miejsce – 944, 86 zł), Siepraw 
(122 miejsce – 751,650, Pcim (132 
miejsce – 680,84 zł), Lubień (142 
miejsce – 570,47 zł) i Raciechowice 
(157 miejsce – 457,48 zł). Daleko za 
nami uplasowali się sąsiedzi z oko-
licznych powiatów, np. Lanckorona 
na miejscu 113, Mogilany na 134, 
a Budzów na 179.

Jak wyjaśniają twórcy rankin-
gu, wyniki wyliczone zostały na 
podstawie analizy danych z siedmiu 
głównych programów unijnych. Na 
poczet gmin zaliczone zostały środ-
ki, których beneficjentami były: 
gmina, jej jednostki oraz spółki 
gminne. 

W przypadku naszej gminy 
obliczono, że pozyskane fundu-
sze UE wynoszą 30 mln 56 tys. 92 
zł 54 gr, co po podzieleniu przez 
liczbę mieszkańców daje wymie-
nioną powyżej kwotę „na głowę”. 
Autorzy rankingu przyznają też, 
że ze środków unijnych najsłabiej 
skorzystały gminy biedne oraz te, 
które nie zaryzykowały zaanga-
żowania środków potrzebnych na 
wkład własny gminy. 

(red.)

S z c z ę ś l i w e g o
N o w e g o  R o k u

Niech nasza 
sułkowicka podkowa 

przynosi nam wszystkim 
wiele dobra, miłości 

i szczęścia 
w życiu osobistym, 

zawodowym i społecznym,
a naszej pięknej gminie 
szerokie perspektywy 
i dynamiczny rozwój. 

2013
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Nowe  g ra n i c e  ok ręgów  w y bo r c z yc h  w  G m in ie  Su łkow i c e

Okręg nr 15 Miasto Sułkowi-
ce: ul. Partyzantów nr parzyste 
od nr 346 i nr nieparzyste od 
143 do nr 677, ul. Starowiejska, 
ul. Na Węgry

Okręg nr 1 
Sołectwo Biertowice

Okręg nr 2 Sołectwo Harbu-
towice: północna część miej-
scowości – granica przebiega 
wzdłuż drogi gminnej nr 1161 
i drogi nr 956, a później wzdłuż 
drogi nr 1840 i jej przedłużenia 
po drodze nr 1944

Okręg nr 3 Sołectwo Harbutowice: po-
łudniowa część miejscowości – granica 
przebiega wzdłuż drogi gminnej nr 1161 
i drogi nr 956, a później wzdłuż drogi nr 
1840 i jej przedłużenia po drodze nr 1944

Okręg nr 4 Sołectwo 
Krzywaczka: prawo-
stronna część miejscowo-
ści od drogi nr 52, a póź-
niej granica przebiega 
wzdłuż drogi powiatowej 
„Na Bęczarkę” (1938K)

Okręg nr 5 Sołectwo Krzywaczka: lewo-
stronna część miejscowości od drogi nr 52, 
a później granica przebiega wzdłuż drogi 
powiatowej „Na Bęczarkę” (1938K)

Okręg nr 6 Sołec-
two Rudnik: ul. 
Dolna, ul. Blaków-
ka, ul. Starcówka, 
ul. Centralna nr 
parzyste do nr 62 
i nr nieparzyste 
do nr 111

Okręg nr 7 Sołectwo 
Rudnik: ul. Bukowa, 
ul. Szkolna, ul. Cen-
tralna nr parzyste od 
nr 164 i nr nieparzy-
ste od nr 113

Okręg nr 8 Sołectwo 
Rudnik: ul. Słonecz-
na, ul. Centralna nr 
parzyste od nr 64 do 
nr 162

Okręg nr 9 Miasto Suł-
kowice: os. Zielona, ul. 
Szkolna, ul. Ptasznica

Okręg nr 10 Miasto Suł-
kowice: ul. Sucha Góra, 
ul. Zarzecze, ul. Na Ob-
lasek, ul. 21 Stycznia, ul. 
Krzywa, ul. Sportowa, ul. 
Ks. Józefa Sadzika

Okręg nr 11 Mia-
sto Sułkowice: ul. 
1 Maja, ul. Zagum-
nie, ul. Smere-
czyńskiego, ul. Po-
lna, ul. Na Granicy, 
ul. Tysiąclecia

Okręg nr 12 Miasto Sułkowice: 
ul. 11 Listopada, ul. Wąska, ul. 
Zagroda, ul. 24 Lipca, Rynek, 
ul. Ślusarska, ul. Wyzwolenia

Okręg nr 13 Miasto Sułkowice: 
ul. Wolności, ul. Kpt. Stanisła-
wa Stanaszka, ul. Kowalska

Okręg nr 14 
Miasto Sułko-
wice: ul. Par-
tyzantów nr 
parzyste do nr 
344 i nr niepa-
rzyste do nr 
141 i od nr 679
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Na sesję zaproszeni zostali go-
ście, m.in. dyrektorzy szkół i zakła-
dów, osoby zasłużone dla miasta, 
przedstawiciele organizacji i sto-
warzyszeń. W sali widowiskowej 
GOK, która powstała zresztą z ini-
cjatywy nowego Honorowego Oby-
watela i została oddana do użytku 
w 1954 r., wystąpił chór z Krzy-
waczki z repertuarem kolędowym 
i  tancerze Zespołu Pieśni i Tańca 
Elegia, którzy zaprezentowali tań-
ce krakowskie i spiskie. 

Podczas sesji dziękowano też 
wszystkim, którzy obecnie inten-
sywnie pracują na rzecz miasta 
i gminy Sułkowice. Klub radnych 
„Gmina dla ludzi” imiennie podzię-
kował też burmistrzowi Piotrowi 
Pułce za jego postawę otwartości 
na potrzeby każdego człowieka, 
jego starania, by stworzyć jak naj-
lepsze warunki do działania sto-
warzyszeń i organizacji oraz oso-
bistą pomoc w ich tworzeniu; za 
to, że jak powiedział przewodni-
czący klubu Jan Socha: jest przede 
wszystkim człowiekiem wielkie-
go formatu i charakteru, a to już 
mocno wykracza poza obowiązki 

Tadeusz Czarnecki Honorowym Obywatelem Gminy Sułkowice

Uroczysta sesja sylwestrowa RM 
z honorowym obywatelstwem

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2012 roku miała charakter uroczysty, podobnie jak w ubiegłych latach. 
Szczególnego charakteru nadał jej fakt, że podczas niej przyznane zostało pośmiertnie 

Honorowe Obywatelstwo Gminy Sułkowice Tadeuszowi Czarneckiemu, 
na ręce jego córki Anny. Zarówno w laudacji RM wygłoszonej przez wiceprzewodniczącą RM 

Jolantę Łaski, jak w słowach podziękowania córki Honorowego Obywatela, podkreślano 
jego ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju Sułkowic, awansu cywilizacyjnego i kulturalnego 

naszego miasta, a także dużej skuteczności podejmowanych przez niego działań.

Anna Czarnecka przyjęła w imieniu 
nieżyjącego ojca Tadeusza Honorowe 
Obywatelstwo Gminy Sułkowice

służbowe. W dowód uznania radni 
z tego klubu wręczyli burmistrzo-
wi statuetkę huzara.

Sesję zakończył toast wznie-
siony symboliczną lampką szam-
pana, wręczenie uczestnikom se-
sji kalendarza gminy na 2013 rok 
z fotografią sułkowickiego zalewu, 
figurki anioła – stróża i opiekuna 
dobrych działań i myśli oraz życze-
nia na Nowy Rok. 

Życzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Moronia wygłoszone na sesji sylwestowej
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”. 
Wszystkim wolontariuszom, członkom stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych, ludziom dobrej woli – za ich codzienny trud wspierania i działania na rzecz osób potrze-
bujących pomocy, za to, że w drugim człowieku widzą swojego brata czy siostrę – składam 
w imieniu Rady Miejskiej serdeczne podziękowanie.
„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłość obywateli”.
Wszystkim pracownikom oświaty, działaczom sportowym, członkom stowarzyszeń – za co-
dzienny trud przekazywania wiedzy, kształtowania charakterów i osobowości – w imieniu Rady 
Miejskiej składam serdeczne podziękowanie.
„Bezpieczeństwo to stan dający poczucie pewności istnienia”.
Za to poczucie bezpieczeństwa dla nas i naszych bliskich wszystkim strażakom, służbom mundu-
rowym i medycznym – w imieniu Rady Miejskiej składam serdeczne podziękowanie.  
Wszystkim społecznikom, organizacjom, pracownikom urzędu i instytucji za całoroczny wkład 
pracy w rozwój naszej gminy – skłdam serdeczne podziękowanie. To dzięki Państwa zaangażo-
waniu i poświęceniu gmina nasza jest coraz piękniejsza, nowocześniejsza i otwarta dla drugiego 
człowieka.

(awz)

Tadeusz Czarnecki na osiedlu Zielona
fot. arch.
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Tadeusz Czarnecki
Urodził się 14 lipca 1911 r. 

w Warszawie. Od 1933 r. miesz-
kał w Krakowie, a w sułkowickiej 
„Kuźni” pracował do 1965 r. jako 
wiceprezes do spraw handlowych. 
Zmarł 15 maja 2001 r. Jego córka 
Anna, niedawno dostarczyła do 
Izby Tradycji dokumenty i zbiory 
zdjęć dotyczące działalności ojca. 

Kim był, czym się zasłużył? 
Wybudował osiedle domków na 
Zielonej, pracował w komitecie 
elektryfikacji, wybudował ośrodek 
zdrowia z Izbą Porodową i apteką 
na Zielonej, rozbudował halę pro-
dukcyjną Kuźni z zapleczem socjal-
nym, wybudował salę widowisko-
wą na 400 miejsc – zaplecze Klubu 
Kuźnia, prowadzącego ożywioną 
działalność kulturalną: muzyczną, 
teatralną i widowiskową, a nawet 
kinową (obecnie siedziba GOK). 

Tadeusz Czarnecki był m.in.  za-
łożycielem Spółdzielni Krawieckiej 
„Model” i spółdzielni pracy Małopol-
ski Przemysł Chałupniczy. Należał 
do komitetu budowy szkoły podsta-
wowej w Sułkowicach. W latach 50. 
i 60. XX wieku w Sułkowicach był 
obecny we wszystkich ważnych dzie-
łach, a wiele z nich sam zainicjował 
i ułatwił ich przeprowadzenie.

(red.)
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 0  g r u d n i a
Niewiele jest gmin, które 

mogą jak nasza poszczycić się, że 
w nowy rok kalendarzowy weszły 
z uchwalonym budżetem i peł-
nym pakietem tzw. „uchwał śmie-
ciowych”. Potrzebne dokumenty 
przygotowały zespoły pracowni-
ków UM, a radni dyskutowali nad 
nimi podczas posiedzeń w  komi-
sjach, po czym  uchwalili je na se-
sji 20 grudnia 2012 r. 

Budżet i finanse
Wprowadzili też bieżące ko-

rekty do budżetu gminy w roku 
2012 i ustalili wykaz wydatków, 
które nie wygasają z upływem 
roku kalendarzowego. Dotyczą one 
głównie inwestycji prowadzonych 
z udziałem środków europejskich. 
Część zadań zaplanowanych na 
ubiegły rok zostanie wykonana 
w roku bieżącym w związku z prze-
sunięciem terminu wypłat zaliczek 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

Rada przyjęła kolejny „od-
ważny” budżet Gminy Sułkowice, 
w którym na inwestycje przezna-
czono 31% całości przewidzianych 
wydatków. Uchwaliła też Wielolet-
nią Prognozę Finansową Gminy 
Sułkowice, obejmującą okres 2013
–2022. Przyjęcie tych dokumentów 
jeszcze w 2012 roku pozwala od po-
czątku stycznia działać i przekazać 
jednostkom budżetowym gminy 
środki konieczne do płynnego ich 
funkcjonowania od razu w oparciu 
o jasno skonstruowany budżet, 
a nie o prowizorium budżetowe 
i uchwały intencyjne. 

Ponadto radni przyjęli ra-
mowy plan pracy Rady Miejskiej 
oraz plany pracy stałych Komisji 
Rady Miejskiej na rok 2013, a tak-
że program zdrowotny Rehabilita-
cja lecznicza – fizjoterapia dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej rucho-
wo oraz dzieci i młodzieży z wada-
mi postawy z terenu Gminy Suł-
kowice na lata 2013-2015. W roku 
bieżącym na jego realizację gmina 
przeznacza 50 tys. zł.

Pakiet śmieciowy
Osobny pakiet uchwał do-

tyczył nowego systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, zgodnie z zasadami 
wprowadzonymi przez sejm. Bę-
dzie on obowiązywał od lipca tego 
roku. Wszystkie gminy w Polsce są 
zobowiązane do przygotowania i 
wprowadzenia go, nawet jeśli – tak 

jak nasza – miały  już wcześniej 
uregulowany ten problem zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska 
naturalnego. 

W związku z tym przyjęty zo-
stał nowy Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Sułkowice oraz cały ze-
staw postanowień szczegółowych 
określających m.in. stawkę opłat. 
W naszej gminie  stawka od oso-
by wynosić będzie 8 zł. Liczbę 
osób faktycznie zamieszkujących 
w domu będziemy wykazywać 
w deklaracjach. 

Na temat nowego systemu od-
bioru śmieci od mieszkańców, ko-
niecznych procedur, a także nowego 
systemu segregowania odpadów 
będziemy informowali na bieżąco 
w zakładce „gospodarka śmieciowa” 
na stronie gminy oraz w „Klamrze”.  
Zaczynamy już w tym numerze 
w artykule „Śmieci na topie”.

Nowy Honorowy Obywatel
Rada postanowiła pośmiert-

nie nadać tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Sułkowice inż. 
Tadeuszowi Czarneckiemu, bu-
downiczemu m.in. osiedla dom-
ków jednorodzinnych na Zielonej. 

Sesja w Internecie
W związku z interpelacją rad-

nego Zbigniewa Szuby postano-
wiono, że w Sali Samorządowej 
zamontowana zostanie kamera 
internetowa. Wszyscy zaintereso-
wani będą mogli śledzić przebieg 
obrad Rady Miejskiej za pośred-
nictwem internetu.

***
Ponadto poinformowano, że 

komisja statutowa RM zakończy-
ła już prace nad nowym statutem 
gminy. Radny Jan Socha zapropo-
nował również, by komisja ta opra-
cowała ceremoniał uroczystości 
gminnych. 

Przewodniczący RM Wiesław 
Moroń poinformował, że Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów skierowało apel do rządu 
i parlamentu w sprawie ustawy 
śmieciowej, domagając się libera-
lizacji jej postanowień.

