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Pokój niesie ludziom wszem

Radosnych Świąt BoŜego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2010
Ŝyczy Redakcja

Święty Mikołaj na finale programu „Senior – Junior” (s. 19). Fot. Agnieszka Zdrzenicka
Finał akcji „No promil – No problem” (s. 8).
Fot. Joanna Gatlik

Laureaci konkursu o baśniach (s. 20). Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

„Cała Polska czyta dzieciom” w Rudniku
(s. 20). Fot.Jan Zdrzenicki
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Świątecznie i na roboczo
Grudniowa „Klamra” powstawała w gorącej atmosferze nie tylko
świątecznych przygotowań, lecz takŜe zakończenia kolejnego roku
pracy samorządu. Dlatego znajdą w niej Państwo
obok andrzejkowo-mikołajkowo-świątecznych motywów
sporo tematów podsumowujących, do których materiałów
dostarczyła ostatnia sesja rady miejskiej.
Taki juŜ jest charakter pisma
samorządowego. Jest to przecieŜ jedyna droga przekazania Mieszkańcom tego, „co się w gminie robi”,
dokonań i planów, a czasami zwyczajnego pochwalenia się sukcesami i zaproszenia do wspólnej radości, bo to przecieŜ przede wszystkim
są sukcesy gminy, nas wszystkich.
Mamy się czym cieszyć przy
gminnym wigilijnym stole. W przyszłym roku dostaniemy na pewno dofinansowanie w wysokości
2,5 mln zł do budowy zalewu rekreacyjnego na źródliskach Gościbi
w ramach programu rewitalizacji.
W grudniu podpisaliśmy juŜ umowę z województwem. Jako jedni
z nielicznych w okolicy będziemy
mieli własną wodę do popluskania się latem, bo przecieŜ Zarabie
w Myślenicach bardziej niŜ zatłoczone, a w zalewie dobczyckim
wciąŜ nie wolno się kąpać.
Zostaliśmy laureatem 1. nagrody w kategorii ochrona powierzchni
ziemi w konkursie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i dostaliśmy 70 tys. zł w „prezencie
gwiazdkowym” na dalsze prace kanalizacyjne. To prestiŜowa nagroda.
(więcej na ten temat na stronie 7).
Ogromną
skalę
osiągnęły
w tym roku działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących
w zakresie zarówno pomocy materialnej, jak i duchowego wsparcia.
Czapki z głów przed wolontariatem
naszej gminy i osobami, które swoim wielkim sercem dla drugiego
człowieka potrafią zaraŜać innych,

wciągać ich do pracy społecznej,
uczą czerpać radość i pogodę ducha z świadczonego przez siebie
dobra. Trzy spośród nich zostały
uhonorowane nagrodą burmistrza
„NajwaŜniejsi są ludzie” (więcej na
te tematy na stronach 6 i 18).
Mamy za sobą rok inwestowania
pełną parą – na poziomie około połowy naszego budŜetu. W takiej skali
nie tylko nie inwestowaliśmy nigdy
do tej pory, ale rzadko która małopolska gmina moŜe się poszczycić
tak odwaŜną decyzją. To bardzo waŜne, bo te inwestycje staną się bazą
do rozwoju gminy i do tego, by nam
wszystkim Ŝyło się w niej lepiej. Nie
oznacza to, Ŝe bolączki znikną, jak za
dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki.
Przed nami wszystkimi wciąŜ mnóstwo pracy (więcej o inwestycjach na
stronach 10 i 11).
Z darami pod gminną choinkę śpieszy równieŜ Lokalna Grupa
Działania „Między Dalinem i Gościbią”. JuŜ w grudniu ruszyły pierwsze nabory na programy i wnioski
o dotacje na ich finansowanie. Mogą
je składać wszyscy, którzy chcą coś
poŜytecznego zrobić, a pracownicy
biura LGD i specjaliści pomogą je
sformułować zgodnie z wymaganiami (szczegóły na stronie 12).
W grudniowym numerze znajdą teŜ Państwo relacje z zabaw,
imprez środowiskowych, konkursów i wiele drobiazgów z naszego
gminnego Ŝycia codziennego.
śyczymy dobrej lektury i dziękujemy za uwagę poświęcaną
„Klamrze”.
Redakcja
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s. 16–17
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Konkurs „W świecie baśni”
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Przegląd kolędników w Krzywaczce
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WernisaŜ witraŜy Anieli Niedźwiedź
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Obchody Dnia Niepełnosprawnych
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Opowieści wigilijne seniorów
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Nasza okładka
Na 1 stronie wykorzystany został motyw z wycinanki wykonanej
przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.
Motyw ten został teŜ wykorzystany na kartkach świątecznych wysyłanych w tym roku z Ŝyczeniami świątecznymi i noworocznymi przez
urząd miejski.
Na 4 stronie wszystkie prezentowane motywy ozdobne wykonane
zostały przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach na powiatowy
przegląd „Choinka przy wigilijnym stole” w Muzeum Regionalnym
Dom Grecki w Myślenicach. Postaci w szopce uformowane są z ciasta
droŜdŜowego, upieczone i malowane, podobnie figurki na choince, biały
aniołek wydziergany został szydełkiem, a stroik–choinka w lewym dolnym rogu zrobiony z makaronu muszelki. W lewym górnym rogu widzimy obradujące jury, a w prawym dolnym – laureatów 1 nagrody, Zespół
Zagórzanie z Lubnia. Przy biertowickim stole starosta Józef Tomal i senator Stanisław Bisztyga.

Z głębokim Ŝalem
zawiadamiamy,
Ŝe dnia 12 listopada 2009,
przeŜywszy lat 77,
odszedł od nas

ś.p. Kazimierz Kurek
urodzony w Sułkowicach aktor
Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
Pochowany został
na cmentarzu w Cieksynie
w grobowcu
obok swojej Ŝony Marii.
PogrąŜona w smutku Rodzina
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Wigilia po naszemu w Domu Greckim
W Muzeum Regionalnym Dom Grecki w Myślenicach juŜ 12 grudnia zapachniało
choinką, jabłkiem i piernikiem, kapustą i smaŜoną rybą, świecami i słomą – zagrały kapele,
zakręciła się kolędnicza gwiazda. Nasza, biertowska gwiazda.
Tradycyjne potrawy i ozdoby wigilijne prezentowały koła gospodyń
z całego powiatu myślenickiego.
ścił. Goście posilali
Jeśli to koło nie
ma jeszcze roku, to
się wigilijną strawą,
ja jestem pod ogromraczyli
rozmową
nym
wraŜeniem.
i cierpliwie czekali,
AleŜ mają debiut!
zadowoleni, Ŝe to nie
– skwitowała preoni mają wskazać
zentację Koła Gozwycięzcę.
spodyń
Wiejskich
z Biertowic szefowa
Nie tylko smak
Powiatowego ZespoOceniano
nie
łu Doradztwa Roltylko smak potraw
niczego w Myślenii ich etnograficzną
cach GraŜyna Pitala,
zgodność z lokalną
organizator konkurtradycją, nie tylko
su wraz z Muzeum
sposób podania (na
Dom Grecki i staropółmisku i w wazie,
stwem powiatowym.
czy moŜe zgodnie
Na powiatowym
z tradycją danej wsi
konkursie potraw rew glinianym garngionalnych przeproku, misie, na koszu),
wadzonym pod halecz takŜe ozdoby
Starosta Józef Tomal wraz z jurorami. Otwarcie przeglądu.
na wigilijnym stole,
słem „Choinka przy
wigilijnym stole” prezentowało solnej. AŜ się zatrzymał z podzi- sposób przygotowania choinek
się po jednym kole z kaŜdej gmi- wem przy tych aniołach członek i podłaźniczek oraz prezentację
ny. Wśród nich tak utytułowane, jury, Jan Koczwara, były wielolet- swojego stołu.
jak zespół regionalny Zagórzanie ni dyrektor Myślenickiego Ośrodz Lubnia czy KGW z Pcimia ściśle ka Kultury, autor idei powiatowe- Gawęda i kapela
Gospodynie pięknie opowiawspółpracujące z zespołem Pci- go festiwalu „Anioły”, właściciel
dały,
niektóre gwarą, o przygotomianie. Im nawet Złote Spinki potęŜnej kolekcji reprezentantów
w Bukowinie Tatrzańskiej na prze- niebiańskiego wcielenia tęsknoty wywaniu świąt, zwyczajach wigilijglądach kolędniczych nie dziwne. człowieka za pięknem i dobrem. nych. Niektóre przywiozły ze sobą
Nic dziwnego, Ŝe w konkursie za- Zadumał się nad nimi, bo przecieŜ kapele kolędujące przy wigilijnym
jęli 1 i 3 miejsce. Nie mniej boga- takich z ciasta nie ma w swoich stole i prezentujące tradycyjne
tą tradycję i historię ma laureat zbiorach.
„zawołania” – wigilijne, np.:
2 miejsca, KGW w Trzemeśni w gmiChodźcie ptaszki na Gody,
Gwiazdy z gwiazdą
nie Myślenice.
nie róbcie nam w polu szkody,
Furorę zrobiła gwiazda kolędChodźcie ptaszki na kasze,
nicza, wykonana dokładnie tak,
Dla podniebienia i dla oczu
nie chodźcie cały rok na nasze.
Nasze młodziutkie koło z Bier- jak przed laty, bez nowoczesnych
Część kół występowało w pięktowic w tym znakomitym gronie rozwiązań i materiałów syntetyczwzbudziło duŜe zainteresowanie. nych, poruszana mechanizmem na nych strojach regionalnych.
Przy wigilijnym biertowskim sto- korbkę. Nasze panie nie pozwoliły
le częstował się senator Stanisław na jej kręcenie gościom. Wydele- Wygrała rodzima kultura
Trudno było wybrać, więc poza
Bisztyga i starosta Józef Tomal, gowały operatorkę gwiazdy, która
trzema
pierwszymi miejscami,
odwiedzili go wójtowie gmin na- z pasją i poświęceniem zamieniawszystkie
koła dostały wyróŜnieła
powietrze
wokół
głów
gości
szego powiatu, poŜywiła się prasa,
nia, dyplomy i nagrody. Jak poinczłonkowie innych kół. Chwalili w barwną aureolę.
doskonały smak potraw, Ŝyczliformowało jury, róŜnice punktowe
Jurorom nie zazdroszczono
wość gospodyń i kunszt wykonaJury obradowało bardzo dłu- między kolami były minimalne.
nia tradycyjnych ozdób. Nadziwić
go. Annie Suder z Powiatowego W gruncie rzeczy przecieŜ nie chosię nie mogli kołaczom w kształcie
Zespołu Doradztwa Rolniczego dzi przede wszystkim o konkurs
gwiazdy i choinki, choince zrobiow Myślenicach (przewodniczącej i laury. Ideą przeglądu jest ukazanej z makaronu – muszelek, szopjury), radnej Zofii Długopolskiej, nie bogactwa rodzimej kultury.
ce, w której figurki upieczone były
dyrektor Muzeum BoŜenie Kobiałz ciasta i choince.
ce, dyrektorowi Janowi Koczwa- Nasz skarb
Nasz powiat ma się czym cierze, przedstawicielowi starostwa
Przylecieli aniołkowie
Na choince z Bierowic usiadły Andrzejowi Synowcowi i pracow- szyć. Bogactwo i róŜnorodność
anioły – te białe, ręcznie dzierga- nikowi Muzeum Agnieszce Tur- daje nam góralskie południe i podne, i te kolorowo barwione z masy skiej nikt w tym dniu nie zazdro- krakowska północ. Zebrane razem
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tworzą mozaikę zdolną zadowolić
nawet najbardziej wybredne wymagania miłośników regionalnej
kultury.
Nasza gmina ma w tej mozaice
swoje waŜne miejsce. Zwłaszcza
Ŝe – podobnie jak powiat – nie jest
jednolita: od na wpół góralskich
Harbutowic po Rudnik z nieocenionym, unikatowym obrzędem
kolędniczym Dorota, Sułkowice
i Biertowice, gdzie dziwnym trafem do kultury podkrakowskiej
przewędrowały wpływy jednej
strony góralskie, a z drugiej śląskie i Krzywaczkę, która wraz
z Bęczarką stanowiła osobny
klucz własności ziemskiej i była
pod bardzo intensywnym wpływem polskiego, podkrakowskiego dworu.

Oby im się darzyły...
W tym roku ostatecznie w kaŜdej wsi naszej gminy powstało Koło
Gospodyń Wiejskich. JuŜ podczas
Jarmarku Sułkowicka Jesień moŜna było zobaczyć, na co je stać i jak
róŜnorodną tworzą całość. JeŜeli
start jest taki, wolno mieć nadzieję,
Ŝe zobaczymy jeszcze o wiele, wiele
więcej.
Oby Nowy Rok przyniósł naszym Kołom wiele moŜliwości rozwijania kunsztu i okazji do gromadzenia oraz zachowywania skarbów
naszej kultury.
tekst i fotografie:
Anna Witalis Zdrzenicka
fotoreportaŜ na ostatniej stronie okładki

K r e a t y w n a s p o ł e c z n o ś ć – Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie na Opłatki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach od grudnia tego roku
realizuje projekt „Kreatywna społeczność”, finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3” Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ramamch tego programu zorganizowane zostaną spotkania opłatkowe mieszkańców we wszystkich
miejscowościach naszej gminy. W tym roku poczęstunek na te spotkania
przygotują Koła Gospodyń Wiejskich.
Głównym celem projektu
jest aktywizacja środowisk lokalnych na terenie gminy Sułkowice
do pełnego uczestnictwa w Ŝyciu
swoich własnych społeczności lokalnych.
W Projekcie planuje się organizację Spotkań Opłatkowych
dla mieszkańców w kaŜdej miejscowości gminy w następujących
terminach:
03 stycznia Harbutowice
10 stycznia Sułkowice
17 stycznia Krzywaczka
24 stycznia Biertowice
31 stycznia Rudnik
Spotkania te weszły juŜ na
stałe do kalendarza imprez w naszej gminie. Tym razem jednak
zaplanowano je trochę inaczej niŜ
w latach ubiegłych.
Mieszkańcy sami przygotują te
spotkania i opracują ich scenariusz.

Gospodynie z KGW w Biertowicach
na przeglądzie potraw regionalnych w Muzeum Regionalnym Dom Grecki

Zadanie to przyjęły w pierwszym
rzędzie osoby zrzeszone w Kołach
Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniu Gospodyń z Sułkowic.
Przy pomocy zatrudnionego przez
OPS do tego projektu animatora
społecznego opracują szczegółowe
scenariusze spotkań. Do pomocy,
zgodnie z załoŜeniami projektu,
będą zaproszone takŜe inne osoby, które mogą słuŜyć im pomocą,
radą, pomysłami np.: księŜa, nauczyciele, sołtysi itd.
Intencją naszą było zaproszenie do udziału przy tworzeniu scenariuszy spotkań, a takŜe do udziału w spotkaniach opłatkowych jak
największej liczby mieszkańców.
Jak poszczególne wsie oraz
miasto Sułkowice poradzą sobie
z przygotowaniami – dowiemy się
juŜ wkrótce.
Dalsze załoŜenia realizowanego przez OPS projektu przewidują szkolenia i kursy dla liderów
grup nieformalnych, pokazanie
dobrych praktyk. Będą one prowadzone w formie warsztatów
i obejmą taki zakres zagadnień,
jak funkcjonowanie organizacji,
aspekty prawne, finansowe, planowanie strategiczne, zasady tworzenia projektów i pozyskiwania
środków na ich realizację.
MoŜe dzięki tym działaniom
grupy nieformalne działające na
terenie
naszych
miejscowości
przekształcą się w stowarzyszenia
czy koła i nauczą się zdobywać
środki na działalność statutową
i podejmowane przez siebie działania na rzecz własnych członków
oraz dla dobra całej naszej społeczności.
Józefa Bernecka
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach
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Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice „NajwaŜniejsi są ludzie” rok 2009

Bal Dobrych Ludzi
Bal Andrzejkowy w straŜnicy w ostatnią sobotę listopada miał cel charytatywny.
Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Kolonia”, Urząd Miejski oraz OSP w Sułkowicach
na rzecz osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.
Podczas balu wręczone zostały statuetki „Współczucie”, dłuta Witolda Światłonia,
trzem osobom, które według kapituły konkursowej zasłuŜyły w tym roku na
Nagrodę Burmistrza Gminy Sułkowice „NajwaŜniejsi są ludzie” dla osób niosących pomoc potrzebującym:
Krystynie Sosin, Danucie Sołtys oraz Zygmuntowi Grabczykowi.
Nagroda jest formą szczególnego podziękowania za ludzkie serce i ręce gotowe do pracy dla innych.

Dobre rozmowy i nie tylko
Pomoc
drugiemu
człowiekowi,
dobro, potencjał ludzkich
serc – stanowiły tematy rozmów
obok zwyczajnych towarzyskich
uprzejmości, radości ze wspólnie
spędzonego czasu oraz oczywiście
wróŜb andrzejkowych i tańców
– juŜ ostatnich przed karnawałem.
Bawiącym się akompaniował zespół
Handycap z DPS w Harbutowicach.

WróŜby z czarodziejką
Na balu andrzejkowym nie
mogło zabraknąć wróŜki, elfa i wodzireja. Przez ogromną dziurę
w kluczu lał się wosk na dobrą
wróŜbę, rzucano kośćmi, były
gwiazdy chińskie, czy wróŜenie
z kart. KaŜdy uczestnik balu mógł
poznać swoją przyszłość, a takŜe
otrzymał gałązkę wiśni, która – wg
wierzeń – jeśli zakwitnie w BoŜe
Narodzenie – to przyniesie szczęście jego posiadaczowi.

Jak św. Brat Albert
Po wręczeniu nagród głos zabrał ksiądz proboszcz Stanisław
Jaśkowiec. Nawiązując do szlachetnej działalności sułkowian, przytoczył postać św. Brata Alberta i jego
dzieł na rzecz drugiego człowieka. Podał przykład działania tego
krakowskiego zakonnika, który
z poświęceniem pracował na rzecz
biednych i bezdomnych. Wyraził
radość, Ŝe w Sułkowicach są osoby
gotowe do pomocy innym, szlachetne i godne naśladowania. Gratulował nagrodzonym i Ŝyczył im
duŜo siły i wytrwałości w dalszych
działaniach na rzecz bliźniego.

Danuta Sołtys
– przewodnicząca naszego Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie tylko
organizuje dla
nich ciekawe wycieczki i wyjazdy
lecznicze, ale przede wszysytkim
dla tych o najniŜszych dochodach
sprowadza wielotonowe transporty Ŝywności z Banku śywności
w Krakowie. Swoją dobrą wolą „zaraziła” wolontariuszy – uczniów
z ZSZiO oraz własnego syna, którzy
pomagają jej przy rozładunku, nie
szczędząc sił ani wolnego czasu.

Podczas balu zorganizowano loterię fantową, na której moŜna było
wylosować produkty Warsztatów Terapii Zajęciowej z Harbutowic, jednocześnie przekazując datki na rzecz
osób niepełnosprawnych i zasilając
konto Stowarzyszenia „Kolonia”.

Zygmunt Grabczyk – sułkowianin przez kilkadziesiąt lat prowadzący zakłady
mięsne w Austrii.
Na emeryturze
został Świętym Mikołajem – obdarowuje biednych i nie chce, Ŝeby o tym
głośno mówiono. Woli być dostrzeŜony i nagrodzony przez Boga w niebie.
Kapituła postanowiła jednak wyjawić
jego dobre czyny. Jest osobą głęboko
religijną. U Jana Pawła II gościł na
prywatnej audiencji ok. 20 razy.

fotografie równieŜ na 3 stronie okładki

tekst i fotografie Joanna Gatlik

Loteria
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Krystyna Sosin
– prezes Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Sułkowicach. W imieniu
docenionych podziękowała włądzom za zwrócenie uwagi na działalność charytatywną. W ostatnich czasach, wolontariat jest często zapominany,
a powinno się o nim mówić jak
najwięcej. Podreśliła, Ŝe sama niewiele mogłaby zdziałać, gdyby nie
ludzie dobrej woli, którzy bezinteresownie pracują, by ulŜyć doli
wielu setek ludzi w naszej gminie.
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70 tys. zł dla gminy Sułkowice za Ochronę powierzchni ziemi

W doborow ym ekologicznym towarzystwie
Edycja 2009 konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” przyniosła naszej gminie
kolejny wielki sukces. Znaleźliśmy się w doborowym gronie laureatów.
Okazaliśmy się najlepsi w kategorii Ochrona powierzchni ziemi.
Na uroczystym ogłoszeniu
wyników konkursu 27 listopada
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie Burmistrz Piotr Pułka
i wiceburmistrz Rozalia Oliwą odebrali nagrodę z rąk prezesa WFOŚiGW Krzysztofa Bolka. Gmina
otrzymała czek na 70 tys zł. Nagrody
przyznano w sumie w pięciu kategoriach, pozostałe cztery to: Eko Prix
– dla Krakowa, Ochrona wód dla
Niepołomic, Edukacja ekologiczna i
ochrona przyrody dla Tarnowa, dla
organizacji pozarządowej – Polska
Zielona Sieć za projekt Kupuj odpowiedzialnie! – Twoje pieniądze
kształtują świat.
Nasze niewielkie Sułkowice
znalazły się zatem, obok takich gigantów, jak Kraków, Tarnów i Niepołomice, w elitarnym gronie zwycięzców i po raz kolejny udowodniły,
Ŝe niezmiennie są w czołówce ekologicznych gmin Małopolski. Dziękując za nagrodę burmistrz powiedział,
Ŝe staramy się pozostawić potomnym ziemię w lepszym stanie, niŜ ją
otrzymaliśmy od naszych przodków.
Zaznaczył, Ŝe w tym roku niemal 10
mln zł z budŜetu gminy (zamykającego się kwotą 28 mln zł) zostało
przeznaczone na kanalizację.

Gratulacje od Marszałka

Nagrodę 70 tys. zł. gmina zamierza przeznaczyć na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Jak
zauwaŜył wicemarszałek Roman
Ciepiela w liście gratulacyjnym,
przyznana przez WFOŚiGW nagroda to z pewnością godne podsumowanie i cenny sposób uhonorowania
całokształtu dotychczasowej działalności władz Gminy Sułkowice na
rzecz zachowania w dobrej kondycji
środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni
ziemi w tej części Małopolski. Wyraził równieŜ nadzieję, Ŝe nasza gmina
stanie się przykładem dla innych
polskich samorządów, a pozytywne doświadczenia będą bodźcem do
jeszcze aktywniejszego podejmowania ekologicznych i innowacyjnych
inicjatyw z poŜytkiem dla Regionu.
Z WFOŚiGW otrzymaliśmy równieŜ dotację w wysokości 20 tys. zł na
Edukację Ekologiczną – powietrze,
woda, ziemia – dla nas i następnych
pokoleń. Zadanie to ma być realizowane od lutego 2010 r.