Wzorem lat ubiegłych radni 
podczas ostatnich sesji w grudniu 
przeprowadzili zbiórkę dobrowol-
nych wpłat przeznaczonych na do-
finansowanie integracyjnego balu 
karnawałowego dzieci niepełno-
sprawnych. 

Dramatyczny apel 
Poczty Polskiej

Pogryzienie przez psa to naj-
częstszy wypadek w zawodzie 
listonosza. Nie pomaga wzajem-
ne ostrzeganie się doręczycieli 
i zwracanie uwagi właścicielom 
zwierząt. Poczta Polska S.A. 
zwróciła się z apelem o pomoc do 
samorządów, by te przypomniały 
mieszkańcom o odpowiednim po-
stępowaniu z psami:

Każdego roku na terenie wo-
jewództwa Małopolskiego ma 
miejsce kilkanaście przypadków 
pogryzień listonoszy przez psy. Do 
tego rodzaju wypadków dochodzi 
pomimo całej staranności i uwagi 
ze strony naszych pracowników. 

W związku z tym, że takie sytu-
acje mają miejsce najczęściej na te-
renach posesji, zwracam się z uprzej-
mą prośbą o pomoc w likwidacji 
potencjalnych zagrożeń poprzez 
apelowanie do mieszkańców o:
– zabezpieczenie psów znajdują-
cych się na terenach posesji,
– instalowanie dzwonków na furt-
kach i bramach wjazdowych do 
posesji, 
– instalowanie skrzynek poczto-
wych do doręczania koresponden-
cji zwykłej.

Nie lekceważmy tej prośby. 
Praca listonosza jest wystarczają-
co uciążliwa, by nie musiał jeszcze 
obawiać się o własne zdrowie, a na-
wet życie. Czekamy na listonosza 
z listami, pieniędzmi, paczkami, za-
mówionymi zakupami. Niech tego 
oczekiwanego gościa wita uśmiech 
gospodarza, a nie ujadanie psa.

(red.)

W nocy ze  środy na czwartek 23/24 stycz-
nia zdewastowano siedem wiat przystan-
kowych na obszarze gminy. Ktoś prawdo-
podobnie wjeżdżał w nie quadem, łamiąc 
konstrukcję i wybijając szyby. Zniszczył 
mienie gminne o wartości kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych, a ludzie będą moknąć 
na deszczu i marznąć na wietrze. Policja 
i Straż Miejska apelują o wszelką pomoc 
w ujęciu sprawców.

Zdewastowane wiaty
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W ramach trzeciej edycji 
programu rządowego „Radosna 
szkoła” podstawówki z Rudnika 
i Sułkowic znalazły się na liście 
rankingowej wniosków o dofi-
nansowanie budowy placów za-
baw i zakupu pomocy dydaktycz-
nych.

Na utworzenie szkolnego 
placu zabaw przy ZPO w Rudni-

24 000 zł na pomoce dydaktyczne i 115 450 zł na plac zabaw

Radosna szkoła w Rudniku i Sułkowicach
ku przyznano całą wnioskowaną 
kwotę 115 450 zł, przy całkowitym 
koszcie 230 900 zł, połowę więc do-
łoży gmina Sułkowice. 

Zarówno szkoła w Rudniku, 
jak i w Sułkowicach mają otrzymać 
po 12 000 zł na zakup pomocy dy-
daktycznych. Również w tym przy-
padku przyznana została całość 
wnioskowanych środków. (jg)

Ferie w Świetlicy Środowiskowej dla 163 dzieci 

Zima na wesoło 2013

Jubileusz AA
Od 5 lat „Trzeźwiejemy razem”

Na uroczyste mityngi AA 
przybywają do Sułkowic członko-
wie wspólnot z całej Małopolski. 
Tym bardziej licznie stawili się 
oni na mityngu jubileuszowym, 
by wspólnie cieszyć się z sukcesu 
każdego trzeźwiejącego współ-
brata i całej wspólnoty. 

Mityng rozpoczął się od uro-
czystej Mszy św. w kościele pa-
rafialnym. W homilii ks. Marek 
Suder wskazywał na miłość jako 
drogę do przezwyciężenia naj-
większych trudności i problemów. 
Po wspólnej modlitwie uczestnicy 
spotkania udali się do GOK. W sali 
widowiskowej zasiadło ponad 100 
osób, by dzielić się doświadczenia-
mi na niełatwej drodze przezwy-
ciężania uzależnienia. 

Na chorobę alkoholową, gdy 
raz się na nią zapadnie, człowiek 
skazany jest do końca życia. Jedy-
nym ratunkiem jest wtedy stupro-
centowa abstynencja. Świadectwa 
są ogromnie ważne, bo pokazują, 
że to się da, że niepicie jest możli-
we, choć jest to droga trudna, wy-
magająca ogromnego samozapar-
cia i wyrzeczeń. Co więcej, jest to 
droga wzlotów i upadków, zanim 
doprowadzi do upragnionego celu. 
Człowiek sam rzadko kiedy jest 
w stanie zmierzyć się z takim cię-
żarem. We wspólnocie ludzi, którzy 
świetnie znają ten problem z au-
topsji, więc nikogo nie potępiają, 
rozumieją i współczują. A radość 
z każdego sukcesu dodaje skrzydeł, 
dodaje sił do dalszych zmagań i oso-
bom uzależnionym, i ich bliskim.

Bliscy z otoczenia osób uzależ-
nionych, które zdecydowały się na 
trzeźwienie, nie mają łatwego życia. 
Przychodzi taki moment – jak opo-
wiadają osoby, które mają już to do-
świadczenie za sobą – gdy dochodzą 
do wniosku, że łatwiej już było żyć 
z taką osobą, gdy piła. Trzeźwie-
nie w pierwszym okresie łączy się 
z pobudzeniem, dużą nerwowością, 
rozdrażnieniem, czy wręcz drażli-
wością. To dla nikogo nie jest sielan-
ka. Dlatego tak ważni są terapeuci, 
bliscy, którzy rozumieją, wspólnota, 
do której człowiek przychodzi, jak 
do azylu i te mityngi, które pokazu-
ją, że warto się zmagać, bo na końcu 
tej drogi jest normalne życie, szacu-
nek ludzi, przyjaźń i miłość. 

Spotkanie zakończyła wspólna 
zabawa – jak na karnawał przystało, 
z tańcami, smakowitym poczęstun-
kiem i szampańskimi humorami 
przy bezalkoholowych drinkach.

Świetlica Środowiskowa jak 
co roku zaproponowała dzieciom 
z całej gminy wspólne spędzenie 
czasu w sposób aktywny i twórczy. 
Na zajęcia zgłosiła się rekordowa 
liczba uczestników – 163 osoby. 
W tym roku zdecydowaną więk-
szość stanowiły młodsze dzieci, 
które z wielkim zaangażowaniem 
i twórczą aktywnością podeszły do 
zaproponowanego im programu. 

Zajęcia rozpoczęły się 14 stycz-
nia od wzajemnej integracji, ukła-
dania regulaminów i wymyślania 
motywów na kartkę z życzeniami 
dla babci i dziadka. Trzeciego dnia 
rozpoczęły się wyjazdy. Na basen 
do Suchej Beskidzkiej wyjeżdżali-
śmy dwa razy.  Ta zaprzyjaźniona  
placówka,  zawsze wita nasze dzie-
ci  przyjaznym uśmiechem pań 
z obsługi.  

Największą atrakcją ferii oka-
zał się kulig w Raciechowicach. 
Wszelkie niepokoje opiekunek 
(czy nie za zimno...) okazały się 
bezpodstawne. Powitali nas prze-
mili gospodarze i cztery pary sań 
zaprzężonych w piękne kare ko-
nie. Szeroką  drogą w przepięk-
nej zimowej szacie dotarliśmy do 
zimowego szałasu, przy którym 
paliło się ognisko, każde z dzieci 
otrzymało kiełbaskę do własno-
ręcznego upieczenia i kubek gorą-
cej herbaty z cytryną. Po wspólnej 
uczcie i wesołej zabawie na śnie-
gu ruszyliśmy w drogę powrotną. 
W gościnnym domu gospodarzy 
czekała na nas gorąca herbata 
i domowe pączki, a nasz gospodarz 
z wielką  miłością opowiadał o ho-
dowli koni. To była wielka przy-
goda dla wszystkich uczestników 
wyprawy. 

W tym roku szkolna dziatwa nie musiała długo czekać 
na zimowe ferie. Jeszcze nie opadł świąteczny nastrój, 

a już nadszedł czas na wypoczynek od szkolnego  obowiązku. 

Następnego dnia znów wy-
jazd, tym razem do kina, na film 
Dino mama z prelekcją Dawni 
mieszkańcy Ziemi. 

W ramach zajęć świetlico-
wych przygotowaliśmy karnawa-
łowe stroje i maski na wielki bal, 
który odbył się gościnnie w ZPO 
w Harbutowicach. Najpierw obej-
rzeliśmy występ teatru szkolnego, 
a następnie rozpoczął się bal kar-
nawałowy na 112 osób z konkur-
sem na najpiękniejsze przebranie. 
Dzieci otrzymały pączki i soczki, 
a nagrodzeni maskotki i przybory 
rysunkowe. 

Dwa ostatnie dni spędziliśmy 
w naszych placówkach, rozstrzy-
gnęliśmy konkurs na rymowankę 
o feriach i nagrodziliśmy rysunki 
zimowych pejzaży, rozegraliśmy 
mecze w piłkę nożną i ping-ponga. 

Było u nas przez te dwa tygo-
dnie naprawdę wesoło i twórczo 
no i zdecydowanie za szybko się to 
skończyło. 

Krystyna Sosin
Kierownik akcji „Zima na wesoło -2013”

Na kuligu
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice. Dotychczasowa łagodna zima pozwala na 
kontynuowanie prac kanalizacyjnych. Budowany jest  
sięgacz w rejonie ul. Starowiejskiej. Równocześnie wyty-
czone zostały trasy kolejnych sięgaczy i rozpoczęto prace 
ziemne. Obecnie przy budowie kanalizacji pracują trzy 
ekipy, dwie z nich w rejonie ul. Starowiejskiej, a jedna 
przy ul. Kowalskiej.  Gmina Sułkowice posiada wydane 
w 2008 roku pozwolenie na budowę oraz oświadczenia 
mieszkańców wyrażające zgodę na wejście w teren i wy-
budowanie sieci kanalizacyjnej na ich działkach. Mimo 
to zdarzają się przypadki, że mieszkańcy zapominają
o podpisanych oświadczeniach i konieczne są wizyty 
w terenie celem rozwiązania problemu. 

Biertowice. W ramach rozbudowy gminnej oczysz-
czalni ścieków w Biertowicach zostały zakończone ro-
boty murarskie i betonowe przy obiekcie nr 3. Obecnie 
wykonywana jest stalowa konstrukcja dachu oraz tyn-
ki i instalacje wewnętrzne. Trwają prace konstrukcyj-
no–budowlane przy ścianach zbiornika obiektu nr 4. 
Wykonywane są ściany obiektów nr 5 i 6.  W istniejącej 
oczyszczalni ścieków trwają prace adaptacyjne na pod-
daszu. Do tej pory zostały wykonane ścianki działowe, 
posadzki, a także doprowadzono energię elektryczną. 

Sułkowice – modernizacja parkingu. 11 grudnia ub. r. została podpisana umowa na modernizację parkingu 
w Sułkowicach przy kościele. Wartość zadania wynosi 352 187,41 zł brutto. Przetarg na realizację tej inwestycji wy-
grało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację 
odwodnienia, przebudowę wodociągu oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 

Sułkowice – rozbudowa oświetlenia ulicznego. 8 stycznia została podpisana umowa na rozbudowę oświe-
tlenia ulicznego w Sułkowicach przy  ul. Starowiejskiej oraz ul. Wolności. Wartość inwestycji wynosi 55 350,00 zł brut-
to. Realizacją tego zadania zajmie się Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z miejscowości Złotów.

Rudnik. Pomimo trudnych warunków atmosferycz-
nych prowadzone są też prace przy budowie gimnazjum 
w Rudniku. Obecnie montowana jest stolarka okienna 
w piwnicach i na parterze oraz w przewiązce. Równo-
legle prowadzone są roboty instalacyjne. Wykonywana 
jest sieć wewnętrzna elektryczna, wodna, kanalizacyjna 
i centralnego ogrzewania.
Bieżący nadzór nad budową wspomagany jest czujnym 
okiem Dyrektora ZPO w Rudniku Mirosława Pękali, 
który na bieżąco ustala szczegóły techniczne  dotyczące 
np. rozmieszczenia gniazdek elektrycznych pod kątem 
planowanego wyposażenia sal.

Sułkowice. W 2012 roku Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie 
wykonał  na terenie Gminy Sułkowice następujące prace:
– Usunięcie szkód powodziowych na Skawince w Biertowi-
cach i w Sułkowicach – odbudowa 8 gurtów dennych i re-
mont opasek brzegowych na długości 0,417 km o wartości 370 
tys. zł wraz z robotami dodatkowymi o wartości 128 tys. zł 
–  Usuwanie szkód powodziowych na rzece Skawince,  
etap II w Krzywaczce o wartości 147 tys. zł
– Usuwanie szkód powodziowych na potoku Harbutówka, 
w tym odbudowa stopnia w Sułkowicach o wartości 332 tys. zł
– Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łubianka 
w Sułkowicach o wartości 47 tys. zł.fo
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W styczniu 2012 r. zaczęła 
obowiązywać nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. 
nowy system ma już działać. Gmi-
ny w całym kraju zostały zobowią-
zane do zorganizowania systemu 
odbioru odpadów na własnym te-
renie;  wyłonienia w drodze prze-
targu firmy, która będzie odbiera-
ła je od mieszkańców; uchwalenia 
regulaminu  i wybrania systemu 
naliczania opłat oraz faktycznego 
pobierania opłat od właścicieli nie-
ruchomości od 1 lipca. 

W sumie gminom dano 18 
miesięcy na przygotowanie się 
do wprowadzenia tego systemu. 
Wziąwszy pod uwagę zakres wpro-
wadzonych zmian i ogromną ska-
lę przedsięwzięcia, jest to bardzo 
krótko. Nie przewidziano też cza-
su na weryfikację pomysłów, które 
się nie sprawdzają. Stąd pospiesz-
nie przeprowadzana kolejna no-
welizacja. Aby skrócić czas do mi-
nimum, powierzono to działanie 
senatowi z pominięciem sejmu, co 
wzbudziło kolejne kontrowersje. 
W nowelizacji chodzi o przystęp-
niejsze warunki finansowe dla 
mieszkańców. 