Nasza delgacja z prezesem WFOŚi GW Krzysztofem Bolkiem podczas wręczenia
nagród w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Fot. Dorota Gabryl

Które z naszych działań na rzecz ochrony ziemi i środowiska naturalnego zyskały tak wysokie uznanie kapituły konkursowej?
Piotr Pułka, burmistrz: Zapewne całokształt działań, konsekwencja i determinacja. Stworzyliśmy warunki do prawidłowego gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – nowoczesne składowisko oraz
zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej odpowiedniego sprzętu
– spychacza, ciągnika z przyczepami, ładowarki samojezdnej do załadunku odpadów na taśmę i załadunku wysegregowanych surowców
wtórnych, specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów. Kilka lat
temu wprowadziliśmy system segregacji surowców „u źródła” poprzez
wyposaŜenie posesji w odpowiednie worki. Ludzie juŜ się przyzwyczaili
do takiego gromadzenia odpadów i działa on sprawnie. Wybudowaliśmy takŜe linię sortowniczą do odzysku surowców wtórnych z masy odpadów zmieszanych oraz kompostowania odpadów organicznych. Ponadto rozpoczęliśmy eksploatację nowej niecki składowiska odpadów
komunalnych, uzupełnili jej zaplecze techniczne, wyposaŜyli ją w wagę
oraz dodatkową komorę na odcieki.
Istotnym działaniem gminy zmierzającym w kierunku poprawy stanu środowiska jest budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach i Rudniku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. To wszystko za sprawą budŜetu inwestycyjnego, na który przeznaczyliśmy 16 mln zł, z czego prawie 12
mln zł – na działania z zakresu ochrony środowiska, a w tym ok. 10 mln zł
na kanalizację. Zatem ok. 40 % całego budŜetu gminy było de facto zaplanowane na inwestycje proekologiczne.
Jak rozbudza się świadomość ekologiczną mieszkańców? Jak
motywuje ich do proekologicznych zachowań?
Maciej Budek, kierownik referatu ochrony środowiska: Szeroko rozumianą edukację ekologiczną prowadzimy wśród dzieci i młodzieŜy, by
kształtować świadomość ekologiczną od najmłodszych lat oraz ugruntować wiedzę na temat środowiska i jego zagroŜeń. Bardzo często młodzi
te wiedzę przenosza do domu i starają sie odddziaływać na zachowania
proekologiczne swojego najbliŜszego otoczenia. Rokrocznie organizowane
przez nas akcje „Sprzątanie Świata” czy „Zbieracz - szperacz” stały się stałym elementem działań na rzecz ziemi w naszej gminie. Ich celem jest nie
tylko bezpośrednie działanie w kierunku ochrony środowiska, lecz takŜe
propagowanie nowego stylu Ŝycia. Akcja pomaga uświadomić, Ŝe nasze
codzienne decyzje mają wpływ na środowisko. Sprzątanie śmieci, likwidacja „dzikich” wysypisk, przywracanie do Ŝycia terenów zniszczonych
przez ludzką bezmyślność uczą szanować prawa natury. Podczas akcji podejmowana są róŜnorakie działania: prace porządkowe, sadzenie drzew,
a takŜe akcje promujące ekologiczny tryb Ŝycia.
Joanna Gatlik
Informacje na temat nagrody w internecie:
http://www.wfos.krakow.pl/index1.php?page=news&typ=2
http://www.niepolomice.eu/pl/photogallery.php?album_id=399
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Finał kampanii w Sułkowicach

Bez promila, bez problemu
Finaliści i laureaci konkursów organizowanych w ramach kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska „No promil – no problem”,
spotkali się na podsumowaniu w Gminnym Ośrodku Kultury.
Udane przedsięwzięcie, w obecności nagrodzonych i dyrektorów
placówek oświatowych, podsumowała wiceburmistrz Sułkowic Rozalia Oliwa. Wśród zaproszonych na
tę uroczystość gości znalazł się m.
in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach ds. Prewencji nadkom. Robert Biela.
Za pośrednictwem tej akcji policja miała okazję przypomnieć o licz-

nych tragediach jakie niesie ze sobą
związek: picie alkoholu – kierowanie
pojazdem. Policja apeluje: poprzez
szanowanie przepisów i pomoc potrzebującym uczmy się wyrozumiałości i uprzejmości w stosunku do innych uŜytkowników ruchu, a przede
wszystkim bądźmy odpowiedzialni
za Ŝycie swoje i innych – moŜna było
usłyszeć w wygłoszonym podczas finału policyjnym wystąpieniu.
Szymon Sala

Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. (Jim Trelease)

Odkry wamy tajemnice
Zorganizowania akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dla uczniów
klas 1–3 w szkole w Rudniku podjęli się nauczyciele i dyrekcja szkoły.
Przygotowali wyjątkowe spotkanie z literaturą, historią, sztuką.
Kilkumiesięczna praca organizatorek: wicedyrektor Małgorzaty Koźlak i Doroty Mieleckiej
zaowocowała
przedsięwzięciem
o duŜej wartości edukacyjnej.
Tego wieczoru najwaŜniejsza
była księga – oprawiona w brązową skórę, ze złotym napisem Odkrywamy tajemnice. Skrywała
świat, w który na dwie godziny
przeniosły się dzieci, a wraz z nimi
czytający im dorośli. Na kartach
księgi znalazły się baśnie i legendy o rycerzach, ich odwadze, poświęceniu, ukochaniu ojczyzny,
wraŜliwości na ludzką krzywdę
i nieprzemijających wartościach.
Miejscem spotkania dzieci z
literaturą była sala rycerska. Na
ścianach wisiały rycerskie proporce,
obok cięŜkie, Ŝelazne tarcze z wykutymi bądź wymalowanymi herbami,
gdzieniegdzie halabardy i duŜo mieczy. Kąty i zakamarki wypełniały
trofea łowieckie: poroŜe jelenia, głowa sarny, lis, róŜne ptaki. W jednym
kącie umieszczono wystawę figurek
rycerzy oraz miniatury przedmiotów związanych z rycerstwem. Była
zbroja rycerska, most zwodzony,
wieŜa basztowa. Jedna ze ścian zamieniła się w mury średniowiecznego zamku. Na tym tle zasiedli: król,
królowa, księŜna, kasztelan, rycerz,
mnich, paź u nóg królowej i dwórki.
Wszyscy w strojach z czasów Kazimierza Wielkiego – patrona szkoły.
Nastrój tworzyły świece (nie
było elektryczności) w Ŝyrando-
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lach, świecznikach i kandelabrach.
Muzyka z przeszłości współtworzyła rycerski i dworski klimat.
Nikt nie wątpił, Ŝe wehikuł czasu
działa.
Głos lektora milkł, by dawne czasy przemówiły w innej niŜ
literacka postaci. Dzieci zobaczyły taniec dworski w wykonaniu
uczennic gimnazjum, wysłuchały utworu muzycznego na gitarze
przygotowanego przez ucznia kl.
6 i piosenki „Gdybym ci ja miała”
śpiewanej przez uczennicę kl. 4.
Z prawdziwym wzruszeniem wysłuchały „Bogurodzicy” i choć niewiele
rozumiały z tekstu pieśni, odczuwały uroczystość i wielkość chwili. Silnych wraŜeń dostarczył pojedynek
rycerski, który dzieci obejrzały we
fragmencie filmu. Jednak najbardziej emocjonujące były wystrzały
z armaty. Radość dzieci była ogromna i cieszyła dorosłych.
Przygotowanie tej imprezy było
zasługą wielu ludzi, w tym takŜe
Rodziców. Szczególne podziękowania naleŜą się osobom, które czytały utwory dzieciom: pani wizytator
Monice
Walden–Chmielowskiej,
burmistrzowi Piotrowi Pułce, ks.
proboszczowi Aleksandrowi Zemle,
Krzysztofowi Mieleckiemu. Ich
udział podniósł rangę i wagę spotkania w oczach dzieci. Dzięki takim
wydarzeniom moŜna mieć nadzieję,
Ŝe kolejne pokolenie stanowić będą
ludzie mądrzy, dobrzy i kulturalni.
Małgorzata Koźlak

Ceny za wodę, ścieki
i śmieci w 2010 roku
Za wodę zapłacimy wg stawek:
dla gospodarstw domowych
– 2,94 zł/m3,
dla przedsiębiorców
– 4,12 zł/m3,
dla pozostałych odbiorców
– 2,94 zł/m3,
Opłata stała wodomierzowa:
dla odbiorców korzystających
z wodomierza ¾” – 4,82 zł/miesiąc,
dla odbiorców korzystających
z wodomierza 1”do 2”
– 8,56 zł/miesiąc,
dla odbiorców korzystających
z wodomierza sprzęŜ. Ø 50
– 26,75 zł/miesiąc,
dla odbiorców korzystających
z wodomierza sprzęŜ. Ø 80
– 44,94 zł/miesiąc,
Opłaty za ścieki będą naliczane
wg stawek:
dla gospodarstw domowych
– 2,60 zł/m3,
dla przedsiębiorstw
– 3,21 zł/m3,
dla pozostałych odbiorców
– 2,60 zł/m3.
Ustalono ponadto wysokość opłaty za odbiór przyłącza wodociągowego i wyniesie ona:
dla przedsiębiorców – 183,00 zł,
dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców – 160,50 zł.
Opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego wyniesie:
dla przedsiębiorców – 122,00 zł,
dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców – 107,00 zł.
Górna stawka opłat za zorganizowany wywóz odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych wyniesie:
od pojemników 0,11 m3 - 10,27 zł
za jeden wywóz,
od pojemników 1,1 m3 - 62 zł za
jeden wywóz.
za wywóz nieczystości płynnych
ze zbiorników bezodpływowych
do gminnej oczyszczalni ścieków
– 63,00 zł za jeden wywóz beczką
o poj. 3 m3.
Wszystkie podane stawki zawierają juŜ wliczony podatek VAT.
Ustalona została ponadto opłata za unieszkodliwianie odpadów
komunalnych na gminnym składowisku odpadów w Sułkowicach
i wyniesie ona 177,00 zł + VAT za
1 Mg odpadów przyjmowanych na
składowisko.
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Inwestycje i pozyskiwanie
środków pozabudŜetowych
Komisja rewizyjna złoŜyła
sprawozdanie z kontroli wykonania inwestycji w roku 2009 i wytawiła pozytywną ocenę pokonktrolną. Następnie kierownik tego
referatu Jerzy Biernat przedstawił
prezentację multimedialną inwestycji wykonanych w tym roku,
obrazując je zdjęciami przed i po.
Stwierdził, Ŝe od 1990 roku jeszcze
nigdy nie było w inwestycjach tak
dobrze. Składa się na to nie tylko
rozmach inwestycyjny, ale równieŜ
fakt, Ŝe w roku 2009 udało się zrealizować terminowo aŜ 99% zaplanowanych prac. ZadłuŜenie kredytowe jest wprawdzie spore, ale jeśli
nie stworzy się odpowiedniej bazy,
nie będzie moŜna myśleć o duŜych
inwestycjach.
Podsumowano równieŜ działalność
dotyczącą
programów
pozyskiwania pozabudŜetowych
środków finansowych na lata od
2007 – 2013. W sumie pozyskaliśmy juŜ 4 mln zł.

W okresie międzysesyjnym….
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w Sułkowicach odbyło się szkolenie dla wójtów i burmistrzów powiatu myślenickiego dotyczące
obrony cywilnej. Burmistrz zamierza kupić dla kaŜdej gminnej
jednostki OSP nawigatory GPS.
Obyły się takŜe spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich na temat
organizacji spotkań opłatkowych,
które mają na celu podtrzymywanie tradycji i obrzędów naszych
miejscowości oraz integrację społeczną. Burmistrz powiedział ponadto, Ŝe po raz kolejny doceniona
została proekologiczna orientacja
naszej gminy i w konkursie dla
samorządów rozpisanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
zostaliśmy laureatem w kategorii „Ochrona powierzchni ziemi”.
Z tego tytułu otrzymała czek na 70
tys. zł.
Podano równieŜ kompleksową
informację na temat realizacji zadań
oświatowych (pisaliśmy na ten temat w „Klamrze” w numerze 10–11).

Uchwały

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budŜecie
gminy. Zatwierdzili takŜe nowe taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2010 oraz
górne stawki opłat za usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i wywozu nieczystości
na terenie gminy (wykaz na stronie obok). Podjęto ponadto uchwałę
o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi – ich
wspieraniu nie tylko pod względem finansowym, lokalizacyjnym
i informacyjnym, ale takŜe promocyjnym. Przyjęty został Gminny
Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz

l i s t o p a d a
innym UzaleŜnieniom w Gminie
Sułkowice na rok 2010. Podjęto takŜe dwie uchwały w sprawie nabycia
na własność gminy Sułkowice działek – jednej pod usytuowanie komory redukcji ciśnień komunalnej
sieci wodociągowej przy ul. Tysiąclecia w Sułkowicach, drugiej – stanowiącej drogę przy ul. Partyzantów
– w celu wykonania lepszej jakościowo nawierzchni. Zatwierdzono
takŜe Plan Odnowy Miejscowości
Harbutowice na lata 2010 – 2016.