Od początku jest więc z tą 
ustawą galimatias, bo zmiany 
w nowelizacji mają zostać uchwa-
lone w ostatnich dniach stycznia, 
podczas gdy gminy musiały do 
końca grudnia  wybrać metody 
naliczania opłat oraz okreslić wy-
sokość stawek. 

Czy jesteśmy gotowi?
Wypełniliśmy obowiązki, któ-

re nałożyło na nas państwo. Nasz 
samorząd przygotował stosowne 
dokumenty i uchwalił je na sesji 
20 grudnia. Jak jednak mamy in-
formować o szczegółach Czytel-
ników „Klamry”, skoro już pod 
koniec stycznia może się okazać, 
że połowa postanowień jest do 
zmiany w związku z nowelizacją 
nowelizacji? Do numeru lutowe-
go „Klamry” planujemy wkład-
kę z pełną informacją o nowym 

Co wiemy? Czego się spodziewamy? Jak to będzie?

Śmieci na topie
Coraz częściej rozmawiamy między sobą o śmieciach – nawet przy świątecznych okazjach. 

Jesteśmy zdezorientowani, zaniepokojeni, przeświadczeni, że zmiany wyjdą nam na gorsze. 
Zwłaszcza u nas, bo przecież od lat czujemy się dumni z własnego systemu segregacji i utylizacji odpa-
dów. Poza tym media z jednej strony informują, co i jak będzie, a z drugiej przekazują newsy o tym, że 

w styczniu ta ustawa, która jeszcze dobrze nie weszła w życie, już ma być nowelizowana. 
Snujemy rozmaite domysły, spekulacje i przypuszczenia. A jak jest w rzeczywistości?

systemie odbierania odpadów, 
segregowania ich, wzorami dekla-
racji oraz wzorami wypowiedze-
nia umowy. Mamy nadzieję, że do 
tego czasu wprowadzone już zosta-
ną wszystkie ewentualne zmiany 
i będziemy mogli podać wiążącą, 
ostateczną informację. 

Na razie postaramy się odpo-
wiedzieć na najczęściej stawiane 
pytania. 

Czytelnicy pytają:
Ile zapłacimy? 

Jeśli nic się nie zmieni wsku-
tek wyżej opisanych nowelizacji, u 
nas opłaty będą naliczane od liczby 
osób faktycznie zamieszkujących 
nieruchomość, a stawka ma wy-
nieść 8 zł od osoby za śmieci segre-
gowane. Nie odczuje więc zmiany 
czteroosobowa rodzina, jeżeli na 
posesji śmieci będą segregowane. 
Jeśli rodzina jest mniejsza, zapłaci 
mniej. Najbardziej odczują tę zmia-
nę rodziny liczące powyżej 5 osób. 

A co z tymi, którzy nie będą se-

gregowali?

Od 1 lipca mamy obowiązek 
segregowania śmieci. Jeśli jednak 
firma odbierająca odpady stwier-
dzi, że ktoś oddaje odpady zmie-
szane, wtedy zgłosi to do gminy 
i zostanie zastosowana opłata pod-
wyższona – 16 zł. W ten sposób usta-
wodawca chce wymóc na wszyst-
kich segregowanie odpadów.

O co chodzi z deklaracjami?

Wszyscy właściciele nierucho-
mości będą musieli wypełnić de-
klarację, w której podadzą liczbę 
osób faktycznie zamieszkujących 
ich nieruchomość. Formularze zo-
staną dostarczone wraz z nakazem 
płatniczym. Będzie je też można 
pobrać ze strony internetowej gmi-
ny oraz na sali obsługi klienta UM, 
a w numerze lutowym „Klamry” 
zamieścimy przykład prawidłowo 
wypełnionej deklaracji. 

Co będzie, jeśli ktoś, kto jest za-

meldowany, wyjedzie na dłużej?

Mamy dzieci w akademikach, 
wyjeżdżamy do pracy za granicę, 
starsi ludzie jadą często do swoich 

dzieci na zimę itd. Za tych zamel-
dowanych, ale nieobecnych nie 
trzeba będzie uiszczać opłat. Je-
śli ktoś jest zameldowany, ale nie 
mieszka faktycznie, to nie zgłosi-
my go w deklaracji. Każdą zmia-
nę, taką jak wyjazd na dłużej, czy 
przyjazd należy zgłosić, wypełnia-
jąc aktualną deklarację. Mamy na 
to 14 dni. 
Czy właściciele mieszkań w blo-

kach też wypełniają deklarację?

Nie. Właścicielem nierucho-
mości czyli bloku jest spółdzielnia 
lub wspólnota mieszkaniowa. To 
ona ma obowiązek wypełnienia de-
klaracji. Oczywiście zarządy tych 
organizacji ustalą własny system 
zbierania danych od mieszkańców, 
ale to one zgłaszają nieruchomość.
Jakie będą konsekwencje nie-

złożenia deklaracji lub podania 

nieprawdziwych danych?

Deklaracje będą weryfikowa-
ne. Jeśli nie będziemy potrafili wy-
jaśnić rozbieżności, to gmina określi 
w drodze decyzji wysokość opłaty 
na podstawie liczby osób zameldo-
wanych w danej nieruchomości.
Co będzie z tymi, którzy nie będą 

płacili?

Opłaty pobiera gmina i bę-
dzie stosowała takie same sposo-
by ściągania zaległych należności, 
jak przy podatkach. W ostateczno-
ści może zostać zastosowana egze-
kucja Urzędu Skarbowego.

Czy są możliwe jakieś ulgi dla 

osób w ciężkiej sytuacji?

W obecnej wersji ustawy gmi-
na nie ma możliwości stosowania 
ulg. Jeśli nowelizacja umożliwi 
stosowanie ulg, burmistrz zapew-
ne z tego skorzysta.

Skąd weźmiemy kubły i worki 

do sortowania?

Mamy nadzieję, ze noweliza-
cja dozwoli na wyposażanie nie-
ruchomości w kubły i worki przez 
gminę.

Generalnie worki ma dostar-
czać firma, która wygra przetarg. 
Do tej pory twierdzono, że kubeł 
ma być własnością gospodarza nie-
ruchomości i to on ma go kupić.
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W jaki sposób będzie prowadzo-

na segregacja odpadów?

Trochę inaczej niż obecnie. 
Będziemy mieli 6 worków do se-
lekcji w 6 kolorach. Dokładny opis 
worków wraz z kolorami i zasada-
mi selektywnej zbiórki odpadów 
po nowemu podamy w kolorowej 
wkładce do lutowej „Klamry”.

Jak będzie wyglądało segrego-

wanie w blokach?

Podobnie jak do tej pory – na 
osiedlu zostaną umieszczone od-
powiednio oznakowane pojemniki 
na odpady segregowane.

Co się stanie z naszym składowi-

skiem?

Gmina zabiegała o możliwość 
eksploatacji naszego składowi-
ska do czasu zapełnienia czaszy, 
żeby można było skonsumować 
nowe inwestycje, wykonane prze-
cież z pieniędzy unijnych.  Pisma 
i protesty pisali burmistrz i Rada 
Miejska, burmistrz kilkakrotnie 
jeździł w tej sprawie do Krakowa i 
nawet do Warszawy. Ale decydenci 
nie wyrazili na to zgody. Możliwe 
byłoby co najwyżej ustanowienie 
dla niego statusu składowiska 
zastępczego na wypadek awarii 
instalacji regionalnej. Na pewno 
wiemy, że na terenie składowiska 
zlokalizowany będzie nasz Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 

Gdzie będą wywożone nasze 

śmieci?

Mamy obowiązek wywożenia 
śmieci na instalację regionalną. W 
Małopolsce  mamy 4 takie instala-
cje, na które gminy będą wywozi-
ły śmieci ze ścisłą rejonizacją. My 
„przypisani” jesteśmy do instalacji 
w Myślenicach. 

Czy u nas śmieci będzie odbiera-

ła ZGK?

Dla naszej gminy byłoby to 
chyba rozwiązanie najkorzystniej-
sze. Spółka jest własnością gminy, 
dysponuje kapitałem gminy, zo-
stały w nią zainwestowane duże 
pieniądze. Gdyby ZGK odbierała 
nasze śmieci, linie sortownicze by-
łyby wykorzystane. Przynajmniej 
tę inwestycję  na składowisku 
udałoby się ocalić, żeby nie poszła 
na marne. Ustawa w takim kształ-
cie, jak do tej pory, nakazywała 
gminom zorganizowanie przetar-
gów i wybranie najtańszej oferty 
bez żadnych preferencji. W takiej 
samej sytuacji jak my jest wiele 
innych gmin w Polsce. W dniu 14 
stycznia na portalu internetowym 

polityka.pl ukazał się artykuł, któ-
rego fragment informuje:

Samorządowcy zgłaszają także 
poważny problem związany z ko-
niecznością przeprowadzenia prze-
targów na odbiór śmieci obawiając 
się, że ich firmy komunalne, które 
budowali przez lata, ostatnio wyko-
rzystując do tego środki unijne, mogą 
te przetargi przegrać. W tej sytuacji 
jakaś część majątku gminy, którą 
dysponują te specjalistyczne firmy, 
byłaby niewykorzystana, w związ-
ku z tym samorządy poniosłyby nie-
odwracalne straty, co więcej będą 
musiały zwalniać ich pracowników 
(zresztą po Sejmie coraz bardziej 
uporczywie krążą pogłoski, że na te 
przetargi szykują się duże i dobrze 
zorganizowane firmy zagraniczne). 

Trudno powiedzieć, czym się 
ten aspekt sprawy skończy. Ofi-
cjalnie nie jest on przewidziany do 
nowelizacji, ale co będzie, to się do-
piero okaże pod koniec stycznia.

Co z dotychczasową umową z fir-

mą odbierającą odpady?

Ta umowa sama nie wyga-
śnie. Właściciele nieruchomości 
powinni na trzy miesiące przed 
1 lipca (czyli do końca marca) wy-
powiedzieć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych zawar-
tą indywidualnie. W przeciwnym 
przypadku będą ponosili podwójne 
koszta, gdyż umowa zawarta in-
dywidualnie nie zwalnia od opłaty 
przekazywanej gminie, która będzie 
obowiązkowa. W lutowym numerze 
„Klamry” i na stronie internetowej 
gminy zamierzamy zamieścić wzór 
takiego wypowiedzenia. ZGK, który 
obecnie odbiera śmieci praktycznie 
od wszystkich prywatnych odbior-
ców w naszej gminie, rozważa też 
prawną możliwość pomocy miesz-
kańcom w dopełnieniu tej niezbęd-
nej formalności.

Po co ta zmiana, 

skoro było dobrze? 

Zmiany w systemie gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi mają sprawić, że nikomu 
nie będzie opłacało się wyrzucać 
śmieci na dzikie wysypiska, bo 
wszyscy mieszkańcy będą obję-
ci systemem zbierania odpadów. 
Chodzi również o zwiększenie po-
ziomu recyklingu, czyli odzysku 
odpadów zebranych selektywnie 
i równoczesne zmniejszenie masy 
odpadów zmieszanych kierowa-
nych do składowania. Śmieci są 
cennym surowcem, więc nale-
ży je ponownie wykorzystywać. 

Im wyższy rozwój cywilizacyjny, 
tym więcej produkujemy odpa-
dów. Wiele z nich rozkłada się 
przez setki i tysiące lat. Jeśli nie 
będziemy prowadzić segregacji 
i recyklingu, w krótkim czasie za-
sypiemy śmieciami całą planetę. 
Niewątpliwie korzystne jest, że 
nie będzie już limitu odbiera-
nych śmieci. W ramach tej samej 
opłaty odebrane zostaną wszyst-
kie śmieci, które wystawimy.
Gmina, wymagając od nas właści-
wego postępowania ze śmieciami, 
jednocześnie zapewni nam do 
tego warunki, np. tworząc miejsca, 
w których będzie można pozbyć 
się nietypowych odpadów, takich 
jak przeterminowane lekarstwa, 
sprzęt medyczny, zużyte baterie. 
Wyznaczone też będą terminy 
zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych, sprzętu AGD i RTV. Zawsze 
też będzie je można odstawić na 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

Zapytaj o śmieci

Szanowny Czytelniku, jeśli 
nurtują Cię pytania, na które nie 
znalazłeś odpowiedzi w tym arty-
kule, zajrzyj koniecznie na stronę 
internetową gminy www.sulkowi-
ce.pl. Niebawem uruchomimy na 
niej możliwość zadawania bezpo-
średnich pytań, na które otrzymają 
Państwo bezpośrednią odpowiedź. 
Najciekawsze z nich i naczęściej 
się powtarzające opublikujemy na 
stronie i w kolejnych wydaniach 
„Klamry”.

Zespół ds wdrażania ustawy

Od początku tego roku zdecy-
dowanie uproszczone zostały pro-
cedury związane z obowiązkiem 
meldunkowym. Większość z nich 
możemy załatwić podczas jednej 
wizyty w urzędzie. Zniesiony został 
obowiązek podawania informacji 
o wykształceniu, czy przedkładania 
książeczki wojskowej. Zliberalizo-
wano przepisy dotyczące obcokra-
jowców. Zgodnie ze znowelizowa-
ną ustawą o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych, obowiązek 
meldunkowy zostanie zniesiony 
z początkiem stycznia 2016 roku. 

Obecnie nie musimy już wy-
meldowywać się w jednym urzę-

Korzystne zmiany 
w obowiązku meldunkowym
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dzie po to, by móc zameldować się 
w innym. Wszystkie te czynności 
wykonamy w jednym urzędzie, 
z chwilą zameldowania się w no-
wym miejscu.

Przy dokonywaniu meldun-
ku, nie ma obowiązku podawania 
informacji o wykształceniu, obo-
wiązku wojskowym oraz przed-
kładania książeczki wojskowej. 
Zniesione zostały również sankcje 
karne za niedopełnienie obowiąz-
ku meldunkowego.  

Dłuższy jest również termin 
na zgłoszenie meldunku. Z do-
tychczasowych 4 dni termin zo-
stał wydłużony do 30 dni. Co wię-

cej, od 1 stycznia 2013 roku znika 
obowiązek meldowania obywateli 
polskich oraz obywateli UE na po-
byt czasowy, który nie przekracza 
trzech miesięcy. W związku z tym 
nie ma już obowiązku meldowania 
wczasowiczów i turystów.

Dużym udogodnieniem jest 
również możliwość dopełnienia 
obowiązku meldunkowego przez 
swojego pełnomocnika.

Wykaz zmian w ustawie o ewi-
dencji ludności odnośnie ułatwie-
nia obowiązku meldunkowego 
zamieszczamy na stronie interne-
towej gminy.