Cmentarz

Na jedej z poprzednich sesji
radni wnioskowali o przeniesienie
kranu z wodą z brzegu drogi przy
cmentarzu na teren cmentarza, co
poprawiłoby bezpieczeństwo osób
biorących wodę do pielęgnacji
grobów. Burmistrz przeprowadził
w tej sprawie rozmowę z ks. proboszczem Stanisławem Jaśkowcem,
który zgodził się na tę propozycję.
Jednoczesnie ustalono, Ŝe sformułowany zostanie apel do mieszkańców, by ograniczyli ilość zapalanych na grobach zniczy – zwłaszcza
w okresach świątecznych. Odpad
z cmentarzy nie nadaje się do segregacji, więc w okolicach listopada
powaŜnym problemem staje 30 ton
niesegregowalnych śmieci, z którymi nie wiadomo co zrobić.

Sprawy bieŜące

Rada Miejska pozytywnie odniosła się do wniosku o dofinansowanie płyty nagrywanej obecnie
przez 35-osobową grupę śpiewajacą z Biertowic. Grupa uczestniczy
w uroczystościach gminnych i wiejskich (m.in. na doŜynkach, jasełkach), urządza przedstawienia (np.
dla dzieci Smerfy na wakacjach) zajęła I miejsce na powiatowym przeglądzie piosenki religijnej.
oprac. Joanna Gatlik

fot. Dorota Gabryl

Burmistrz Piotr Pułka poinformował o działaniach w okresie
międzysesyjnym, takich jak m.in.:
wymiana okien w szkole w Biertowicach, odrestaurowanie zbiorowych mogił pomordowanych
w Rudniku i w Sułkowicach (na
co otrzymaliśmy dotację od wojewody), zorganizowanie obchodów
święta 11 Listopada wraz z wręczeniem Nagród Samorządowych
czy prace porządkowe na terenie
gminy prowadzone przez grupę
gospodarczą. Poinformował teŜ, Ŝe
podpisano juŜ 162 umowy na realizację przyłączy kanalizacyjnych
w 170 budynkach w Rudniku Dolnym. 17 listopada w Starej Szkole

m i e j s k i e j

Sortownia – przystąpienie do prac

Sortownia – gotowa inwestycja
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W roku 2009 na inwestycje w gminie przeznaczono więcej środków niŜ w latach 2007 i 2008 łącznie

Zainwestowaliśmy
16 milionów zł
Tegoroczne wydatki inwestycyjne są najwyŜsze
w historii samorządu Sułkowic od 1990 roku.
16 mln 338 tys. 506 zł zainwestowane zostało
w infrastrukturę techniczną i likwidację
wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. BudŜet
inwestycyjny wyniósł prawie 40% wydatków
zaplanowanych w 2009 roku.
Największe sumy – jak zwykle
– pochłonęły inwestycje proekologiczne, związane z gospodarką wodno–ściekową i odpadami.

Gospodarka wodno–ściekowa

Gmina realizuje dwa najpowaŜniejsze zadania w swojej historii:
etap I kanalizacji sanitarnej w Rudniku (ulica Dolna) oraz etap IV kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach
(od ul. Sucha Góra do ul. Wolności
na wschód od rzeki Harbutówka).
Zadania te, o łącznej wartości 10
mln złotych, to sieć kanalizacyjna
o długości ponad 30 km (11 km w
Rudniku oraz prawie 20 km w Sułkowicach). Będzie ona obsługiwała
około 500 przyłączy. Po zakończeniu
inwestycji z kanalizacji zbiorczej
w naszej gminie będzie korzystało
40% mieszkańców. Oznacza to jednak, Ŝe potrzeby w tym zakresie są
jeszcze bardzo duŜe.
Inwestycja realizowana jest
w oparciu o poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w wysokości 8 mln zł,
która po spełnieniu określonych
w umowie warunków, moŜe zostać
umorzona do 45% wartości.
NiezaleŜnie od tego został złoŜony wniosek o dotacje ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę sieci
kanalizacyjnej w naszej gminie,
modernizację Stacji Uzdatniania
Wody i inwestycje wodociągowe.
Gmina dysponuje juŜ kompletnie

Inwestycje wodno-kanalizacyjne
w ostatnich trzech latach

10

Wysokość budŜetu inwestycji w ostatnich trzech latach

przygotowanymi projektami sieci kanalizacyjnej na dalsze etapy
w Sułkowicach (ul. Kowalska, Na
Węgry) i Rudniku, na ponad 50 km
sieci łącznie!
Prace przy kanalizacji, podobnie jak inne prace w terenie,
są bardzo trudne takŜe z przyczyn
społecznych. Wiele osób zgłasza
się do Urzędu z prośbą o korektę
przebiegu trasy kanalizacji. Pomimo podpisanej zgody na przejście
przez ich działki, niektórzy chcą się
wycofać z wcześniejszych uzgodnień. W wielu przypadkach jest to
niemoŜliwe. Korekty moŜliwe są
jedynie w obrębie działki i w wyjątkowych okolicznościach. Pozostałe zmiany wymagają powtórnego
uzgodnienia, sporządzenia nowego
projektu i ponownego uzyskania
pozwolenia na budowę.
Rozbudowa sieci wymaga
przygotowania odbioru ścieków.
Obecna oczyszczalnia w Biertowicach nie jest w stanie podołać temu
zadaniu. Dlatego projektowany jest
nowy blok oczyszczalni o przepustowości 2500 m3 ścieków na dobę.
Dokumentacja została wykonana,
obecnie gmina oczekuje na pozwolenie na budowę ze starostwa.
Równolegle
rozbudowywana jest sieć wodociągowa. Wykonany został zbiornik wody pitnej
w Rudniku o pojemności 300 m3,
wyposaŜony w komorę zasuw oraz
monitoring i instalację zasilającą.
W Rudniku do niedawna nie było
problemów z brakiem wody, jednak w ostatnich latach okresowe
braki wody w tej miejscowości dawały się powaŜnie we znaki. Mieszkańcy powinni odczuć wyraźną
poprawę po zrealizowaniu drugiego etapu tej inwestycji, czyli pompowni wody w rejonie „Oblaska”,
której zadaniem będzie tłoczenie
wody z ujęcia na Gościbi.
W ramach rozbudowy wodociągów wykonano około ponad 2,5
km sieci wzdłuŜ ul. Partyzantów

w Sułkowicach. Inwestycja alternatywnego zasilania Sułkowic
i dalszych miejscowości była konieczna ze względu na duŜą awaryjność czterdziestoletniego juŜ
rurociągu, jak równieŜ planowaną
budowę kanalizacji w rejonie ulic
Kowalskiej i Na Węgry.

Gospodarka odpadami

Składowisko odpadów komunalnych wzbogaciło się w tym roku
o nową linię sortowniczą do odzysku surowców wtórnych i kompostownię. Inwestycja objęła budowę wiaty kompostowni, murów
oporowych, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w obrębie obiektu. Zamontowano i uruchomiono
kabinę sortowniczą. Zakupiono
ciągnik, przyczepy i ładowarkę.
Wykonano roboty wykończeniowe wraz z utwardzeniem terenu,
drogami technologicznymi i dojazdowymi oraz placami manewrowymi i składowymi. Obiekt
o wartości 2,7 mln zł przekazany
został w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach.
Inwestycje te, zgodnie zresztą
z dyrektywą unijną, znacznie ograniczą ilość odpadów trafiających
do czaszy składowiska i przedłuŜą
jego Ŝywotność, wzrośnie zaś ilość
surowców wtórnych kierowanych
do recyklingu. Kompostownia
pozwoli na utylizowanie osadów
z naszych oczyszczalni ścieków.
Starania naszej gminy zostały dostrzeŜone przez WFOŚiGW
w Krakowie. W IV Edycji (na rok
2009) Konkursu Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego
na Ekologiczną gminę województwa małopolskiego oraz na najlepszy projekt z zakresu edukacji
ekologicznej oraz propagowania
działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju realizowany przez organizacje pozarządowe gmina Sułkowice została
laureatem w kategorii Ochrona powierzchni ziemi.
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Inwestycje drogowe

Nie mniej istotne inwestycje
związane są z infrastrukturą drogową. W tym roku prowadzone
były prace na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Modernizacja drogi Biertowice – Rudnik – Jawornik polegała
na połoŜeniu nowej nawierzchni
i remoncie przepustów. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wykonawcą – firma STRABAG, a nasza gmina ma
w tym zadaniu swój 20 procentowy
udział finansowy.
W wyniku współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich zyskaliśmy w tym roku prawie 10 km
nowych nawierzchni dróg. NiezaleŜnie prowadzona była budowa
chodnika wzdłuŜ ul. Sucha Góra
do Rudnika na długości 1750 mb.
Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach.
Przy drogach powiatowych budowane były chodniki: w ciągu ul.
Sportowej w Sułkowicach oraz I etap
w trakcie ul. Dolnej w Rudniku.
Inwestycje na drogach gminnych, to między innymi: modernizacja nawierzchni dróg Halawówka i Końcówka w Harbutowicach
oraz Jaworzna w Krzywaczce. Wykonano projekt parkingu przy ulicy Tysiąclecia w Sułkowicach zakończono prace przy modernizacji
parkingu na Zielonej.
Łącznie w tym roku na drogi
wydaliśmy 2 mln 759 tys. 447 zł.

Inwestycje drogowe w ostatnich 3 latach

Obiekty komunalne

Istotną pozycją były teŜ modernizacje gminnych obiektów
komunalnych, czyli m.in. budynków szkół, przedszkoli, obiektów
sportowych i rekreacyjnych, ośrodka zdrowia, gdzie po remoncie pomieszczenia na II piętrze mieści się
obecnie gabinet laryngologiczny.
W ramach tych prac powstało pomieszczenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w
Sułkowicach, do którego wyposaŜenie gmina otrzymała w ramach
programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
W Biertowicach w budynku
szkolnym przebudowane zostało

Sport i rekreacja

Inwestycje oświatowe w ostatnich 3 latach

odwodnienie, kotłownię węglową
przerobiono na gazową, wymieniona została stolarka drewniana
na PCV oraz ułoŜono nowy chodnik prowadzący do szkoły.
W Rudniku wykonany został
projekt i dokumentacja rozbudowy szkoły o dwa obiekty – gimnazjum z przewiązką do istniejącego
budynku szkoły oraz hali gimnastycznej o wym. 33,4 na 20,5 m połączonej z istniejącą salą. Ponadto
wykonany został remont sekretariatu i prace bieŜące.
W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Sułkowicach została
zmodernizowana sieć wodociągowa oraz wymieniono hydranty.
W Krzywaczce przygotowano
dokumentację do budowy przedszkola przy Zespole Placówek
Oświatowych. Obiekt obejmie
dwa oddziały przedszkolne, pełne
zaplecze kuchenne obsługujące
zarówno przedszkole jak i szkołę
oraz trzy klasy lekcyjne. W obecnym budynku szkolnym wykonano remont korytarza na I piętrze
i adaptację pomieszczenia po starej kotłowni z przeznaczeniem na
salę dydaktyczną. Udało się równieŜ pozyskać 10.000 zł na wyposaŜenie nowo powstałej sali z Ministerstwa Oświaty.
Przygotowana jest juŜ inwestycja do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Centrum Kultury w Krzywaczce. Gotowa jest
dokumentację projektowo-kosztorysowa na modernizacje obiektu
oraz utwardzenie działki. Decyzją
wojewody na realizację tego zadania w przyszłym roku otrzymaliśmy dotację 500 tys. zł.

Inwestycje dotyczące bazy
sportowej i rekreacyjnej objęły wyposaŜenie placów zabaw dla dzieci:
na Zielonej, w parku przy Rynku,
w Przedszkolu nr 2 i przy ul. Na
Węgry. Na placu targowym zamontowano dwie bramki do piłki
noŜnej.
W Sułkowicach przy Szkole
Podstawowej powstało nowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach
58x32 m wraz z ogrodzeniem i wyposaŜeniem. Z tego boiska będą
mogli bezpłatnie korzystać wszyscy chętni. Na inwestycję pozyskano 200 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a całkowity koszt
inwestycji wyniósł 439.471,53 zł.
Główną płytę z murawy ze sztuczną nawierzchnią typu Basic M20,
o wym. 56 na 30 m, stanowi boisko
do piłki ręcznej, które moŜe słuŜyć równieŜ do piłki noŜnej. Centralnie w duŜe boisko wrysowane
są boiska do tenisa ziemnego oraz
do piłki siatkowej. W kierunku
poprzecznym wrysowane są dwa
boiska do koszykówki. Słupki do
tenisa, siatkówki oraz bramki do
piłki ręcznej wraz z siatkami zostały złoŜone w szkolnym magazynie
i będą montowane zgodnie z zapotrzebowaniem. MontaŜ urządzeń
jest bardzo prosty i nie zajmuje
więcej niŜ kilka minut.
Z zestawienia wydatków inwestycyjnych ogółem w latach
2007 – 2009 wynika, Ŝe największy wzrost wydatków zanotowano
w infrastrukturze sportowej.
Na podstawie opracowania zespołu:
Jerzy Biernat, Dorota Gabryl, Wojciech Bargieł, Hanna Pluszczyk

Inwestycje sportowe w ostatnich 3 latach

Za lew nad Gościbią

JuŜ wiadomo, Ŝe powstanie. W grudniu gmina otrzymała decyzję na finansowanie tego zadania dotacją 2,5 mln zł w ramach programu rewitalizcji.
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Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” – pierwsze nabory

Kto, gdzie i kiedy moŜe ruszać po dotacje UE
LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią” rozpoczyna pierwsze nabory jeszcze w roku 2009.
W ostatnich dniach ale jednak w roku 2009. Gest ma nie tylko znaczenie symboliczne.
Nie ograniczamy liczby naborów, więc nasi mieszkańcy będą mieli dodatkową szansę
sięgnięcia po unijne dotacje. Wnioskodawcami mogą być nasze gminy, mieszkańcy
zrzeszeni w organizacjach, a takŜe osoby fizyczne: przedsiębiorcy i rolnicy.
O działaniach naszej LGD
informowaliśmy juŜ czytelników
Klamry (m.in. Czekając na wyniki konkursów „Klamra” 1–2/2009;
Sukces na drodze do unijnej kasy
„Klamra” 6–7/2009; Biuro LGD
w Sułkowicach „Klamra” 10–11/2009).
W listopadzie, nastąpiły dwa
istotne wydarzenia. 6 listopada
w Myślenicach odbyło się Walne
Zebranie Członków, na którym
uchwaliliśmy zmiany do Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR), dostosowując ją do wymogów znowelizowanych rozporządzeń oraz przygotowaliśmy duŜą ilość nowych
dokumentów, wykorzystywanych
bezpośrednio do naborów. TakŜe
Urząd Marszałkowski zakończył
wreszcie ocenę wniosków o przyznanie pomocy na funkcjonowanie w roku 2009. W efekcie 19 listopada podpisaliśmy umowę, która
zapowiada dopływ realnych pieniędzy. Dotychczas LGD utrzymywała się jedynie ze składek gmin
oraz zaciągniętego kredytu.
Niezwłocznie po podpisaniu
ostatniej umowy przystąpiliśmy
do zorganizowania naborów wniosków o pomoc w sfinansowaniu
operacji przewidzianych w ramach
wdraŜania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Myślenice
i Sułkowice.
PoniŜej krótko opiszemy system naboru wniosków poprzez
naszą LGD, dokumenty z którymi naleŜy się zapoznać oraz waŜne dla wnioskodawców adresy
poszukiwania informacji.
12 grudnia w „Gazecie Krakowskiej”, Zarząd Województwa
Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: RóŜnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe
projekty w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
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Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
wdraŜanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między
Dalinem i Gościbią” działającej
na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice. Ogłoszenia te zawierają
podstawowe informacje dla wnioskodawców z Gmin Myślenice
i Sułkowice. Przytaczamy je poniŜej z niezbędnym komentarzem.
Termin naboru wniosków:
od 29 grudnia 2009 r.
do 26 stycznia 2010 r.
Miejsce składnia wniosków:
Siedziba LGD
„Między Dalinem i Gościbią”
Biuro w Sułkowicach
Rynek 6/1 32-440 Sułkowice.

Jak składać wnioski?
Wyłącznie bezpośrednio, na odpowiednich formularzach. Wnioski
nadsyłane pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Jak sporządzić wniosek?
NaleŜy skorzystać z obowiązujących formularzy wniosków oraz
instrukcji ich wypełniania. W naborze wykorzystywane są dokumenty
podstawowe (formularze wniosków
opracowanych przez Ministerstwo
Rolnictwa) oraz dokumenty dodatkowe opracowane przez LGD. Najlepiej wykorzystać wzór edytowalny
(aktywny) formularza i wypełniony
dokument wydrukować w dwóch
egzemplarzach. Oryginał naleŜy
złoŜyć w Biurze LGD i uzyskać na
kopii potwierdzenie złoŜenia wraz
z datą i godziną.

Gdzie znajduje się pełny wykaz dokumentów niezbędnych
do sporządzenia wniosku?
Ogłoszone nabory dotyczą działań wdraŜanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (RóŜnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
i Samorząd Województwa (Odnowa
i rozwój wsi oraz Małe projekty).
Dokumenty aplikacyjne dla
wszystkich działań udostępniane

są przez Samorząd Województwa,
na stronie:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_
PROW/Nabory/Ogloszenia+o+naborach/

na której naleŜy wybrać konkretne działanie (np. Małe projekty)
a następnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.
Dokumenty aplikacyjne dla
wszystkich działań udostępniane
są przez równieŜ LGD na stronie:
http://www.dalin-goscibia.pl/
Na stronie tej naleŜy wybrać zakładkę ogłoszenia, a dalej nazwę
działania, lub posłuŜyć się linkami
z ogłoszenia na stronie głównej.
Dla działań wdraŜanych przez
ARiMR, komplet dokumentów
znajduje się równieŜ na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/
poprzez zakładkę PROW Oś 4 Leader – Ogłoszenia o naborach
wniosków, następnie pod nazwą
działania,
nazwą województwa
oraz nazwą LGD poprzez link
otwórz uzyskujemy dostęp do dokumentów aplikacyjnych.
Wszystkie dokumenty te są
równieŜ udostępnianie do wglądu
w biurach LGD w Sułkowicach
i Myślenicach.

Jakie środki przewidziano na
finansowanie poszczególnych
działań?
Na początek stosunkowo niewielkie. Obecny nabór traktowany
jest raczej jako okazja do sprawdzenia procedur i kryteriów naboru.
Limity środków przeznaczonych na konkretne działania
przedstawia poniŜsza tabela:

Nazwa działania

Limit
dostępnych
środków w zł

Odnowa i rozwój wsi

260 000

Małe projekty

120 000

RóŜnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

70 000

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

80 000
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Jakie operacje (projekty)
mogą uzyskać pomoc w ramach obecnego naboru?
MoŜna się o tym dowiedzieć
z odrębnego dla kaŜdego działania
dokumentu: Informacja dodatkowa
dla beneficjenta.
W dokumencie tym zawarto:
wyciąg z Lokalnej Strategii
Rozwoju, obejmujący cele ogólne,
szczegółowe i przedsięwzięcia
w jakie powinny się wpisywać
dofinansowywane projekty;
wyciąg z podstawowego dla danego
działania rozporządzenia MRiRW
i ustaleń z LSR, obejmujący
zakres działań, osoby uprawnione
do uzyskania pomocy, formę
i wysokość pomocy;
informację o miejscu składnia
wniosku i sposobie jego przygotowania wraz z informacją
o dokumentach dodatkowych
niezbędnych w naborze.
Załącznikami do tej informacji
są: Karta oceny zgodności operacji
z LSR oraz Karta oceny projektu
według
kryteriów
ustalonych
przez LGD. Formularzy tych nie
wypełnia wnioskodawca, bo słuŜą
one członkom Rady do oceny
wniosków. Jednak zapoznanie
się z tymi formularzami pozwoli
wstępnie ocenić: czy planowany
przez
Wnioskodawcę
projekt
przyczyni się do realizacji LSR?
Tylko takie bowiem projekty LGD
moŜe współfinansować.

Jak ocenić szansę uzyskania
dofinansowania projektu?

Trudno dziś przewidzieć, ile
projektów złoŜą mieszkańcy naszych gmin w rozpoczynającym
się naborze. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje pozycja
wniosku na tzw. liście rankingowej, ustalanej na podstawie otrzymanych punktów. Liczba uzyskanych punktów będzie wynikała
ze spełnienia przez projekt Kryteriów wyboru operacji. Kryteria te,
dla kaŜdego działania oddzielnie
są opublikowane na stronach internetowych wraz z pozostałymi
dokumentami aplikacyjnymi.

W jaki sposób Rada LGD będzie oceniała wnioski?

Ocenę wniosku Rada LGD
przeprowadzi w dwóch etapach.
W pierwszym oceni zgodność projektu z LSR a więc zdecyduje czy
projekt przyczyni się do realizacji
naszej Strategii. Do drugiego etapu
przejdą jedynie projekty ocenione

jako zgodne z LSR (patrz Karta oceny zgodności operacji z LSR). W drugim etapie, Rada LGD oceni wniosek
wg Kryteriów wyboru operacji. Metodyka dokonywania tej oceny zaleŜeć będzie od liczby złoŜonych wniosków. Podstawowym dokumentem
wykorzystywanym do oceny będzie
wypełniony przez Wnioskodawcę
formularz: Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru. W formularzu tym jest miejsce na wykazanie
związku projektu z LSR oraz przedstawienie informacji istotnych dla
oceny wniosku. Rolą wnioskodawcy będzie więc wskazanie istotnych
walorów projektu – szczególnie tych,
za które moŜe uzyskać maksymalną
liczbę punktów.

Gdzie uzyskać pomoc przy
planowaniu projektu i pisaniu
wniosku?

Podstawowe informacje i wyjaśnienia moŜna uzyskać w biurach
LGD w Sułkowicach i Myślenicach.
Oczywiście nie moŜna oczekiwać,
Ŝe rozpoczynający obecnie pracę
pracownicy wyjaśnią wszystkie
problemy i odpowiedzą na wszystkie pytania. W przypadku trudniejszych problemów pracownicy
umówią zainteresowanych z doradcami, lub pracownikami specjalizującymi się w interesujących
Wnioskodawcę tematach.
Osoby zdecydowane na aplikowanie mogą być umówione na
konsultacje z ekspertami, jednak
muszą mieć sprecyzowany temat
konsultacji, z którym nie poradzą sobie pracownicy biur LGD.
Za takie konsultacje LGD musi
płacić (ale dla wnioskodawców
są bezpłatne), a więc LGD będzie

O g ł o s z e n i a

musiała uzasadnić wydatkowanie
pieniędzy efektem, jakim będzie
złoŜenie aplikacji w naborze.
Wiele wyjaśnią organizowane
obecnie szkolenia, szczególnie szkolenia warsztatowe, w trakcie których
Wnioskodawcy będą samodzielnie
rozwiązywać problemy związane
z właściwym zaplanowaniem projektu i wypełnieniem wniosku.
Pytania moŜna zadawać równieŜ pocztą elektroniczną.Odpowiedzi zostaną wysłane na adres
pytającego oraz zamieszczone na
stronie internetowej
www.dalin-goscibia.pl
WaŜne adresy:
Biuro w Sułkowicach
32-440 Sułkowice Rynek 6/1
tel.: 012- 273-00-13
email: leader@sulkowice.pl
Biuro w Myślenicach
32-400 Myślenice Rynek 4
tel.: 012-274-00-65
e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl
Pierwszy nabór wniosków został zatem ogłoszony. I chociaŜ na razie mówimy o raczej skromnych sumach, to prawdziwą wartością są tu
szanse na zdobycie doświadczenia
w pozyskiwaniu środków unijnych.
W roku 2010 zaplanowano dwa kolejne nabory przy znacznie większej
puli dostępnych środków. Musimy je
mądrze wykorzystać. Tego musimy
się nauczyć wszyscy: Wnioskodawcy, pracownicy Biura LGD, Zarząd
i Rada LGD. Nie tylko wypełniania
wniosków, ale przede wszystkim
współpracy, od której będzie zaleŜało wykorzystanie szansy, jaką są
dostępne środki zewnętrzne.