W jednym miejscu, bez zbędnych formalności

(red.)

Dziękując za zaangażowanie, 
poświęcenie i wszelkie zasługi 
w służbie, burmistrz zaznaczył, 
że w 2012 r. naszą gminę mijały 
na szczęście większe katastrofy 
i klęski żywiołowe. Nie oznacza to 
jednak, że był to spokojny rok dla 
strażaków. Wystarczy przypomnieć 
ubiegłą wiosnę i początek lata, 
gdy syreny po kilka razy dziennie 
oznajmiały niebezpieczne poża-
ry traw. Wystarczy przypomnieć 
sobie wypadki drogowe, pożary 
instalacji, łamane wiatrem drze-
wa i inne niebezpieczne zdarze-
nia. Zawsze w takich sytuacjach 
można było liczyć na strażaków
-ochotników naszej gminy. 

Komendant gminny Ryszard 
Sroka otrzymał od burmistrza (a 
zarazem prezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej) parad-
ną szablę z osobistą inskrypcją. 
Będzie się z nią godnie prezento-
wał podczas uroczystości jubile-
uszowych sułkowickiej OSP, gdy 
będzie prowadził poczty sztan-
darowe, straż Grobu Pańskiego 
i podczas uroczystych wystąpień 
naszych druhów w zaprzyjaźnio-
nych jednostkach oraz podczas 

uroczystości państwowych. Niech 
ta szabla chroni wszystkie jed-
nostki OSP naszej gminy przed 
kataklizmami – życzył burmistrz, 
przypominając czasy, gdy szabla 
była nieodłącznym atrybutem ko-
mendanta Straży Ogniowej. 

Strażackimi atrybutami uho-
norowani zostali również wyróż-
nieni druhowie. Otrzymali oni 
strażackie toporki oraz wielofunk-
cyjne scyzoryki. 

Kandydatów do wyróżnienia 
typują zawsze prezesi jednostek.

Podziękowanie dla zasłużonych druhów OSP

Paradna szabla naczelnika
Zasłużonym druhom OSP, którzy w szczególny spośób odznaczyli się odwagą i poświęceniem 
w minonym roku, burmistrz podziękował podczas dorocznego spotkania z reprezentacjami 

naszych jednostek gminnych OSP. W tym roku odbyło się ono 18 stycznia w Starej Szkole w Rynku.

Tym razem symboliczne upomin-
ki otrzymali: 
z OSP Sułkowice – Józef Śmiłek 
i Józef Jończyk oraz zastępca pre-
zesa oddziału miejsko-gminnego 
ZOSP RP, a zarazem prezes jed-
nostki Jan Hodurek; 
z OSP Biertowice – Władysław 
Trzeboński i Józef Kozieł oraz pre-
zes Franciszek Świerk i naczelnik 
Paweł Śliwa;
z OSP Harbutowice – Jakub Sro-
ka i Patryk Postawa oraz prezes 
Stefan Kurek i naczelnik Jan Go-
lonka;
z OSP Krzywaczka – Paweł Mirek 
i Józef Boczkaja oraz prezes Ta-
deusz Burda i naczelnik Krystian 
Baś;
z OSP Rudnik – Jarosław Duda 
i Mateusz Babicki oraz prezes Ta-
deusz Krzywoń i naczelnik Krzysz-
tof Mysza; 
z OSP Kuźnia – Józef Oliwa i Jan 
Ryś oraz naczelnik Wacław Pie-
chota. 

Nagrodę otrzymał również 
Józef Ziemianin – skarbnik Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP.

Świąteczna atmosfera Izby 
Tradycji z pięknymi tradycyjnymi 
dekoracjami bożonarodzeniowymi 
sprzyjała rozmowom przy słodkim 
poczęstunku, planom na nadcho-
dzacy rok i życzneiom wszelkiej 
pomyślności.

Paradna szabla dla komendanta gminnego OSP Ryszarda Sroki

(red.)
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Goście i współpracownicy
Uroczystość wręczenia od-

znaczenia miała miejsce 5 stycz-
nia w Sali Samorządowej w Starej 
Szkole w Sułkowicach. Przybyli 
na nią m.in. Wanda Szelągowska 
– przewodnicząca Oddziału Okrę-
gowego PZERiI w Krakowie,  Wła-
dysława Kłępa – przewodnicząca 
Oddziału Terenowego w Myśleni-
cach wraz z zarządem Oddziału: 
Marią Jędrzejowską, Ireną Pitak 
i Stanisławą Zając. Bank Żywności 
reprezentowała Jolanta Wyżykow-
ska. Przybyła też współpracująca 
z naszym Kołem PZERiI Grażyna 
Konieczna, koordynatorka akcji 
charytatywnej Gwiazdkowa Nie-
spodzianka, prezes sułkowickiego 
koła PKPS Krystyna Sosin, dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sułkowicach Józefa Bernecka, 
a także władze samorządowe: sta-
rosta powiatu myślenickiego Józef 
Tomal, radni powiatowi i miejscy 
z gminy Sułkowice oraz przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego.

Cicho i bez rozgłosu
Podczas uroczystości przy-

pomniano historię sułkowickiego 
Koła, które z organizacji liczącej 
8 członków jeszcze w 2006 r. wy-
rosło na potężne ogniwo Związku 
zrzeszające obecnie 450 emerytów 
i rencistów. Członkowie PZERiI 
podnosili osobiste zasługi burmi-
strza, dzięki któremu możliwe było 

Złoty medal i milionowa pomoc dla ludzi 
Za pomoc pomagającym Wszys tkie czy ny dob re pragną światła (Cyceron)

Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najwyższe 
odznaczenie tego Związku – Zarząd Główny w Warszawie nadał burmistrzowi Piotrowi Pułce 

za jego zasługi na rzecz organizacji i osobiste zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym. 
Uroczystość wręczenia tego odznaczenia stała się okazją do uświadomienia sobie 

rozmiaru pomocy niesionej przez organizacje charytatywne w naszej gminie.

Burmistrz Piotr Pułka z Danutą Sołtys 
– wzajemne podziękowania i gratulacje

Skala pomocy z Banku Żywności 
dla mieszkańców Gminy Sułkowice 

w latach 2007–2012 

ok. 411 ton żywności, 
czyli 

ok. 68,5 tony rocznie, 
w tym za pośrednictwem:

PZERiI – 227 ton (38 ton rocznie)
PKPS – 184 tony (30,5 tony rocznie)

Łączna wartość pomocy 
z Banku Żywności dla naszej gminy

w latach 2007–2012:

prawie 1 milion zł 
(licząc w cenach producenta)

W dowód uznania za jej 

tytaniczną pracę, Danuta 

Sołtys została wyróżniona 

m.in. nagrodą burmistrza 

„Najważniejsi są ludzie” 

oraz nagrodą

„Serce dla Sułkowic”.

rozwinięcie działalności na tak 
dużą skalę. Podkreślali oni, że nie 
tylko przyznał Kołu lokal i pomógł 
go wyposażyć, lecz również poma-
ga w organizacji transportu i rozła-
dunku żywności sprowadzanej dla 
osób z najniższymi świadczeniami 
emerytalno-rentowymi z Banku 
Żywności i od sponsorów. Kilka 
rodzin, do których najtrudniej jest 
dotrzeć ze względu na lokalizację, 
wziął pod osobistą opiekę i wraz 
z żoną dowożą im pomoc, a są 
i takie miejsca, do których paczki 
z żywnością donoszą w plecakach. 
Co więcej, burmistrz w tym roku 
koordynował akcję „Szlachetna 
paczka” na terenie gminy, a także 
angażuje się w akcje charytatywne 
organizowane przez inne podmio-
ty.  Większość obecnych usłysza-

ła o tym po raz pierwszy, bo z tej 
działalności burmistrz nigdy nie 
zdawał publicznej relacji.

Sam nic bym nie wskórał
Piotr Pułka w swoim wystą-

pieniu skoncentrował się głównie 
na skali i zakresie pomocy świad-
czonej przez koło PZERiI i PKPS 
w Sułkowicach. Okazuje się bo-
wiem, że w latach 2007–2012 or-
ganizacje te pozyskały z Banku 
Żywności i rozdzieliły 411 ton 
produktów spożywczych. Wartość 
tych artykułów, liczona po najniż-
szych możliwych cenach produ-
centa (niewiele ponad 2 zł, a prze-
cież w darach było mleko, żółty ser, 
mąka, cukier, ryż i różne rodzaje 
kaszy, kawa zbożowa, ciastka, kon-
serwy mięsne itp.) doszła do 1 mln 
zł. Obie organizacje działają wy-
łącznie społecznie, a ich zarządy 
i współpracownicy nie czerpią 
żadnych korzyści materialnych ze 
swojej działalności.

Burmistrz podkreślił też, że 
PZERiI w Sułkowicach i jego dy-

Goście uroczystości z gminy Sułkowice
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Krystyna Sosin – od 2006 roku społecznie 
kieruje pracami Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Sułkowicach. Wraz z zespołem 
wolontariuszy, ściśle współpracując z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, skutecznie łagodzi 
skutki kryzysów społecznych i rodzinnych 
wielu mieszkańców gminy. Laureatka nagro-
dy „Najważniejsi są ludzie”. 

namiczna szefowa Danuta Sołtys 
nie poprzestaje na zdobywaniu 
i rozdziale darów żywnościowych. 

Dla swoich członków Koło 
w Sułkowicach  we współpracy 
z Oddziałem Terenowym  w Myśle-
nicach organizuje wycieczki zagra-
niczne (m.in. Praga, Wiedeń), po 
kraju i regionie oraz pielgrzymki 
do sanktuariów. Członkowie Koła 
uczestniczą w kursach i warszta-
tach rękodzieła organizowanych 
przez ich Związek oraz w progra-
mach przygotowywanych przez 
jednostki gminne.

Emeryci angażują się rów-
nież w działalność na rzecz innych 
mieszkańców gminy. We współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Gospodyń 
w Sułkowicach Koło organizuje do-
roczny Dzień Kobiet dla seniorek. 
Dzięki współpracy z „Gwiazdkową 
Niespodzianką” Grażyny Koniecz-
nej co roku Koło organizuje impre-
zy mikołajkowe i wycieczki z okazji 
Dnia Dziecka. Połączone są one ze 
wspólną zabawą, prezentami, na-
grodami i poczęstunkiem. Człon-
kowie Koła biorą aktywny udział 
w projektach realizowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ukie-
runkowanych na integrację mię-
dzypokoleniową. 

Co więcej, sułkowicka orga-
nizacja jest otwarta na potrzeby 
innych ludzi, także spoza gminy 
Sułkowice. Z pomocy organizowa-
nej przez PZERiI korzystają też np. 
rodziny z Jasienicy. W 2010 r. suł-
kowickie Koło zdobyło pomoc dla 
ofiar powodzi i osuwisk w Lancko-
ronie, przekazując 15 ton produk-
tów z Banku Żywności i 30 paczek 
z artykułami spożywczymi.

Podziękowania
Burmistrz dziękował zarówno 

„swoim” – Danucie Sołtys prowa-
dzącej związek emerytów i Kry-

stynie Sosin koordynującej prace 
PKPS, jak tym, którzy niosą po-
moc mieszkańcom naszej gminy 
w trudnej sytuacji życiowej w ra-
mach współpracy – dyrektor Ban-
ku Żywności w Krakowie Beacie 
Ciepłej, współpracującej z Danutą 
Sołtys i organizującej już od kilku 
lat akcje na rzecz naszych dzieci 
Grażynie Koniecznej, przewodni-
czącym oddziałów Związku z Kra-
kowa i Myślenic. Wraz z podzię-
kowaniami wręczył im albumy 
pamiątkowe z dedykacją rozpo-
czynającą się od motta wg słów św. 
Jana Bożego: Bracia, czyńcie do-
bro – dewizy zakonu bonifratrów.

Słowa uznania dla burmistrza 
i działalności PZERiI w Sułkowi-
cach i powiecie myślenickim wy-
raził starosta Józef Tomal i wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Wolski. Słowa podzięko-

wań i kwiaty od zarządów w Kra-
kowie i Myślenicach otrzymały też 
żona burmistrza Małgorzata Puł-
ka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa 
i przewodnicząca sułkowickiego 
Koła Danuta Sołtys. 

Dobrzy z dobrymi
Kiedy pomagamy, czynimy to 

również dla siebie. Pomoc drugie-
mu człowiekowi ubogaca tego, kto 
pomaga – stwierdziła Krystyna So-
sin. Grażyna Konieczna potwierdzi-
ła jej słowa podając jako przykład 
wpływ angażowania się w niesienie 
pomocy na rozwój młodzieży z cha-
rytatywnego wolontariatu Gwiazd-
kowej Niespodzianki. 

Stopniowo doniosła uroczy-
stość przeradzała się w dzielenie 
się doświadczeniami w gronie lu-
dzi, którym dobro drugiego czło-
wieka mocno leży na sercu. Takie 
doświadczenia zbliżają ludzi, nic 
więc dziwnego, że gdy Stowa-
rzyszenie Gospodyń z Sułkowic 
wspomagające panie z koła eme-
rytów zaserwowały wyśmienity 
poczęstunek, do późnego popołu-
dnia trwały jeszcze przyjacielskie 
rozmowy, wspominanie poszcze-
gólnych wydarzeń i sytuacji, roz-
ważania o tym, co jeszcze można 
zrobić, by skuteczniej wspoma-
gać ludzi, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej, naj-
częściej bez własnej winy. 

Główny bohater, z połysku-
jącym złotym medalem w klapie, 

zrobił wszystko, by beneficjentem 
uroczystości był nie on sam, lecz 
ludzie, którym niesiona jest pomoc 
i ludzie, którzy tę pomoc świadczą 
na terenie naszej gminy.

Tekst i fotografie
Anna Witalis Zdrzenicka

Podziękowanie dla 
Grażyny Koniecznej 
– koordynatorki 
Akcji Charytatywnej 
Gwiazdkowa Nie-
spodzianka, która 
kilka razy do roku 
organizuje wraz 
z sułkowickim 
PZERiI zabawę z upominkami dla dzieci 
z naszej gminy. W tle reprezentantka 
Banku Żywności z Krakowa. Na jej ręce 
burmistrz przekazał podziękowanie dla 
dyrektor Banku Beaty Ciepłej. 

Goście z Myślenic i Krakowa 
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Nawiasem mówiąc...

Trzy strony medalu
Uczestnicząc w takich uroczy-

stościach, jak opisana na poprzed-
nich stronach, człowiek czuje 
wdzięczność i podziw. Rośnie wia-
ra w człowieka, nadzieja na lepszy 
świat, gdy patrzy się na tyle do-
brej woli, tyle serca otwartego na 
innych. Jest bardzo dobrze.