U r z ę d u

Adam Gumularz
Wiceprezes Zarządu LGD

M i e j s k i e g o

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na wynajem lokalu o powierzchni 11 m2 usytuowanym w budynku przystanku
PKS w Sułkowicach-Rynku,
stanowiącym własność Gminy Sułkowice.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2010 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach – Rynek 1, pok. nr 113.
Warunki przetargu:
Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.
Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 22% VAT w stosunku miesięcznym.
Wadium w wysokości 200 zł naleŜy wpłacić do dnia 25.01.2010 r. w BSR Kraków
oddz. Sułkowice nr konta: 75 8589 0006 0170 0000 0068 0016 (kwota ta w dniu
25.01.2010 r. powinna znajdować się juŜ na koncie).
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w budynku Urzędu
Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem 0/12/ 273-20-75 wew. 31
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Dać szansę człowiekowi
Zgodnie z zasadą, Ŝe lepiej nie dopuszczać do powstawania choroby niŜ ją leczyć, zapobiegać
problemom niŜ je rozwiązywać, w naszej gminie duŜą wagę przykłada się do szeroko
rozumianej profilaktyki problemów społecznych. NajpowaŜniejsze ryzyko wystąpienia
patologii społecznych stanowi naduŜywanie alkoholu, uŜywek i narkotyków,
a takŜe przemoc w rodzinach i wąskich grupach społecznych.
Działania profilaktyczne gminy prowadzone są na trzech poziomach.
Do wszystkich, w tym tzw.
grup niskiego ryzyka, adresowana
jest profilaktyka I rzędu, obejmująca promocję zdrowego stylu Ŝycia
oraz chronienie młodszych pokoleń
przed zbyt wczesnym kontaktem
z uŜywkami, co zmniejsza ryzyko
popadnięcia w nałogi i uzaleŜnienia. Z profilaktyką na tym poziomie wiąŜe się równieŜ praca nad
świadomością konsekwencji prawnych i społecznych podejmowania
ryzykownych działań, a takŜe informacja o sposobach bronienia się
przed konsekwencjami patologicznych zachowań innych ludzi.
Do grup podwyŜszonego ryzyka skierowane są działania mające za zadanie ograniczenie rozmiaru i czasu trwania problemów
oraz pomoc w wycofaniu się z ryzykownych zachowań. Obejmują
one m.in. poradnictwo rodzinne,
indywidualne czy socjoterapię.
Dla grup wysokiego ryzyka
opracowany został system działań
mających na celu przeciwdziałanie
pogłębianiu się procesów chorobowych, patologicznych i degradacji
społecznej oraz umoŜliwienie osobie, która przeszła przez te problemy, powrotu do normalnego Ŝycia
w społeczeństwie. Jest to leczenie,
rehabilitacja i resocjalizacja.
Profilaktyka w gminie prowadzona jest w oparciu o Gminny
Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz
innym UzaleŜnieniom, a takŜe
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które
koordynowane są przez burmistrza i jego pełnomocnika do spraw
rozwiązywania problemów społecznych, oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Programy te opracowywane są
na kaŜdy kolejny rok i zatwierdzane przez radę miejską. NajdłuŜszą
tradycję ma program rozwiązywa-
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nia problemów alkoholowych, stosunkowo najmłodszy jest program
dotyczący przemocy w rodzinie.
Realizowane są szerokim frontem – z udziałem słuŜb gminnych,
grup społecznych, specjalistów
i wszystkich moŜliwych środowisk, mogących wspomagać działania objęte ich zakresem, a takŜe organizacje społeczne i ludzie
dobrej woli. Do stałych partnerów
gminy w realizowaniu projektów
profilaktycznych naleŜą: Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica
Środowiskowa wraz z jej filiami
w kaŜdej wsi, placówki oświatowe
na terenie gminy, kluby sportowe,
Gminny Ośrodek Kultury, StraŜ
Miejska, Policja, Prokuratura, Sąd
Rejonowy, SłuŜba Zdrowia, Punkt
Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i Ich Rodzin, Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Myślenicach z filią w Sułkowicach, Grupa Wsparcia AA ,,Trzeźwiejący Razem”, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sułkowicach, Gminny Zespół ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, gazeta gminna, inne
lokalne i powiatowe środki przekazu, a takŜe inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Powiatu.
Nie do przeceniania są działania
prowadzone w tym zakresie przez
Kościół i jego współpraca z gminą
w tym zakresie.
Często
problemy
patologiczne występują w połączeniu,
dlatego
instytucje,
placówki
i organizacje zaangaŜowane w profilaktykę mają oczy szeroko otwarte i współdziałają ze sobą dla dobra
swoich podopiecznych.

kich jej członków. Znajdują w nim
fachową pomoc terapeutyczną nie
tylko osoby bezpośrednio uzaleŜnione, lecz takŜe dzieci z rodzin
dotkniętych alkoholizmem (w tym
dorosłe dzieci alkoholików), osoby
współuzaleŜnione, takie jak współmałŜonkowie, rodzice i wszystkie
inne bliskie osoby, na które uzaleŜnienie partnera czy osoby bliskiej oddziaływuje w ten sposób,
Ŝe tracą kontrolę nad własnym Ŝyciem i nie potrafią oddzielić go od
dominującego problemu alkoholizmu. Punkt przychodzi z pomocą takŜe innym osobom będącym
w kryzysie w związku z problemami uzaleŜnień.

Punkt konsultacyjny

Świetlica

Aby uporać się z tym, wciąŜ
najpowaŜniejszym
problemem
społecznym, jakim jest uzaleŜnienie od alkoholu, nasza gmina m.in.
prowadzi punkt konsultacyjny,
którego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny
i zaplanowanie pomocy dla wszyst-

AA „Trzeźwiejemy razem”

Na terenie Gminy działa równieŜ Grupa Wsparcia AA ,,Trzeźwiejący Razem”. Zgodnie ze
swoimi powszechnymi zasadami
ruch AA działa niezaleŜnie i nie
przyjmuje pomocy materialnej
od nikogo. Utrzymuje się jedynie
z własnych składek. Gmina moŜe
jednak pomóc w nieodpłatnym
udostępnianiu lokalu na mityngi, OPS moŜe kierować na spotkania AA osoby zagroŜone, które wspiera materialnie, pomagać
w szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej o działaniach ruchu
i moŜliwościach, jakie on stwarza
zarówno osobom uzaleŜnionym,
jak i będącym w strefie negatywnego oddziaływania alkoholizmu
w najbliŜszym otoczeniu.
Doświadczenia ruchu AA na
całym świecie wykorzystywane są
do radzenia sobie z problemami
innych uzaleŜnień i współuzaleŜnień, w tym przy budowaniu grup
wsparcia dla ludzi dotkniętych
przez narkomanię.
Wielką pomocą w profilaktyce
patologii społecznych jest działalność Świetlicy Środowiskowej, która
szczególną opieką otacza dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowawcy
starają się w ramach pracy łagodzić
niedostatki wychowawcze rodziny,
czuwają nad eliminowaniem zabu-

Klamra 12 (208) grudzień 2009
rzeń zachowania, tworzą dzieciom
szansę pokonywania niekorzystnych uwarunkowań i wzorców domu
rodzinnego. Dzieci otrzymują takŜe
pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
a takŜe uczestniczą w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania.
Korzystny jest fakt, Ŝe do świetlicy
uczęszczają dzieci z róŜnych środowisk, równieŜ z rodzin, w których
nie pojawiają się problemy tego rodzaju, co ułatwia integrację społeczną środowiska. Do świetlicy bowiem
przychodzą takŜe dzieci, których
rodzice pracują po południu, więc
chętnie oddadzą swoje dzieci pod
opiekę wychowawców, lub dzieci
przychodzą do świetlicy, by uzyskać
pomoc w odrabianiu lekcji, albo by
tutaj spędzić z innymi dziećmi swój
wolny czas. Dziecko przychodzące
do świetlicy nie jest więc „naznaczone” swoją trudną sytuacja rodzinną,
przecieŜ wszyscy koledzy nie muszą od razu wiedzieć, które dziecko
musi uporać się z problemami rodzinnymi.

Kampanie i akcje

Do szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz terapii uzaleŜnień i przeciwdziałania im
zapraszane są róŜne organizacje
i zrzeszenia, takŜe młodzieŜowe
i wyznaniowe. Planowane są akcje
i programy m.in. terapii poprzez sztukę . Równolegle przez cały czas są
i będą nadal prowadzone róŜne
formy działań – w równej mierze
informacyjnych, co kontrolnych –
uświadamiające sprzedawcom, Ŝe
pod Ŝadnym pozorem nie wolno im
sprzedawać uŜywek osobom młodym, dopóki nie upewnią się, Ŝe są
one pełnoletnie.
Osoby, które wskutek alkoholizmu najbliŜszych doświadczają
ponadto przemocy, objęte są działaniami kolejnego programu profilaktycznego.

Przeciwdziałanie przemocy

Problem przemocy w rodzinie nie jest nowy, jednak dopiero
od kilku lat wyciągnięty został na
światło dzienne i ujawniono, jak
potęŜny jest zakres tego problemu społecznego. Zazwyczaj jest to
problem ukryty. Doświadczają jej
przede wszystkim kobiety i dzieci,
ale teŜ osoby starsze i niepełnosprawne, bywa, Ŝe ofiarą przemocy
są męŜczyźni. Przemoc w rodzinie
moŜe mieć miejsce we wszystkich
warunkach społecznych. Z problemem tym maja do czynienia

wszystkie środowiska i grupy społeczne; nie jest on zaleŜny ani od
statusu społecznego, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji
materialnej domowników.
Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy jest bodaj najtrudniejszym działaniem tego typu,
bowiem rodzina jest i winna być
chroniona przed ingerencją z zewnątrz. Od ludzi pomagających z
własnej potrzeby lub pracowników
etatowych zajmujących się tą działalnością wymaga się ogromnego taktu, wraŜliwości, wyobraźni
społecznej i empatii. Sprawy przemocy w rodzinie rozwiązywane
są w oparciu o obowiązujące prawodawstwo ogólne, a na naszym
terenie ponadto reguluje je Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Sułkowice na
lata 2007 – 2011 przyjęta Uchwałą
Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 r.
Prócz działań adresowanych
bezpośrednio do osób doświadczających przemocy i jej sprawców
(nierzadko są to osoby chore), waŜnym czynnikiem jest prowadzenie
szkoleń dla pracowników policji,
słuŜby zdrowia, pracowników socjalnych, nauczycieli w zakresie
przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury
,,Niebieskiej Karty”. Tylko świadomość i wraŜliwość społeczna
osób bezpośrednio stykających się
z szeroką reprezentacją społeczeństwa moŜe pomóc w porę uchwycić
problem, pomóc go ujawnić i z jednej strony leczyć tę społeczną chorobę, a z drugiej – minimalizować
skutki i konsekwencje ponoszone
przez ofiary przemocy.

Profilaktyka narkomanii

UzaleŜnienia od narkotyków
i środków psychoaktywnych, to
kolejny problem, który dojrzewał i narastał bez odpowiedniego
nagłośnienia. W środowiskach
wielkomiejskich nasilał się juŜ
pod koniec lat 70. i w latach 80.
Problem nie był jednak naleŜycie
doceniany, podejmujące samotne działania ośrodki duszpasterskie, psychiatrzy i terapeuci nie
znajdowali naleŜytego wsparcia
instytucjonalnego ze strony państwa. Obecnie problem narkomanii zaczyna dotykać polskich małych miasteczek i wsi. Pokolenie
rodziców jeszcze nie docenia tego
– stosunkowo nowego – zagroŜenia, a młodzieŜ sięga po nie i popada w uzaleŜnienia pomimo prowa-

dzonych akcji publicystycznych
i akcji budujących świadomość zagroŜeń w szkołach. Podobnie jak
w przypadku problemu przemocy
w rodzinie, narkomania jest problemem niezaleŜnym od statusu
materialnego, świadomości, poziomu wykształcenia i zamoŜności
środowisk rodzinnych, jest więc
wstydliwie ukrywana przed sąsiadami i dalsza rodziną, co w efekcie
sprzyja nasilaniu się zjawiska.

Nie jesteś sam
Punkt konsultacyjny dla osób uzaleŜnionych
i współuzaleŜnionych mieści się
w Sułkowicach, w budynku Ośrodka Zdrowia
przy ulicy Szkolnej 9
i przyjmuje we wtorki i środy
od godziny 1500 do 1900.
Grupa AA „Trzeźwiejący Razem” spotyka się
w kaŜdą niedzielę o godz. 1700
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sułkowicach.