Z drugiej strony, choćby czło-
wiek nie chciał, musi wreszcie za-
pytać: a gdzie jest Państwo? Jak to 
możliwe, że człowiek, który ciężko 
pracował przez całe życie, na star-
sze lata musi polegać na opiece 
społecznej, pomocy charytatywnej, 
dobrej woli dobrych ludzi, którym 
przecież też się nie przelewa. Jak 
to jest, że gdzie indziej w UE starsi 
ludzie zwiedzają świat, pozwalają 
sobie na wiele drobnych przyjem-
ności codziennych, leczą się u do-
brych specjalistów i nie martwią, za 
co wykupią lekarstwa. 

Po naszej stronie UE brzmi 
to jak bajka. Realne są za to nie-
wykupione recepty, lepsze leki za-
stępowane tańszymi, dwa swetry 
i koc zamiast godziwego ogrzewa-
nia, byle co do zjedzenia, byle dało 
się wyżyć do następnej emerytury. 
Owocki, witaminki, soczki... moż-
na o tym zapomnieć.

Ale za to mamy nowelizację 
prawa za nowelizacją: dłuższy czas 
pracy przed emeryturą przy galo-
pującym narastaniu bezrobocia, 
odbieranie ludziom w miastach 
ich działek, które hołubili przez 
całe życie, rosnące czynsze, dro-
żejące jedzenie, leki bez refunda-
cji, język pism urzędowych, który 
trudno zrozumieć, gdy się nie jest 
pracownikiem aparatu admini-
stracyjno-ekonomicznego, ale na 
które trzeba odpowiedzieć w ter-
minie... pod karą... 

Nie ma pieniędzy! Na nic 
w naszym kraju nie ma pieniędzy! 
Ani na emerytów i rencistów, ani 
na sieroty, ani na żywienie dzieci 
w szkołach, ani na godziwe wyposa-
żenie szkół i szpitali, ani na policję, 
ani na komunikację, ani na kulturę, 
nawet na bezpańskie psy. Starość 
w nędzy, młodość bez perspektyw. 
Niech się o to troszczą organizacje 
i akcje charytatywne. Niech piszą 
programy! Niech z problemami 
środowisk radzą sobie pracownicy 
socjalni OPS i samorządy, oczywi-
ście bez funduszy „z góry”. W ogóle 
najlepiej by było, gdyby gminy za-
jęły się wszystkim i nie chciały na 
to żadnych pieniędzy! Może to i nie 
taki głupi pomysł, tylko po co my 
w ogóle mamy rząd?

Jest jeszcze trzecia strona medalu, czyli ci wszyscy (a jest ich nie-
mało), którzy głoszą, że cała ta pomoc, to rozdawnictwo i wspieranie 
nieróbstwa. Tym, którzy tak twierdzą dedykujemy kilka przykładów 
rodzin otoczonych pomocą PZERiI.

***
Mężczyzna na rencie 760 zł został sam z dwójką dzieci do wychowania. Nie może podjąć żadnej for-
sownej pracy, ani migrować za pracą. Chociaż mieszka w innej gminie, nasze PZERiI załatwiło pomoc 
dla niego z Banku Żywności i stara się wspomagać go darami rzeczowymi zebranymi między sobą.

***
Za rentę 789 zł żyje dwoje starszych ludzi, którzy całe życie przepracowali na roli. W ostatnich 
latach na dadatek spalił im się dom. Sami nię są w stanie przynieść sobie pomocy żywnościowej, 
ale paczki docierają do nich dzięki mobilizacji wolontariatu.

***
Osoba chora od urodzenia, z grupą inwalidzką – nie miała fizycznej możliwości pracować. Żyje sama, 
bez opiekunów. Ma 480 zł renty. Dla niej pomoc żywnościowa równa się ocaleniu przed głodem.

***
Rodzina z sześciorgiem dzieci. Bardzo ciężkie warunki życiowe. Emeryci starają się jej pomagać 
dzieląc się z nią używanym sprzętem AGD, używanymi ubraniami dla dzieci po własnych wnukach, 
czym tylko się da. Do pomocy angażują znajomych i sąsiadów. Twierdzą, że potrzebujących nie 
dzielą według przynależności do ich Związku. Każdy człowiek w ciężkiej sytuacji zasługuje na 
pomoc bliźniego. 

***
Ciężko chora kobieta ma dwoje dzieci – jedno jeszcze w gimnazjum, drugie trochę starsze, ale wciąż 
się uczy. Mąż zmarł tragicznie. Ona sama wymaga opieki, większość czasu spędza w szpitalu. Dzieci 
starają się pomóc, jak mogą, ale nie mają pieniędzy na lekarstwa ani leczenie. ZUS odmawia im renty 
po ojcu. Dzięki energicznej interwencji i konsekwencji Danuty Sołtys, która zmobilizowała do pomocy 
kogo tylko się da, ta historia zakończyła się happy endem. Co więcej, widząc cień nadziei, kobieta 
zaczęła walczyć z nieuleczalną chorobą i jej stan zdrowia zaskakująco się poprawił.

***
Kto potrzebuje więcej przykładów, niechaj odwiedzi lokal PZERiI 

w przyziemiu Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach. Usłyszy niejedną histo-
rię, jak z powieści Karola Dickensa i Wiktoria Hugo. „Komedia Ludzka” 
trwa także w XXI wieku. Nie pomoże zamykanie oczu i udawanie, że to 
nieroby i pijusy, których taka pomoc tylko demoralizuje.

13 stycznia pod-
czas 21. Wielkiego Fi-

nały WOŚP w naszej gminie 
kwestowały dwa sztaby. Jeden  
w ośrodku kultury w Sułkowicach 
z szefem sztabu Krzysztofem Tro-
janem, drugi w gimnazjum w Krzy-
waczce – dowodzony przez Grzego-
rza Bochenka. W Sułkowicach 16 
wolontariuszy zebrało 16 tys. 930,10 
zł, w Krzywaczce i okolicach 20 trze-
cioklasistów gimnazjalistów zgroma-
dziło do puszek 7 tys. 886,69 zł.

Do sułkowickiego sztabu GOK 
weszli – Katarzyna Rak, Ewelina 
Węgrzyn, Kamila Węgrzyn, Martyna 
Węgrzyn, Norbert Śmiłek, Jagoda 
Pitala, Magdalena Kuźniar, Zuzanna 
Urbańczyk, Zuzanna Flis, Brygida 
Biela, Joanna Stokłosa, Rafał Kuch-
ta, Wojciech Nykiel, Karolina Gło-
wacz, Wiktoria Mielecka. Wieczorem 
w GOK grał zespół Graham Band. 

Sztab gimnazjalny w Krzy-
waczce stanowili: Kamil Szafraniec, 
Grzegorz Piegza, Angelika Oliwa, 
Jolanta Szafraniec, Magdalena 
Burda, Angelika Szlachetka, Ma-
teusz Szafraniec, Rita Wilk, Paweł 

Leśniak, Patryk Nasembel, Magda-
lena Dechnik, Paulina Stankiewicz, 
Anita Kęsek, Agnieszka Solińska, 
Izabela Bysina, Bartosz Poznański, 
Konrad Miś, Kinga Gunia, Grzegorz 
Cygan, Angelika Krzywoń. 

Kwesty odbywały się przede 
wszystkim przed kościołami i skle-
pami oraz przy restauracjach i na 
stacjach benzynowych. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 2013 postanowiła, obok tra-
dycyjnego wsparcia dla oddziałów 
noworodkowych, profesjonalnie pod-
jąć tematykę związaną z geriatrią. 
W Polsce funkcjonuje 35 oddziałów 
geriatrycznych, z ok. 270 lekarzami 
geriatrami, a na nich ok. 750 łóżek 
(na ponad 7 mln emerytów). Wyposa-
żenie jednego miejsca na takim od-
dziale kosztuje ok. 20 tys. zł.

Za zebrane pieniądze Fundacja 
Jurka Owsiaka zamierza kupić mate-
race przeciwodleżynowe, regulowane 
łóżka (z wyposażeniem), przyłóżko-
we USG, urządzenia do rehabilitacji 
ruchowej, balkoniki ułatwiające cho-
dzenie, wózki inwalidzkie, pompy in-
fuzyjne i żywieniowe.

W tym roku także dla seniorów

24 816,79 zł z Gminy Sułkowice

(awz) (red.)
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Z okazji jubileuszu w środę 
16 stycznia zorganizowane zosta-
ło uroczyste spotkanie połączone 
z koncertem w wykonaniu Ludzi 
Domu. Spektakl ukazujący wojnę 
trojańską na wesoło przygotowany 
został w ramach arteterapii przez 
Annę Obajtek–Bielę, która opraco-
wała scenariusz, układ sceniczny 
i choreograficzny oraz Wojciecha 
Chodurka, który opracował muzy-
kę do spektaklu, a także przygo-
tował prezentację multimedialną 
ukazującą działalność ŚDS. Na 
scenie swoje aktorskie siły połą-
czyli uczestnicy zajęć i terapeuci. 
Sztuka zachwyciła widownię hu-
morem, zaangażowaniem aktorów 
i ich niewątpliwym talentem. 

Po gorącej owacji dla wyko-
nawców Agnieszka Sordyl – kie-
rownik ŚDS – zaprosiła na scenę 
znakomitych gości, którzy two-
rzyli historię Domu, a także sa-
morządowców i przedstawicieli 
organizacji, którzy wspierają jego 
działalność. Obok burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Sułkowic był też wójt gminy 
Lubień, wicestarosta myślenicki 
wraz z dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, prezes 
Stowarzyszenia Gaudium et Spes 
z Krakowa, dyrektorzy Ośrodków 
Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
i Myślenicach, zastępca dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkie-

Nagroda burmistrza „Najważniejsi są ludzie” w tym roku dla ŚDS

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy
Kiedy 10 lat temu powstawał Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach, wydawało się, 

że 20 miejsc, to zbyt wiele. Placówka dziennego pobytu dla ludzi chorych psychicznie 
i niepełnosprawnych intelektualnie w ciągu 10 lat rozrosła się do 55 miejsc (w tym 30  w Sułkowicach, 
a 25 w prowadzonym od 2005 roku filialnym Domu w Lubniu). Efektem jego działania jest nie tylko po-

prawienie standardu życia pensjonariuszy, lecz również stopniowa zmiana 
wstydliwego i pogardliwego nastawienia środowiska do choroby psychicznej.

go, kierownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, dyrektor ZSZiO oraz 
autorzy przedsięwzięcia sprzed 
10 lat ze Stowarzyszenia Wspiera-
nia Osób Niepełnosprawnych Ko-
lonia. Padło wiele wzruszających 
słów, w których podziw dla wyko-
nanej pracy i jej efektów łączył się 
w podziękowaniami i gorącymi ży-
czeniami na przyszłość. 

Burmistrz Sułkowic Piotr 
Pułka wraz z delegacją z Urzędu 
Miejskiego wręczył na ręce dy-
rektor Agnieszki Sordyl nagrodę 
„Najważniejsi są ludzie”, przyzna-
waną co roku ludziom i organiza-
cjom szczególnie zaangażowanym 
w niesienie pomocy drugiemu 
człowiekowi. Jako gospodarz gmi-
ny jestem Wam wdzięczny, że tu 
jesteście, pracujecie i angażujecie 

się, by tym naszym mieszkańcom 
przywracać radość życia, przywra-
cać poczucie sensu każdego dnia. 
Wdzięczny Wam jestem również 
za to, jak dobry przykład w życiu 
dajecie młodym ludziom mieszka-
jącym w naszej gminie. To dzięki 
takim ludziom jak Wy możemy 
mówić o tym, że w codziennej 
praktyce, w życiu tutaj naprawdę 
Najważniejsi są ludzie – mówił, 
wręczając statuetkę „Współczucie” 
autorstwa Witolda Światłonia oraz 
prezent urodzinowy dla Domu 
– aparat fotograficzny.

Chociaż na scenie stanęli ofi-
cjalni goście wygłaszający gratula-
cje i podziękowania, to atmosfera 
bardzo szybko straciła „sztywny” 
charakter. Górę wzięły serdecz-
ność i przyjazne relacje, a zupełnie 
rodzinnie zrobiło się, gdy na scenę 
wkroczyła z bukietem kwiatów 
była dyrektor przedszkola, która 
oświadczyła: Nie mogłam tu nie 
przyjść, przecież tu są moje dzie-
ci. Okazało się, że do tej rodzinnej 
przedszkolnej gromady należała 
i dyrektorka ŚDS i burmistrz… Ze 
łzami wzruszenia w oczach składa-
ła im życzenia wszelkiej pomyślno-
ści w ich pracy dla dobra drugiego 
człowieka. Część uroczystości ju-
bileuszowych w GOK zakończyło 
kolędowanie z „Dziećmi Chude-
go” i gitarzystami prowadzonymi 
przez Mateusza Pitalę.

Statuetka nagrody „Najważniejsi są lu-
dzie” dla ŚDS na ręce Agnieszki Sordyl

Prezes SWON Kolonia, 
założycielka DPS 
w Harbutowicach 
Krystyna Stolarska

Kazimierz Zachwieja, dyrek-
tor DPS w Harbutowicach, 

współtwórca SWON Kolonia 
z kierowniczką ŚDS

Podziękowania dla prowadzących Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sułkowicach i filię w Lubniu, 

życzenia 100 lat 
i owacja na stojąco
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Następnie uroczystość „prze-
niosła się” na drugą stronę ul. 

1 Maja, do siedziby Środowisko-
wego Domu Samopomocy, gdzie 
uczestnicy wraz z terapeutami 
przygotowali wyśmienity poczę-
stunek dla swoich gości. 

Instruktorzy pokazywali Dom, 
oprowadzając po poszczególnych 
pomieszczeniach i wyjaśniając ich 
przeznaczenie oraz rodzaj prowa-
dzonych zajęć, np. pracownia ku-
chenna, krawiecka, artystyczna. 
Tutaj uczestnicy zajęć, wspierani 
przez terapeutów, mogą wykazać 
się inwencją i talentem. 

– Wcześniej byliśmy nasta-
wieni przede wszystkim na zaję-
cia warsztatowe. Obecnie głów-
ny nacisk kładziemy na treningi 
prowadzące do usamodzielnienia 
w możliwie największym stopniu 
naszych domowników. Chodzi 
o to, by umieli oni jak najspraw-
niej funkcjonować w społeczeń-
stwie. Bardzo ważne są treningi 

samoobsługowe i trening lekowy 
– wyjaśnia Joanna Jędrzejowska, 
pielęgniarka, która daje również 
domowi swoje liczne uzdolnienia 
artystyczne – np. malowane na 
drewnie anioły wykonywane wraz 
z uczestnikami warsztatów. Pod-
czas spektaklu w GOK można ją 
było zobaczyć jako niezrównaną 
w ekspresji scenicznej Kasandrę. 