– wystarczy w to uwierzyć

Osoby bezpośrednio zainteresowane programami profilaktycznymi znajdą szczegółowe dane na
stronie internetowej gminy. Mogą
się teŜ bezpośrednio zwracać do
Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
Punktu Konsultacyjnego Terapii
UzaleŜnień, na spotkanie ruchu
AA, skorzystać z porady Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy starostwie powiatowym w Myślenicach, a takŜe policji czy swojej parafii. KaŜda z tych placówek
wskaŜe moŜliwości, z jakich mogą
i powinni skorzystać ludzie borykający się z konkretnymi problemami. Nie trzeba się przejmować, Ŝe
się być moŜe trafi do niewłaściwej
instytucji. KaŜda z wymienionych
jest zorientowana doskonale w całokształcie działań profilaktycznych dostępnych w naszej gminie
i powiecie, pomoŜe dobrać odpowiednie działania dostosowane do
konkretnego przypadku. NajwaŜniejsza jest decyzja – by się nie
poddawać, nie upadać pod cięŜarem problemów, walczyć o Ŝycie
własne i swoich najbliŜszych.
Człowiek podejmujący taką decyzję juŜ nie jest sam. Pomoc czeka,
wystarczy wyciągnąć po nią rękę.
Człowiek mający potrzebę
włączenia się i pomagania innym
jest na wagę złota. Na jego serce, wolę i ręce do pracy równieŜ
czekają środowiska wolontariatu
działań profilaktycznych.
oprac. red
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Sport i rekreacja
Jaka jest kondycja amatorskiego sportu w naszej gminie?
Czy dbamy o aktywność fizyczną naszej młodzieŜy?
Czy stwarzamy mieszkańcom okazję do ruchu i rekreacji?
Czy promujemy aktywny styl Ŝycia?
Na te i podobne pytania musieliśmy odpowiedzieć sobie, przystępując
do konkursu wojewody małopolskiego „Wszystkie gminy ćwiczą”.
Jak pokazuje doświadczenie,
warto brać udział w konkursach
samorządowych, jeśli spełnia się
wymagane kryteria. Tą drogą udało się juŜ pozyskać dla gminy niejedne pieniądze na potrzebne inwestycje, wyposaŜenie i realizację
programów
społecznościowych.
Tym razem pod lupę konkursowego jury pójdzie sport i rekreacja.
Konkurs pod hasłem Wszystkie gminy ćwiczą wojewoda małopolski ogłosił przede wszystkim
po to, by zmobilizować samorządy do szerszego upowszechniania
sportu i rekreacji wśród dzieci i
młodzieŜy. W ogłoszeniu konkursu
podkreślono, Ŝe nie chodzi o sport
wyczynowy, ale o to by stwarzać
swoim młodym (i nie tylko) mieszkańcom róŜne moŜliwości uprawiania sportu i ułatwienie dostępu
do róŜnych rodzajów aktywności fizycznej. Chciałby wyróŜnić gminy,
które najefektywniej wykorzystują
posiadane obiekty, mają wiele ciekawych pomysłów na zachęcenie
młodzieŜy i całych rodzin do uprawiania sportu, potrafią wykazać się
aktywnością i pomysłowością.
W naszej gminie wśród 14 099
mieszkańców 23,07% (czyli 3 253
osób) nie ukończyło jeszcze 18 roku
Ŝycia. Jest dla kogo się starać.

Gdzie moŜna ćwiczyć?

Praktycznie „coś” jest w
kaŜdej miejscowości. W Sułkowicach mamy przy gimnazjum
halę sportową o wymiarach olimpijskich oraz kompleks boisk, na
których trenuje Klub Sportowy
Gościbia. Przy szkole podstawowej w Sułkowicach działa siłownia, 2 sale gimnastyczne, tor
przeszkód, ogród szkolny, plac
rekreacyjny oraz wybudowane
niedawno boisko wielofunkcyjne
ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŜy. DuŜą salę gimnastyczną
posiada równieŜ Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach.
W Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku są do dyspozycji
sala gimnastyczna, boisko asfaltowe boisko do piłki siatkowej, boisko trawiaste, a takŜe plac zabaw
dla przedszkolaków. W ramach

16

rozbudowy rudnickiego kompleksu szkolnego o gimnazjum budowana tu będzie nowa sala sportowa.
W szkole w Harbutowicach
jest sala gimnastyczna, asfaltowe
boisko szkolne oraz plac zabaw
dla przedszkolaków, zaś szkoła
w Krzywaczce dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem asfaltowym
oraz zieloną salą gimnastyczną.

fot. Jakub Zdrzenicki

Przy szkole w Biertowicach
znajdują się sala gimnastyczna
a na zewnątrz: zestaw do zabaw
i ćwiczeń sportowych, plac rekreacyjny, ogród i zielona sala gimnastyczna.
Przy kaŜdym przedszkolu samorządowym w Sułkowicach są
zainstalowane place zabaw, znajdujące się w ogrodach.
W godzinach popołudniowych, po lekcjach, z sal korzystają Uczniowskie Kluby Sportowe,
Świetlica Środowiskowa oraz wiele
grup młodzieŜowych, które spotykają się w umówionych godzinach
w tygodniu i grają w siatkówkę,
koszykówkę i inne gry zespołowe.

Kluby i sekcje

Ulubione dyscypliny sportowe sułkowickiej młodzieŜy to: piłka noŜna, piłka ręczna i judo, ale
takŜe kolarstwo. Na zajęcia sportowe w sekcji piłki noŜnej w Klubie
Sportowym Gościbia przewidziane jest 28 godzin tygodniowo. Prowadzi je 4 trenerów, a uczęszcza

na nie w sumie 59 graczy. Treningi
piłki ręcznej prowadzi dwoje trenerów po 20 godzin w tygodniu, a
w zajęciach biorą udział 53 osoby.
W Sułkowicach pręŜnie działa równieŜ Uczniowski Klub Sportowy
„Katana” – sekcja Judo – ćwicząca po 12 godzin tygodniowo, gdzie
uczęszcza 30 zawodników. Sekcja
lekkoatletyczna
dla
niepełnosprawnych „Zasuwaj” prowadzona
jest przez 2 godziny tygodniowo,
a w zajęciach uczestniczy 10 osób.
W Harbutowicach 26 osób trenuje piłkę noŜną pod okiem trenera przez 2 godziny w tygodniu.
W Ludowym Klubie Sportowym
Rudnik działa 2 trenerów prowadzących treningi piłki noŜnej dla
juniorów i trampkarzy w liczbie 14
godzin tygodniowo. Uczestniczy
w nich 35 osób. Uczniowskim Klubem Sportowym „Plon” w Krzywaczce opiekują się 2 trenerzy.
Prowadzą sekcję piłki noŜnej (ok.
40 osób) i kolarstwo (20 osób). Do
Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego przystąpiło 46 osób,
a zajmuje się nimi 3 trenerów
(w ciągu 4 miesięcy – 80 godzin zegarowych). Prowadzone są takŜe zajęcia sportowe z dziećmi niepełnosprawnymi. W sumie w sportowych
zajęciach pozalekcyjnych regularnie uczestniczy 319 dzieci i młodzieŜy (czyli 10% uczeniów).
Kadra instruktorsko-trenerska wywodzi się z byłych zawodników klubów działających na
terenie gminy, którzy postanowili
pracować z dziećmi i młodzieŜą,
rozwijając ich uzdolnienia sportowe i jednocześnie promując zdrowy styl Ŝycia.

Ile to kosztuje?

W budŜecie gminy na działalność klubów sportowych i organizacji zajmujących się sportem
i rekreacją w tym roku 2009 przewidziano 861 240 zł. Na inwestycje
sportowe w gminie zabezpieczono
kwotę 543 440 zł. W tym 504 100 zł
stanowi koszt budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego
przy SP w Sułkowicach oraz zakup gruntów pod budowę boiska
sportowego w Biertowicach.
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O g ł o s z e n i a
Urzędu Miejskiego

Trampkarze Gościbi z trenerem w przerwie meczu.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez
organizacje poŜytku publicznego
zabezpieczono 192 000 zł. Na urządzenie placów zabaw dla dzieci
przeznaczono kwotę 39 340 zł. Na
bieŜące wydatki w dziedzinie sportu zaplanowano łącznie 317 800
zł. - w tym 49 400 zł. na program
„JuŜ pływam”, a na realizację zajęć sportowych, jako jednej z form
oddziaływania
profilaktycznego
w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałaniu
Narkomanii i Innych UzaleŜnień
w 2009 roku – 76 400 zł (jest to kwota zabezpieczona).
W ramach realizowanych zadań
(otwarty konkurs ofert) objętych
programem profilaktyki podjęto
współpracę ze Stowarzyszeniem
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach,
partycypując w kosztach organizowanych „Spotkań Konsultacyjno-Integracyjnych 2009” dla osób
niepełnosprawnych z terenu miasta
i gminy Sułkowice w wysokości 7.000
złotych oraz organizowanych przez
Stowarzyszenie „Kolonia” Dni Sportu – imprezie integracyjnej o Memoriał Tadeusza Piekarza Honorowego Obywatela Gminy Sułkowice
w kwocie 3.000 zł.

Sport i rekreacja dla kaŜdego

Kilka razy w roku gmina organizuje turnieje sportowe i imprezy rekreacyjne – halowe oraz
na świeŜym powietrzu, połączone z
festynami i piknikami rodzinnymi.
W ramach otwartych imprez sportowo – rekreacyjnych zostały zorganizowane: VI Powiatowy Halowy Turniej Piłki NoŜnej o Puchar
Prezesa Firmy Crawtico – Siepraw,
organizowany w dniach 28 lutego
i 1 marca 2009 r. na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W turnieju wzięło
udział 15 druŜyn z 15 firm.

Stowarzyszenie Wspomagania
Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”, Dom Pomocy Społecznej im.
Tadeusza Piekarza w Harbutowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej od trzech lat organizują na
terenie Domu Pomocy Społecznej
w Harbutowicach Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych
o Memoriał Tadeusza Piekarza. Jest
to impreza, w której biorą udział
niepełnosprawni z niemal całego
powiatu myślenickiego, a takŜe
z okolicznych powiatów. W tym roku
w dniach 13 i 14 maja uczestniczyło
w niej 16 druŜyn, m.in. z Lubnia,
Bobrka, Trzemeśni, Dobczyc, Jordanowa, Radwanowic i Podolan.
Na zakończenie wakacji odbył
się: Turniej DruŜyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Gminy Sułkowice ,,Kamieniec 2009”,
który miał miejsce w dniu 30
sierpnia 2009 r. Brało w nim udział
13 druŜyn w dwóch kategoriach
wiekowych (8–12 lat i 12–18 lat).
Pierwszy Gminny Turniej DruŜyn
MłodzieŜowych o Puchar Wiceburmistrz Gminy Sułkowice został
zorganizowany w dniu 5 września,
a uczestniczyły w nim 4 druŜyny.