ŚDS w Sułkowicach z filią 
w Lubniu prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych „Kolonia”. 
Jego działalność finansowana jest 
przede wszystkim z dotacji przeka-
zywanej z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a wspierana przez 
środki zdobywane przez stowarzy-
szenie, przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i gminę. 

Przy choince w pracowni kuchennej ŚDS

(awz)

Jak Harbutowice, to teatr

Jak na wstępie przekazała 
dyrektor ZPO w Harbutowicach 
Małgorzata Kisielewska: – Projekt 
rozwija młode talenty i integruje 
lokalne środowisko, a za pozyska-
ne z fundacji pieniądze zostały za-
kupione stroje, dekoracje, rekwizy-
ty, oświetlenie i kurtyna. Tak oto 
dzięki dofinansowaniu UE można 
było osiągnąć korzyści materialne 
i niematerialne. 

Śnieżka i Szewczyk Skuba 
Pierwszym przedstawieniem 

przygotowanym w ramach pro-
jektu był Kopciuszek zaprezento-
wany kilkukrotnie (m.in. podczas 
spotkania dzieci ze Świetlicy Śro-
dowiskowej czy dla DPS-u w Har-
butowicach) w kwietniu i maju. 

Projekt rozpoczął się 1 kwiet-
nia 2012 r. Jego efektem są jesz-
cze dwa przedstawienia: Śnieżka 
i Szewczyk Skuba, zaprezentowa-
ne właśnie 14 grudnia. Na widowni 
zasiadł wówczas m.in. sam prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
Małopolska – Bohdan Piotrowicz. 
Stwierdził on, że takie projekty 
robią wiele dla dobra polskiego 
słowa, a szczególnie cenne jest, 
gdy szkoła pod patronatem Jana 
Pawła II (tak kochającego teatr) 
nawiązuje do tej pięknej tradycji. 
Zachwyciła go również gra Adasia 
Lemparta, wcielającego się w rolę 
księcia i szewczyka Skuby. Prezes 
– chcąc wyróżnić jego barwę głosu 
i dykcję – wręczył chłopcu książkę. 

Drugą książkę podarował Da-
nucie Światłoń, która przygotowa-
ła młodych aktorów. Nauczyciel-
ka ta podkreśliła rolę  koleżanki 
Katarzyny Sosin, która zapocząt-
kowała teatr w Harbutowicach 
i w dużej mierze przyczyniła się do 
realizacji projektu, ale z powodu 
półrocznej nieobecności nie mogła 
uczestniczyć w obecnych pracach. 

Okazało się też, że przed sa-
mym występem kilkoro dzieci 
się rozchorowało i trzeba było na 
szybko szukać zastępczych akto-
rów. Wszyscy poradzili sobie jed-
nak doskonale.    

Razem naprawdę mogą więcej

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
(7,5 tys. zł) na autorski projekt „Przekroczyć próg sztuki – stworze-

nie Teatru Młodego Aktora” Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
Małopolska – Oddz. w Harbutowicach otrzymało jako jeden 

z czterech podmiotów w Małopolsce. Efektem pracy wykonanej 
w ramach projektu jest profesjonalny spektakl w wykonaniu 

młodych aktorów, którego premiera miała miejsce 14 grudnia ub.r.

Zalety, korzyści
Obecna na przedstawieniu 

wiceburmistrz Rozalia Oliwa pod-
kreśliła, jak bardzo cieszy ją fakt 
powstawania stowarzyszeń wspie-
rających szkoły i jak wiele dobrego 
robią one dla środowiska, nie tyl-
ko w sferze materialnej. Zapewni-
ła, że mocno kibicuje harbutowic-
kiemu przedsięwzięciu i gratuluje 
wszystkim autorom tego sukcesu. 

Monika Lempart – przewod-
nicząca harbutowickiego oddziału 
SPSM i inicjatorka wniosku dodała: 
Ten teatr to alternatywa dla dzieci, 
które tworzą zespół, bardzo się lu-
bią i mają świetną okazję do nauki 
pięknego polskiego słowa bez wulga-
ryzmów. Przy okazji w projekt an-
gażują się także nauczyciele, rodzice 
i dziadkowie. Cel integracyjny reali-
zuje się więc na każdej płaszczyźnie. 
Coraz więcej dzieci chce się zapisać 
do kółka teatralnego, tak ze reżyser-
ki mają już problem ze znalezieniem 
aż tylu ról w przedstawieniu. Moni-
ka Lempart uważa także, że: – Nasz 
program ma sprawić, by dziecko 
nie bało się posługiwać polskim ję-
zykiem i by nauczyło się zwalczać 
tremę przed publicznymi wystąpie-
niami, co w przyszłości będzie pro-
centowało np. przy wygłaszaniu 
prezentacji czy referatu. 

Są też korzyści materialne. 
Szkoła w Harbutowicach wzboga-
ciła się o komputer, nową  drukar-
kę laserową, a także o 30 komple-
tów strojów scenicznych, szytych 
specjalnie na zamówienie, nie 
mówiąc już o oświetleniu, rekwi-
zytach i kurtynie. 

Oczywiście nie skończy się na 
jednym przedstawieniu. W stycz-
niu młodzi aktorzy grali dla miesz-
kańców Harbutowic, ze szczególną 
dedykacją dla babć i dziadków. 

I tak ciche kółko teatralne pro-
wadzone przez Katarzynę Sosin sta-
je się na naszych oczach Teatrem 
Młodego Aktora, krocząc w kierun-
ku sztuki oraz przekraczając próg 
internetu (teatr.harbutowice.info). 

(jg)zob. fotografie na okładcefot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Spotkania te nie mogą już 
być finansowane z fuduszy UE 
pozyskiwanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Czy oznaczać to 
miało jednak rezygnację ze spraw-
dzonego i popularnego działania 
organizacji gminnych? Gmina, 
OPS i stowarzyszenia postanowi-
ły je kontynuować i sfinansować 
wspólnymi siłami. 

Krzywaczka
Organizatorem spotkania był 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmi-
na oraz Zespół Placówek Oświato-
wych w Krzywaczce. Mieszkańcy 
spotkali się w odnowionej strażnicy 
OSP. Oficjalne otwarcie i poświece-
nie nowych pomieszczeń na pod-
daszu było integralną częścią tego 
świątecznego popołudnia. Symbo-
liczną wstęgę przecinali po kawał-
ku gospodarze i oficjalni goście, 
dzięki którym rozbudowa strażnicy 
doszła do skutku, a poświęcił je ks. 
proboszcz Zbigniew Drobny. Nowe 
pomieszczenia będą służyły zarów-
no straży,  jak i mieszkańcom wsi. 

Integracyjne spotkania mieszkańców Krzywaczki, Sułkowic i Rudnika (cd. w następnym numerze)

Z opłatkiem w ręku i pieśnią na ustach
Tak się już utrwaliło od 2008 r. w naszej gminie, że jak styczeń, to sąsiedzkie, integracyjne spotkania 

opłatkowo-karnawałowe we wszystkich miejscowościach. W tym roku cykl spotkań 
rozpoczęła Krzywaczka w święto Trzech Króli, a zakończą Bierowice w sobotę 2 lutego.

Swoją wdzięczność dla burmistrza 
za odnowienie strażnicy, pomoc 
w uzyskaniu dofinansowania z kon-
kursu „Małopolskie remizy 2012" 
oraz za inwestycje w Krzywaczce 
strażacy wyrazili, wręczając mu 
piękną replikę szabli konfederac-
kiej, a wiceburmistrz Rozalii Oliwie 
ozdobny puchar.

Początek spotkania oznajmił 
grą na rogu myśliwskim uczeń kla-
sy VI Michał Gunia. Po oficjalnych 
wystąpieniach, podziękowaniach 
i życzeniach, po wspólnej modli-
twie prowadzonej przez ks. pro-
boszcza, dzielono się opłatkiem. 
Ze względu na szalejącą grypę 
zachowywano jednak odpowiedni 
dystans, a buziaki po polsku „na 
trzy” musiał zastąpić serdeczny 
uścisk dłoni.  Wierszowane życze-
nia złożyła wszystkim poetka Wa-
lentyna Drogosz.

Następnie uczniowie ZPO 
zaprezentowali jasełka w bardzo 
ciekawym układzie, opracowanym 
przez Macieja Matogę i Paulinę 
Włódykę z dekoracjami autorstwa 
Małgorzaty Susarskiej. Wystąpił 
także chór gimnazjum wraz z to-
warzyszeniem młodych solistów 
Oli Burdy i jej brata Łukasza oraz 
sześcioletniego Mikołaja, syna pro-
wadzącej chór Małgorzaty Wątor.

Nie obyło się bez konkursów 
z nagrodami: na najpiękniejszy 
kotylion oraz na kolędowe kara-
oke. Wyśmienity i finezyjny po-
częstunek przygotowały panie 
prowadzące kuchnię ZPO pod kie-
rownictwem Marii Horwacik. 

Po poczęstunku wspólnie ko-
lędowano i śpiewano ulubione pio-
senki, a wieczornym rozmowom 
i tańcom akompaniował zespół 
Iver. Całość prowadziła Zofia Ku-
rowska.

Sułkowice
W wypełnionej po brzegi sali 

sułkowickiej strażnicy spotkali się 
przedstawiciele wszystkich środo-
wisk miejskich. Spotkanie zorga-
nizowane zostało przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminę i Stowa-
rzyszenie Gospodyń, przy współpra-

cy z Terenowym Kołem Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, gimnazjum, szkołą podsta-
wową, przedszkolem nr 2 oraz OSP 
w Sułkowicach.

Po wspólnej modlitwie prowa-
dzonej przez nowego księdza wi-
karego sułkowickiej parafii Leszka 
Dyląga i wzajemnych  życzeniach, 
zebrani obejrzeli jasełka przygoto-
wane przez dzieci z przedszkola nr 
2 przygotowane przez Marię Pocho-
pień i Marię Popek. Wsparły je gra-
jąca na skrzypcach Małgorzata Gu-
mularz oraz gitarzystka Ilona Oliwa. 
Ze szkoły podstawowej wystąpiły 
dwie grupy chórzystów oraz soliści 
grający na cymbałkach – Hubert 
Mikołajczyk i Przemysław Repeć 
z klawiszowym akompaniamentem 
nauczycielki muzyki Haliny Repeć. 
Gimnazjum w Sułkowicach repre-
zentował jak zawsze niezawodny 
chór uczennic przygotowanych 
przez Aleksandrę Łakomy.

O zastawienie stołów smakoły-
kami zadbało Stowarzyszenie Go-
spodyń w Sułkowicach dowodzone 
przez Annę Judasz. Podczas bie-
siady do wspólnego kolędowania 
przygrywali  Halina Repeć i Ma-
teusz Pitala, a główny głos prowa-
dzący śpiew należał oczywiście do 
Zofii Kurowskiej. 

Znakomitą okazją do zabawy 
były też  trzy konkursy przygoto-
wane przez emerytów i gospody-
nie. Trzeba było wykonać tradycyj-
ną bombkę choinkową z balonika, 
ozdobę choinkową z bibuły, która 
nawiązywałyby do naszych zwycza-fo
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jów. Pod czujnym okiem pediatry 
Aleksandry Zarzeckiej rozegrano 
też konkurs dla babć na przygoto-
wanie najlepszej kanapki dla wnu-
ka niejadka. Wśród pięknych na-
gród dla zwycięzców były także 
cacuszka wykonane własnoręcznie 
przez członkinie stowarzyszeń. 

Rudnik
Partnerem OPS i Gminy w or-

ganizacji rudnickiego spotkania 
było Stowarzyszenie Gospodyń Ka-
lina, a program artystyczny zapew-
niła ZPO w Rudniku, ZPiT Elegia i 
Chór Seniorów. W prowadzeniu uro-
czystości swoje siły połączyli Piotr 
Budzoń z OPS (udany debiut w tej 
roli) i Barbara Szatan.

Wspólną modlitwę poprowadził 
ks. proboszcz Dariusz Zoń, życząc 
całej wspólnocie ducha zgody i mi-
łości wzajemnej. Łamanie się opłat-
kiem i wzajemne życzenia również 
i w Rudniku musiały przybrać po-
stać AD 2013, czyli na odległość z 
powodu szalejących infekcji, o co 
apelowali przedstawiciele OPS.

Ciekawy i bogaty program ja-
sełkowy, oparty o słowa tradycyj-
nych polskich kolęd zaprezentowali 
uczniowie klasy III a, przygotowani 
przez Dorotę Mielecką. Dzieci wspie-
rał połączony chór szkoły podsta-
wowej i gimnazjum pod kierownic-
twem Ireneusza Przały, nie tylko 
śpiewając kolędy, lecz również peł-
niąc taką rolę, jaka przypisana była 

do chóru w tragedii antycznej, czyli 
powtarzajac naważniejsze frazy wy-
powiadane przez aktorów. Niemal 
do łez rozbawił publiczność diabeł 
robiący porządek z Herodem. Ku-
buś Grabowski wydobył z siebie taki 
głos, którego mogą mu pozazdrościć 
najlepsi aktorzy charakterystyczni. 
Piękne głosy zademonstrowały też 
solistki Ania Zajda i Sara Caminity. 

W scenicznej atmosferze nie 
dała się zagonić w kozi róg cztero-
letnia Zuzia. Dołączyła do chóru, 
śpiewając wraz z nim kolędy, które 
świetnie znała na pamięć. Próbo-
wała też naśladować dzieci z Elegii, 
tańczące z przytupem tradycyjne 
dziecięce tańce tego zespołu. 

Najmłodsza formacja Elegii za-
prezentowała się brawurowo w od-
nowionym składzie, zbierając goracą 
owację. Elegijna młodzież wystąpiła 
w strojach spiskich, głównie z góral-
skim repertuarem. Jak zwykle wspa-
niały występ, jak zwykle gorąco na-
grodzony przez publiczność.

Między występami uczestnicy 
biesiady posilali się doskonałym po-
częstunkiem przygotowanym przez 
stowarzyszenie Kalina i próbowali 
swoich sił w konkursach. Najpierw 

mamy i dzieci musiały się wykazać 
dogłębną znajomością wzajemnych 
upodobań. Do drugiego konkursu 
zaproszona została młodzież. Przed 
trzema uczestniczkami gospody-
nie rozłożyły dawne narzędzia go-
spodarskie. Trzeba było je nazwać i 
okre-ślić, do czego służyły. Począw-
szy od pierwszej reakcji dziewczyn 
(O Bożeeee!) po próby poradzenia so-
bie z naprawdę trudnym zadaniem 
(np. opałka, kwarta, strug do koro-
wania), zabawy było co niemiara.

Nie mniej zabawny okazał się 
konkurs dla małżeństw, które mia-
ły zainscenizować wylosowane dys-
cypliny sportowe, np. jazdę konną, 
jazde na rowerze, karate...

Spotkanie zakończył występ 
chóru seniorów w repertuarze ko-
lędowym oraz wspólny śpiew przy 
stołach. (red.)

Od Gwiazdkowej Niespodzianki

Piękne prezenty, 
czekolada i precle

„Gwiazdkowa Niespodzian-
ka” spada nam z nieba nie raz, 
lecz kilka razy w roku, niosąc dzie-
ciakom z naszej gminy dary, wspa-
niałą zabawę, uśmiech, obcowanie 
ze sztuką teatralną i czekoladowo
–owocowo–preclowy poczęstunek.

Tym razem wolontariusze 
Gwiazdkowej Niespodzianki z Gra-

żyną Konieczną, jej mężem Bogda-
nem, córką Ewą i synem Łukaszem 
na czele zaprosili 130 naszych dzie-
ci do sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Sułkowicach. 

Zabawę rozpoczął konkurs „Jaka 
to kolęda”, w którym udział wzięli 
burmistrz Piotr Pułka, jego zastępca 
Rozalia Oliwa, dwie sołtyski Bożena 
Horwat i Zofia Góralik oraz współor-
ganizatorka Danuta Sołtys. Pierwsze 
miejsce zajęła sołtyska z Harbutowic.

Dzieci rywalizowały w jedze-
niu pianek na czas, pączków z lu-
krem tak, żeby się nie ubrudzić, 
wzięły udział w konkursach pla-
stycznym i sportowym. Za udział 
w konkursach każde dziecko mogło 
wybrać sobie nagrodę–zabawkę. 
Było też wspólne śpiewanie kolęd. 

Spotkaniu towarzyszyła ro-
dzinna, świąteczna atmosfera, 
a twarze dzieci rozświetlała radość 
nie tylko z zabawek, ale i indywi-
dualnych paczek przygotowanych 
dla każdego dziecka według wie-
ku, zawierających m.in. ubranka, 
czy przybory szkolne.

Zaprezentowana została druga 
płyta zespołu rodzinnego Koniecz-
nych pt. „Muzyczne wersety biblijne”, 
z której cały dochód przeznaczony jest 
na cele charytatywne. Wolontariusze 
przedstawili również inscenizowaną 
opowieść o „duchu świątecznym” 
– dawnym i tym nowoczesnym. 

Gwiazdkowa Niespodzianka 
podzieliła się z dziećmi tym, co ma 
najcenniejszego: ludzkim dobrem 
i wiarą, że to, co się robi, ma głęboki 
sens. Dziękujemy Gwiazdkowa Nie-
spodzianko, że spadasz nam prosto 
z nieba. Zapraszamy Cię znowu. Bę-
dziemy Cię oczekiwali, jak oczekuje 
się bliskiego przyjaciela. (jg)fo
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Skrzydlaci ambasadorowie Sułkowic
W mistrzowskim gronie Małopolski, w elicie Kraju

W naszej gminie jest ich po-
nad 120. Tworzą jedno z najmoc-
niejszych ogniw swojej organiza-
cji w okolicy Krakowa. Różnią się 
między sobą wiekiem, wykształ-
ceniem, pozycją społeczną, statu-
sem materialnym – praktycznie 
wszystkim, prócz tego jednego, co 
łączy ich silnymi więzami koleżeń-
stwa – wspólnej pasji – miłości do 
gołębi pocztowych i ducha sporto-
wej rywalizacji.

Loty gołębi pocztowych to 
sport, w którym kunszt hodowcy 
łączy się z naturalnymi właściwo-
ściami gołębia. Te ptaki mają w gło-
wie jakby GPS, który pozwala im 
wracać do domu z bardzo odległych 
miejsc. Gołąb spieszy do swojego 
gołębnika, bo tęskni do domu, do 
swojej partnerki lub partnera, mar-
twi się o karmienie młodych. Ludzie 
od tysiącleci wykorzystywali te wła-
ściwości gołębi, by przenosiły ważne 
informacje – pierwszy opisany został 
gołąb biblijny, który wrócił do arki 
Noego z zieloną gałązką w dzióbku, 
informując tym samym, że opadły 
wody potopu. 

Historia gołębia pocztowego 
i jego związków z człowiekiem jest 
fascynująca, warto ją opowiedzieć, 
ale to jest już materiał na osobny 
artykuł. Na razie wystarczy nam 
wiedzieć, że gołąb chce jak najszyb-
ciej wrócić do gołębnika, a hodow-
cy udoskonalili do perfekcji pracę 
w gołębniku nad ich szybkością 
i sprawnością lotową. Wyhodowali 
nowe szczepy (w czym celują ho-

dowcy z Beneluxu), opracowali sys-
tem żywienia i wspomagania diety 
suplementami. Stworzyli sport, któ-
ry absorbuje każdą wolną chwilę 40 
tysięcy mieszkańców Polski, setki 
tysięcy hodowców na świecie. 

Równolegle do sportu roz-
wija się hazard – zakłady, loty za 
ciężkie pieniądze. Celują w nich 
Chińczycy. Ale hazardziści to nie 
są prawdziwi hodowcy. 

Na wystawie
– Do tej pory nie zdawałem so-

bie sprawy, jak silna może być ta 
pasja. To już przestaje być hobby, 
a staje się osią, której podporząd-
kowane jest całe życie. Spotykałem 
się nie raz z naszymi hodowcami 
gołębi przy wręczaniu pucharów 
po sezonie, podczas spotkań robo-
czych dotyczących różnych spraw 
gminy i związku, ale dopiero gdy 
zaprosili mnie na wystawę okrę-
gową w Krakowie, gdy spędziłem 
z nimi trochę czasu, w którym 
pochłonięci byli swoimi sprawa-
mi sportowo-związkowymi, do-

ceniłem, jaka to jest potężna siła, 
a z drugiej strony – jak wielka 
jest fachowa wiedza hodowców 
o swoich pupilach – opowiada Piotr 
Pułka, który w tym roku zasiadł na 
wystawie wraz z burmistrzem Pro-
szowic Janem Makowskim i prze-
wodniczącym RM w Myślenicach 
Jerzym Grabowskim na miejscach 
dla oficjalnych gości w hali Chemo-
budowy, obok posła Andrzeja Dudy, 
wicemarszałka Wojciecha Kozaka 
(skądinąd też zapalonego hodowcy), 
senatora VII kadencji Stanisława 
Bisztygi, radnych różnych szczebli 
i oczywiście dostojników związko-
wych z prezydentem PZHGP Ja-
nem Kawalerem na czele.

Burmistrz miał prawo czuć się 
dumny z hodowców z naszej gminy. 
Józef Piechota wszedł na podium 
zwycięzców jako 8 przodownik kat. 
A (czyli 13 miejsce) w Regionie Kra-
ków (obejmującym całą Polskę po-
łudniowo-wchodnią od Krakowa po 
Rzeszów, od Tarnobrzega po Zakopa-
ne, Bielsko-Białą i Żywiec). Wysoko 
uplasowali się rywalizacji w Regio-
nie Wacław Sułek, Władysław Kozik 
i Eugeniusz Klich. Od lat niezmien-
nie wysoko w rywalizacji małopol-
skiej plasuje się Andrzej Dymek. 
Burmistrz nie wiedział wtedy jeszcze 
o olimpijczyku z Oddziału w Sułko-
wicach, ale i tak 4 gołębie z oddziału 
na wystawę ogólnopolską to jest coś!

Historia Oddziału Sułkowice 
Polskiego Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych to kawał historii 
naszego miasta. 

Olimpijczyk z Oddziału Sułkowice

Burmistrz Piotr Pułka wśród oficjalnych gości Wystawy 
Okręgowej Gołębi Pocztowych w Krakowie

Najlepsze gołębie Małopolski i Podkarpacia na wystawie 
w Krakowie. Wśród nich 70 gołębi z Sułkowic, z czego 4 
trafiły na wystawę ogólnopolską, a samiec (tandemu ho-
dowlanego Ryszarda i Jana Byliców) został wytypowany 
w klasie standard olimpijski do polskiej reprezentacji na 
światową Olimpiadę Gołębi Pocztowych – Nitra 2013.

Gołąb z Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołebi Pocztowych w Sułkowicach pojedzie 
pod koniec stycznia w reprezentacji Polski na Olimpiadę Gołębi Pocztowych w Nitrze na Słowacji.
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Absurdalnym barierom praw-
nym i problemom z bezpośrednią 
sprzedażą produktów wytworzo-
nych w gospodarstwach rolnych 
poświęcone było doroczne zebra-
nie Rady Powiatowej Małopol-
skiej Izby Rolniczej. Na spotkanie 
z delegatami MIR naszego powiatu 
do Agrogościńca Beskid  Grażyny 
i Wacława Domanusów w sąsiedniej 
Jasienicy przybył cały zarząd MIR 
z Krakowa, starosta powiatu my-
ślenickiego oraz posłowie z ziemi 
myślenickiej i radny sejmiku ma-
łopolskiego Jarosław Szlachetka.

Prezes MIR Ryszard Czaicki 
powoływał się na sprzedaż bezpo-
średnią w „starej” Unii Europej-
skiej. We Francji, Niemczech czy 
Hiszpanii rolnik może sprzedawać 
własne przetwory robione domo-
wymi sposobami i cieszą się one 
dużym uznaniem. Małopolski sa-
morząd rolniczy domaga się uprosz-
czenia prawa tak, aby właściciele 
małych gospodarstw mogli także 
u nas sprzedawać własne wyroby. 

Mleko tak, sera nie wolno
Nasze przesadnie rygorystycz-

ne prawo dopuszcza bezpośrednią 
sprzedaż jedynie produktów nie-
przetworzonych: mleka, surowych 
warzyw czy owoców. Rolnik nie 
może sprzedawać masła lub sera, 
bo powstają z przetworzonego mle-
ka. Sprzedawanie na bazarach np. 
sera czy domowego chleba jest więc 
absolutnie bezprawne. Tymczasem 
rolnicy żalą się na niewyobrażalne 
dysproporcje między ceną skupu od 
nich i sprzedaży klientowi. Chodzi 
więc o to, by doprowadzić do takich 
zmian prawnych, które umożliwią 
„skrócenie” łańcucha sprzedaży.

W tej sprawie wypowiadali się 
również posłowie, którzy wyrazili 
duże zainteresowanie tym proble-
mem i deklarowali podejmowanie 
odpowiednich prac w parlamencie. 

Półtusze z Holandii
Generalnie ubolewano nad 

brakiem programu dla polskiego 
rolnictwa. Obecnej koalicji rzą-
dzącej zarzucano przypadkowość 
i okazjonalno-doraźny charakter 
podejmowanych uchwał. Wyraża-
no też żal do chłopskiej z założenia 
partii PSL, która – jak twierdzono 
– zupełnie nie ma i nie próbuje 

tworzyć własnej koncepcji. Tym-
czasem rząd „boi się Unii”, za-
miast stawać po stronie swojego 
obywatela, jak nie przymierzając 
Angela Merkel po stronie niemiec-
kich chłopów i przedsiębiorców. 

Jako przykład absurdalnej 
sytuacji podawano półtusze zwie-
rzęce. Polskiemu przetwórcy nie 
opłaca się kupować półtusz od pol-
skiego producenta, bo są za drogie. 
Kupują np. z Holandii. Tam, po-
dobnie jak w innych krajach tego 
obszaru, produkcja zwierzęca jest 
dotowana z budżetu państwa. Poza 
tym rynek tak jest skonstruowany, 
że producenci mają swoje udziały 
w firmach przetwórczych. Zyski są 
dzielone w ten sposób, że producen-
ci rolni otrzymują z nich dywiden-
dy, proporcjonalne do wysokości 
udziałów. Takim sposobem polski 
konsument, kupując w polskim 
sklepie kiełbasę, szynkę czy schab 
od polskiego rzeźnika i producenta 
wędlin, dotuje produkcję zwierzę-
cą w przysłowiowej Holandii.

Co ma gmina do rolnictwa?
Wójt gminy Wiśniowa Wiesław 

Stalmach wyjaśnił, że gminy prak-
tycznie w ogóle nie podejmują uchwał 
dotyczących rolnictwa. Potwierdził to 
starosta Józef Tomal. Okazuje się, że 
samorządy podstawowych szczebli 
są odsunięte od spraw rolniczych. 
Dopiero na poziomie województwa 
i urzędu marszałkowskiego zaczyna 
się jakakolwiek decyzyjność. Tym-
czasem to gminy i powiaty mają naj-
lepszą orientację w potrzebach rol-
nictwa na własnym terenie. Uznano, 
że co najmniej część środków przewi-
dzianych na PROW winna być prze-
kazana do dyspozycji samorządom 
gminnym i powiatowym.

Gdzie ci prawnicy? 
Dyskusję o rolnictwie i prawie 

podsumował dyrektor MIR Henryk 
Dankowiakowski, zadając pytanie 
retoryczne odnośnie odsetka praw-
ników w polskim parlamencie. Jak 
przy tak nikłym udziale ludzi pra-
wa w ciele ustawodawczym może 
być stanowione logiczne, konse-
kwentne i systemowe prawo? Prze-
cież paradoksy prawa i wyklucza-
jące się wzajemnie postanowienia 
dotyczą nie tylko rolnictwa. Można 
je wskazać w każdej dziedzinie ży-
cia w naszym kraju.

Historia Oddziału PZHGP 
w Sułkowicach nie została spisana, 
a szkoda. Nie żyją już jego założycie-
le. Sięga ona jednak wczesnych lat 
powojennych. Hodowcy z Sułkowic 
i okolicy należeli wtedy do Oddzia-
łu w Myślenicach. Dopiero pod 
w koniec lat 50. i  na początku 60. 
oddzielili się i utworzyli własny 
Oddział, który dziś jest liczniejszy 
i mocniejszy lotowo niż myślenicki.

Moskalowie
Z początkami Oddziału nie-

rozerwalnie związana jest postać 
Jana Moskala, który był inicjato-
rem stworzenia naszego Oddziału 
PZHGP. U Moskalów hodowało 
gołębie kilku krewniaków – każdy 
miał własną hodowlę – brat Józef, 
kuzyn Czesław. Nic dziwnego, że 
dochowali się dziedziców. Dziś 
w Oddziale też jest kilku hodowców 
o tym nazwisku (nie wszyscy są 
spokrewnieni). Wśród nich posta-
cią zdecydowanie wartą szczegól-
nej uwagi jest Adam – już choćby 
z tego powodu, że od lat mieszkał 
w Berlinie, a hodowlę prowadził 
w Sułkowicach. I rzeczywiście 
w sezonie przyjeżdżał do Sułkowic 
co tydzień (w najgorszym przy-
padku co dwa), żeby dopilnować 
lotów. Obecnie już nie ma hodowli, 
ale wciąż żyje gołębiami, czyta, do-
wiaduje się, przyjeżdża z dwa razy 
w miesiącu do swojego Oddziału. 
Moskalowie jako pierwsi sprowa-
dzili do nas wysoko cenione szcze-
py gołębi z Niemiec, Belgi i Holan-
dii, w tym „Prange”. Potomkowie 
tych gołębi zasilili wiele hodowli 
w Oddziale i okolicy.

Mistrz Dymek
Przez ostatnich kilka lat nie-

kwestionowanym liderem jest An-
drzej Dymek, w ubiegłym roku 
I wicemistrz Okręgu w kat. open,
w tym roku – II wicemistrz. Od wie-
lu lat jest mistrzem Oddziału lub 
utrzymuje się w ścisłej czołówce. 
–  Jeszcze takiego hodowcy u nas 
nie było, żeby rok po roku leciał na 
szpicy Oddziału. Wielki szacunek 
dla kolegi Dymka. Mieliśmy znako-
mitych hodowców, z gołębiami na 
Olimpiadach: w Balckpool (Jan Mo-
skal) i Bazylei (Władysław Kozik), 
teraz ciszymy się bardzo i gratulu-
jemy kolegom Bylicom i oczywiście 
trzymamy kciuki za ich – więc i na-
szego olimpijczyka. Jednak żaden 
hodowca u nas nie leciał tak równo 
w czołówce Oddziału i Okręgu, jak 
Andrzej – mówi wiceprezes Wacław 
Sułek. (awz)

Powiatowa Rada Małopolskiej Izby Rolniczej w Jasienicy

Rolnik wobec paradoksów prawa
Nasi małopolscy rolnicy, drobni producenci żywności chcieliby ofi-
cjalnie sprzedawać domowe sery, konfitury, wiejski chleb i kołacz, 

masło i swojską kiełbasę. Marzą o sklepach z taką żywnością. 
W Polsce mogą sobie o tym tylko pomarzyć. Nie wolno i już.

(awz)
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150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Stryczek z miłością ucałował
Najwspanialszy z przywód-

ców powstania Romuald Trau-
gutt, który umarł na szubienicy 
5 sierpnia 1864 r, ucałował stry-
czek wskazując, że dla chrześci-
jaństwa i narodu ma umrzeć, 
przebaczył oprawcom i dziś jest 
również kandydatem na ołtarze. 
Był przykładem bardzo mądre-
go i odpowiedzialnego dowódcy 
oraz bardzo dobrego organizato-
ra – prof. Andrzej Nowak (UJ)

Dodajmy: Traugutt był ge-
nerałem i szlachcicem. Należa-
ła mu się więc nawet od wroga 
śmierć przez rozstrzelanie. Na 
szubienicy wieszano zwykłych 
zbirów, była znakiem hańby. Ale 
Traugutt nie pozwolił upodlić 
ani siebie, ani religii, ani oj-
czyzny, za którą ginął. Na zna-
ku hańby zbudował legendę, 
która nawet po jego śmierci, 
w jego imieniu prowadziła bój 
o świętą sprawę – Polskę. 

Na legendzie Powstania 
Styczniowego wzrastały kolej-
ne pokolenia i wychowywały 
wielkich Synów uciśnionego 
narodu. Wystarczy wymienić 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
„leśnych” partyzantów II wojny, 
i Papieża Jana Pawła II. 

Kolejne odsłony tej legen-
dy tworzyli święci (Brat Albert 
i Józef Kalinowski) i artyści 
(np. Eliza Orzeszkowa i Jacek 
Malczewski), i polska kobieta 
w czarnej sukience ze srebrną 
patriotyczną biżuterią żałobną, 
i ciągnące przez śnieżną pusty-
nię rzesze zesłańców.

Jaki to miało sens? – Ja nie 
wiem, czy jest sens. Wiem tylko, 
że jest mus – uciął dyskusje Ro-
mulad Traugutt.

Po półtora wieku felietoni-
sta gazety „Wprost” Marcin Król 
napisze: 22 stycznia mija 150 lat 
od wybuchu powstania stycznio-
wego. Polacy, jak zwykle, wraca-
ją do nonsensownej dyskusji, czy 
można było wygrać, czy warto 
było walczyć. Wygrać nie moż-
na było, bo nikt w Europie nie 
chciał wówczas wolnej Polski, 
a walczyć zapewne nie było war-
to, skoro nie można było wygrać. 
Czy to jest już koniec rozmowy 
o powstaniu styczniowym? Zu-
pełnie nie, jeżeli historię traktuje-
my poważnie.

Bo całkiem poważnie mó-
wiąc, tak to już irracjonanie bywa 
w historii, że tam, gdzie przegry-
wa szlachetna walka, zwycięża 
często szlachetna legenda.

(awz)

W okresie międzywojennym 
żyło w II RP ponad 3,5 tysiąca 
weteranów Powstania Stycznio-
wego. W wolnej Rzeczpospolitej 
zaprojektowano dla nich spe-
cjalne mundury, przyznano im 
szereg przywilejów i otaczano 
ich szczególną czcią – nawet 
generałowie salutowali im jako 
pierwsi. Otrzymywali specjalne 
renty państwowe, dla najuboż-
szych zbudowano schroniska. 
Po 1945 r. nawet ich groby zo-
stały zapomniane.
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Artur Grottger 
– w swoich cyklach po-
wstańczych nie malował 
bohaterów, nie ilustro-
wał konkretnych wy-
darzeń. To robili inni 
znakomici malarze. 
Grottger stworzył „wiesz-
czy hymn i natchniony 
poemat serca”. Postaci 
z jego obrazów to zwykli, 
przeciętni ludzie, a jed-
nak pod ciężką ręką hi-
storii, z miłością w sercu 
wyrastają na  pokolenie 
olbrzymów.  

W bój idą bez lęku, 
umierają bez jęku, cier-
pią katorgę bez słowa 
skargi. Dla wrogów nie 
znają litości a serca mają 
pełne miłości dla swoich 
– napisała o bohaterach 
obrazów Grottgera Maria 
Konopnicka.

Przysięga Bój

Pobojowisko

Już tylko nędza

Kraków i Powstanie Styczniowe
Dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Kraków przygoto-

wał bogaty program obchodów. Będą trwały przez cały rok. Odbywają 
się debaty z udziałem historyków, odprawiona została uroczysta Msza 
św. w intencji powstańców styczniowych, otwarte są wystawy malarzy 
powstania, urządzane są koncerty i seminaria, a także konkursy dla 
uczniów krakowskich szkół. 

Chociaż powstanie skierowane było głównie przeciwko Rosji, do 
wspólnej walki o wyzwolenie Królestwa Polskiego masowo wyruszali 
Polacy z zaboru austriackiego – szczególnie ze środowiska UJ, młodzież, 
patrioci z dworków szlacheckich (także z naszego powiatu, w Myśleni-
cach są ich groby). Kraków stał się zapleczem powstania. Stad szły pie-
niądze, broń, żywność. Przez granice zaborów przedostawały się oddziały 
powstańcze, tocząc boje w okolicach Ojcowa i Igołomi. Kraków szczodrą 
ręką dawał powstaniu przyszłych świętych, bohaterów i artystów. 

Obchody krakowskie organizuje Urząd Miasta Krakowa, Muzeum 
Narodowe, IPN i wiele instytucji kulturalnych Małopolski.

W Myślenicach rocznicę Powstania zaakcentował Dom Grecki wystawą 
„W krwawym polu srebrne ptaszę” i spektaklem w wykonaniu młodzieży.
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To z myślą o nich Gminna Bi-
blioteka Publiczna zorganizowała 
letni plener artystyczny, zaprasza-
jąc do współpracy Jana Sochę. For-
muła pleneru była na tyle otwarta, 
by dać młodym artystom pełną 
możliwość wypowiedzenia się w 
takiej formie i konwencji, która 
najbardziej im odpowiada. Temat 
pleneru brzmiał: Na ścieżkach suł-
kowickiej ziemi. Inspiracje. Prace 
powstałe w związku z tym plene-
rem można oglądać w Izbie Trady-
cji Gminnej Biblioteki Publicznej, 
a podczas wernisażu w sobotę 29 
grudnia można było również spo-
tkać twórców tych dzieł, które za-
chwycają różnorodnością, odważ-
nym ujęciem tematów, bogactwem 
kolorystycznym i niejednokrotnie 
dojrzałością artystyczną.

W plenerze wzięli udział: Ur-
szula Bochenek, Elżbieta Ciężkow-
ska, Adrian Francuziak, Martyna 
Frączek, Emilia Garbień, Natalia 
Hebda, Ewelina Kosek, Wioletta 
Krasek, Angelika Nykiel, Karo-
lina Piechota, Agnieszka Skorut 
i Klaudia Turek. Plenerowicze za-
wsze mogli liczyć na pomoc Jana 
Sochy.

Co młodych artystów zain-
spirowało na sułkowickiej ziemi? 
Trudno o coś bardziej indywidu-
alnego od wrażliwości i wyobraź-
ni. Dla jednych więc sułkowicka 
ziemia to pejzaż, las, zalew (który 
bardzo szybko i płynnie wpisał się 
ten krajobraz), dla innych dom ro-
dzinny lub dziadków ze sprzętami, 
które zatrzymują czas. Inni jesz-
cze, gdy myślą Sułkowice, widzą 
dzieciństwo, wakacje, raj u źrodeł 
życia. Dlatego tak wielki jest roz-
rzut tematyczny tych prac. Stąd 
też wypływa ich różnorodność 
i bogactwo. Piękna wrażliwość 
– piękne obrazy. 

Dyrektor biblioteki Małgo-
rzata Dzidek zauważyła: Może to 
właśnie ta harmonia sułkowickiej 
ziemi jest inspiracją do rozwo-
ju wrażliwości sułkowiczan. Zaś 
wrażliwość ta przekłada się na 
twórcze działanie.

Wernisażowe spotkanie mi-
strza z uczniami i ich najbliższy-
mi, w serdecznej okołoświątecz-
nej atmosferze i przy przyjaznej 
otwartości organizatorów, sprzyja-
ło szczerym rozmowom i zwierze-
niom, planom i marzeniom – oso-
bistym i związanym z rozwojem 
sztuki na sułkowickiej ziemi.

 (awz)
Zdjęcia z wernisażu zamieszczone 
zostały na głównej stronie okładki

Karolina Karandyszewska

Barmanka 
z zamiłowania 

Czy tworzenie finezyjnych 
drinków może stać się czyjąś pa-
sją? Okazuje, że nie tylko pasją, 
lecz również wymarzonym zawo-
dem, jak w przypadku Karoliny 
Karandyszewskiej.

Jako uczennica technikum 
organizacji usług gastronomicz-
nych w Sułkowicach wzięła udział 
w kursie kelnersko-barmańskim 
organizowanym przez szkołę w 
ramach programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Mało-
polsce”. Tam odkryła swoją pasję. 
Prowadzący kurs Kacper Bogacz 
wytypował ją do udziału w powia-
towym konkursie barmańskim or-
ganizowanym przez Zespół Szkół 
im. A. Średniawskiego. Dostała 
się do finału. W 2011 roku zosta-
ła wyróżniona podczas gali roz-
dania nagród w konkursie „Mam 
zawód. Mam fantazję”, a wiosną 
2012 r. wzięła udział w konkursie 
na etapie wojewódzkim w Krako-
wie w szkole gastronomicznej nr 
2, zajmując trzecie miejsce wśród 
powiatów Małopolski  w konkursie 
„Mam zawód, mam fantazję”. 

Obecnie pracuje w klubie w Iz-
debniku. Wcześniej praktykowała 
w filii tej samej dyskoteki w Kato-
wicach. 

Jakie drinki lubisz robić? 
– pytam Karolinę.

– Jakie kto sobie zażyczy. 
Kolorowe. Dla kobiet przeważnie 
słodko – kwaśne. W drinkach moż-
na naprawdę bardzo wiele powy-
myślać. Wielu ludzi lubi mojito. 
Bardzo popularna jest także mie-
szanka soków z banana, poma-
rańczy, ananasa, czarnej porzecz-
ki, do tego syropy bezalkoholowe. 
Sztuk miksowania jest bardzo 
wiele. Można powymyślać, żeby 
nabrały odpowiedniego koloru. 
Inny pyszny drink robię ze zmik-
sowanych owoców, do tego cukier 
trzcinowy, sprite lub seven-up 
i listek mięty. Drinki przygotowuję 
w zależności od klienta, pod gust. 
Wciąż się uczę i chętnie ćwiczę 
w domu, przygotowując drinki dla 
znajomych i rodziny.

Rozmawiała Joanna Gatlik 

Sułkowice tysiąca artystów

Kiedy myślą Sułkowice, to…
Uczą się u Kenara w Zakopanem, w liceum plastycznym w Wiśniczu 

i krakowskim „plastyku”, studiują na krakowskiej ASP, 
kierunkach artystycznych UP, na uczelniach prywatnych. 

Jeśli dalej tak pójdzie, będziemy nazywać Sułkowice „Miastem ty-
siąca artystów” – prorokował Jan Socha podczas wernisażu wystawy 

poplenerowej w Izbie Tradycji. Obecnie w artystycznych 
szkołach średnich i na wyższych uczelniach plastycznych uczy 

się 26 jego wychowanków z gimnazjum w Sułkowicach.

Karolina poleca na karnawał:

Specjalnie dla Pań skom-
ponowałam delikatny drink 
oparty o wódki smakowe i owo-
cowe aromaty. Ma piękny kolor 
i łagodny smak, a na dodatek 
jest łatwy do przyrządzenia. 

Miesza się odpowiednią 
dawkę: Finlandii blackcurrant, 
likieru brzoskwiniowego i za-
lewa spritem. Na końcu dodaje 
się cząstkę świeżej pomarańczy 
i gotowe. 

Smacznego!



I n t eg ra c y jne  spo tkan ia  op ła tkowe
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Cały  dochód z  koncer tu  w Su łkowicach
przeznaczony jest

na dalsze leczenie Mateuszka Chrobaka

Teat r  Młodego Ak tora  w Harbutowicach
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