Dzieci pływają

Nasza gmina nie dysponuje
własnym basenem, ale dzieci uczą
się pływać. Gmina organizuje wyjazdy na krytą pływalnię w Myślenicach w ramach programu „JuŜ
pływam” współfinansowanego ze
środków Województwa Małopolskiego. Na baseny w Myślenicach i Suchej Beskidzkiej wyjeŜdŜają takŜe
uczestnicy letnich i zimowych półkolonii w Świetlicy Środowiskowej.
Miłośnicy pływania będą mieli wkrótce szansę na wypoczynek
w wodzie takŜe na naszym terenie,
w związku z budową zalewu rekreacyjnego na źródliskach Gościbi.
Joanna Gatlik

Burmistrz Gminy Sułkowice
ogłasza
II ustny przetarg ograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Sułkowice połoŜonej
w Sułkowicach przy ul. Kowalskiej,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka numer 3327/1 o pow.
1513 m2. Nieruchomość ta ze
względu na brak dojazdu moŜe
być sprzedana jedynie właścicielom działek sąsiednich.
Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach „ZN” oraz
nieznacznie „MU” (około 1/5) działki.
Przetarg odbędzie się w dniu
21.01.2010 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach – Rynek 1, pok. nr 113.
Warunki przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.370 zł + 22% VAT.
Łącznie 16.311,40 zł (słownie:
szesnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych, 40/100 ).
Wadium na zakup powyŜszej
nieruchomości wynosi 1000 zł.
Kwotę tę naleŜy wpłacić do dnia
18.01.2010 r. w BSR Kraków oddz.
Sułkowice nr konta: 75 8589 0006
0170 0000 0068 0016 (kwota ta w
dniu 18.01.2010 r. powinna znajdować się juŜ na w/w koncie).
Wadium zwraca się w terminie
do 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu, a uczestnikowi który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do
dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, tj. w terminie
miesiąca od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
Nabywca wyłoniony w drodze
przetargu, który nie przystąpi
do zawarcia aktu notarialnego
traci wadium.
Organizatorowi
przetargu
przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje moŜna
uzyskać telefonicznie pod numerem
12 273 20 75 wew. 31.
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Pomoc dla organizacji
Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieŜy, pomoc socjalna dla mieszkańców gminy
oraz ochrona jej kulturowego dziedzictwa
mają największe szanse na uzyskanie wsparcia gminy w ramach współpracy z organizacjami.
Oczywiście jeśli złoŜą w terminie, który będzie ogłoszony na
początku roku odpowiednie oferty.
PoniewaŜ w naszej gminie „najwaŜniejsi są ludzie”, co dodatkowo podkreśla specjalna nagroda
gminy dla ludzi dobrej woli działających na rzecz innych (więcej
na ten temat na str. 6 w artykule
o wręczeniu tegorocznych statuetek
podczas Balu Andrzejkowego), organizacje prowadzące działalność na
rzecz innych mogą liczyć na szerokie wsparcie gminnego samorządu,
nie tylko finansową, ale teŜ doradczą, prawną oraz w formie pomocy
w zapewnieniu warunków potrzebnych do efektywniejszego działania.

Prawo i teoria
Współpracę naszej gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego
oraz wolontariatem reguluje program uchwalany na kaŜdy kolejny
rok z uwzględnieniem zasad: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
Program taki zakłada aktualne
priorytety, co jednak nie wyklucza
moŜliwości wykonywania innych
zadań zgłoszonych zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

Codzienna praktyka
Przypomina się przykład harcerzy, którzy w okolicy obozu letniego lub zimowego próbują uzyskać
dofinansowanie. Ale wtedy jest juŜ
za późno. Pieniądze dla organizacji
dzielone są po uchwaleniu budŜetu,
na początku roku i nie ma prawnej
moŜliwości innego działania. O tym,
Ŝe na dofinansowanie letniego wypoczynku potrzebne będą pieniądze,
powinno się myśleć w styczniu.

Nie tylko pieniądze
W ramach programu współpracy z organizacjami gmina m.in.
udostępnia – w miarę swoich moŜliwości – lokale na spotkania lub
pomaga organizacjom je pozyskać,
organizuje konsultacje, seminaria
i szkolenia. Oczywiście pomaga
teŜ finansowo poprzez współudział
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w realizowanych przez organizacje
zadaniach publicznych, szczególnie w przypadku konieczności zapewnienia wkładu własnego przy
projektach współfinansowanych ze
źródeł zewnętrznych, ale teŜ udziela informacji o innych źródłach finansowania niŜ dotacje z budŜetu
gminy i pomaga w ich uzyskiwaniu,
zachęca przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów,
pomaga w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej
i krajowej, udziela organizacjom rekomendacji i wspiera promocję ich
działalności.

Priorytety
W roku 2010 – jak ustalił samorząd gminy, kierując się doświadczeniami z ubiegłych lat i bieŜącą
analizą potrzeb społecznych – za
priorytetowe uznawane będą zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu
(szczególnie szkolenie sportowe

dzieci i młodzieŜy w formie zajęć
treningowych oraz organizacja imprez i zawodów sportowych, w tym
prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, organizacja szkoleń i zawodów młodzieŜowych druŜyn OSP),
organizowanie pomocy społecznej
dla mieszkańców naszej gminy
w zakresie dystrybucji Ŝywności
oraz prowadzenie magazynu Ŝywności, zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
(m.in.
organizowanie
spotkań
konsultacyjno-integracyjnych dla
dzieci niepełnosprawnych, imprezy integracyjnej „Dzień Sportu”),
a takŜe zadania z tytułu ochrony
dziedzictwa kulturowego gminy.
Za sposób prowadzenia współpracy z organizacjami społecznymi
i wszechstronną pomoc im udzielaną nasza gmina uzyskała tytuł
„Wzorcowego Urzędu w Małopolsce” w roku 2008.
(red.)

Aniołki z PKPS,
Gwiazdory emerytów
W ramach pomocy przedświątecznej Polski Komitet Pomocy
Społecznej i nasze Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów rozdały kilkanaście ton Ŝywności. W te święta nikt w naszej
gminie nie powinien cierpieć z powodu braku świątecznego posiłku.
Święty Mikołaj obdarował słodyczami dzieci, o co zadbał Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoły,
parafia i poszczególne środowiska
darowały paczki świąteczne osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji, samotnym, a takŜe swoim
seniorom. Wolontariusze obu charytatywnych organizacji: PKPS
i ZERI dwoiły się i troiły, by nikt
nie odszedł z pustymi rękami, by
o nikim nie zapomnieć.
Pospolite ruszenie przy okazji BoŜego Narodzenia raduje tym
bardziej, Ŝe nie jest to wyłącznie działanie okazjonalne. Nasze Aniołki i Gwiazdorki harują
z uśmiechem na ustach przez
okrągły rok, starając się w miarę
swoich moŜliwości, a nierzadko
nawet ponad ludzkie wyobraŜenie,
cierpliwie gromadzą dane o tych,

którym potrzebna jest pomoc, ale
krępują się z niej korzystać, zdobywają Ŝywność, by było czym dzielić,
podwijają rękawy swoich świetlistych szat, by nosić paczki z magazynu do samochodu i z samochodu
do własnych magazynów, dbają,
by nic się nie popsuło, by niczego nie brakło. Wystarczy odrobina
wyobraźni, by zdać sobie sprawę
z tego, czym jest przeniesienie kilkunastu ton kilkoma parami rąk!
NaleŜy im się ogromne po horyzont „Dziękuję Aniołkom”. Choć
wcale tego nie oczekują, naleŜy im
się wdzięczność, szacunek i uznanie.
Robią to zawsze z potrzeby serca, bez
wynagrodzeń i apanaŜy. Pamiętajmy o tym, gdy w zniecierpliwieniu
chce się wyrwać nieuprzejme słowo,
a jeśli tylko moŜemy – pomóŜmy im
czynić dobro.
(awz)

Klamra 12 (208) grudzień 2009
Senior – Junior. Wspólne odkrywanie świata.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielki finał ze Świętym Mikołajem
Program Senior – Junior. Wspólne odkrywanie świata, prowadzony od początku roku szkolnego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, zakończył się mocnym akcentem.
Na spotkanie podsumowujące zjechał najprawdziwszy Święty Mikołaj.
Nie wiadomo skąd dowiedziały się o tym wszystkie dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,
bo stawiły się tłumnie w hali sportowej przy gimnazjum. Ktoś w tym chyba musiał maczać palce!
O samym programie, realizowanym przez OPS w ramach działania funduszu POKL Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji, koordynowanym przez BoŜenę
Moskal, pisaliśmy w „Klamrze”
wielokrotnie. Wspólne zajęcia grupy dzieci i osób z pokolenia ich
dziadków, malownicze wyjazdy
i wycieczki, wzajemne poznawanie swoich „światów” dostarczały
wielu tematów dziennikarskich.
Impreza finałowa, z wyczuciem zaplanowana na 5 grudnia,
„zwabiła” Świętego Mikołaja. Ale
zanim do nich przybył, maluchy
i nieco powaŜniejsi, świeŜo upieczeni nastolatkowie wesoło spędzali czas z teatrzykiem agencji
artystycznej Horyzont z Krakowa,
na przedstawieniu Magia słów.
W atmosferze wspólnych gier, zabaw, pląsów i śpiewów nawet nie
zauwaŜyli, kiedy przybył gość
wieczoru, który obdarował dzieci
paczkami pełnymi słodyczy i przyborów szkolnych. Zadowoleni,
z pełnymi rękami i uśmiechniętymi buziami, umazanymi słodkościami, wędrowali do domów lub
odjeŜdŜali do swoich miejscowości, bo w imprezie brały przecieŜ
udział nie tylko dzieci ze świetlicy
w Sułkowicach, lecz takŜe z filii
we wszystkich naszych miejscowościach.
Starszemu pokoleniu Święty Mikołaj nie dziwny. WciąŜ coś
z nim knują za plecami milusińskich. Dorośli uczestnicy projektu
bawili się więc z „przyszywanymi”
wnukami, ciesząc się ich radością,
ale teŜ spędzili nieco czasu we
własnym, dorosłym towarzystwie
wraz z organizatorami programu,
podsumowując ostatnie miesiące.
Imprezie towarzyszyła wystawa
prac powstałych w ramach projektu. Zebrane razem, budziły podziw i szczere zaskoczenie – To my

fot. Agnieszka Zdrzenicka

zrobiliśmy tak wspaniałe rzeczy?
Część osób nawet nie podejrzewała siebie o takie talenty. Wspólne
rozmowy przeplatało jedno, niezmienne pytanie: Kiedy następny

taki program?
Dla pracowników OPS zadowolenie uczestników i to właśnie
pytanie było dowodem, Ŝe warto
było podjąć trud pisania programu, organizacji akcji z bardzo
duŜym rozmachem i szczegółowych procedur związanych z jego
zamknięciem i rozliczeniem. Zarówno pracownicy ośrodka, jak
instruktorki prowadzące zajęcia,
a takŜe sami uczestnicy rzeczywiście dali z siebie wszystko. Radość było patrzeć, Ŝe nic się nie
zmarnowało, ani gram ludzkiej
energii i zaangaŜowania – podsumowała dyrektor OPS Józefa
Bernecka.
(awz)
fotografie równieŜ
na 2 stronie okładki

Wyznanie uczestnika projektu
Przystępując do programu „Junior-Senior. Wspólne odkrywanie
świata miałem duŜe wątpliwości co do celowości mojego w nim uczestnictwa. Swój świat juŜ odkryłem, aktywność zawodową mam za sobą,
obecną rzeczywistością jestem bardziej nieusatysfakcjonowany jak zadowolony. Po co mi to.
Gdyby nie dar przekonywania pani BoŜeny, prawdopodobnie bym
zrezygnował. Podejrzewam, Ŝe podobnie myśleli pozostali dorośli uczestnicy projektu. Moje wątpliwości rozwiały się juŜ po pierwszych spotkaniach. Najbardziej mnie przeraŜała wizja czeredy rozwrzeszczanych
dzieciaków, ale one w rzeczywistości okazały się miłą grupą urwipołciów
zadających róŜne pytania, na które czasami trudno było odpowiedzieć.
Odwiedzając salę tradycji uświadomiłem sobie, jak duŜy przeskok
cywilizacyjny był udziałem nas, Seniorów, z jakim zainteresowaniem
dzieciaki oglądały niektóre narzędzia: miech kowalski, nosidła do wody
lub cepy i jak my mogliśmy wytłumaczyć, co z nimi robili ich dziadkowie
50 lat temu. Nam z kolei trudniej było usiąść za klawiaturą komputera, wziąć do ręki aparat cyfrowy lub telefon komórkowy. MoŜe niektórzy
z nas nauczą się więcej o tych urządzeniach i będą nimi się posługiwać,
podejrzewam jednak, Ŝe większość z nas będzie je traktować tak, jak nasi
młodzi przyjaciele narzędzia z izby tradycji.
W czasie spotkań mieliśmy moŜliwość nauczyć się wyplatania koszyków, malowania witraŜy oraz obrazów na płótnie. Robiliśmy to z zapałem i z zaangaŜowaniem – efekty moŜna podziwiać na wystawie. Między
uczestnikami Projektu nawiązała się nić porozumienia i sympatii. Czekaliśmy z utęsknieniem na cotygodniowe spotkania.
To wszystko, o czym mówiłem, nie obyłoby się bez pomocy wszystkich
tych, którzy umoŜliwili nam przystąpienie do programu.
Chciałem w imieniu całej grupy podziękować władzom gminy: panu
burmistrzowi i pani wiceburmistrz, dyrektorce OPS pani Józefie Berneckiej, a w szczególności pani BoŜenie Moskal koordynatorce projektu
i paniom Ewie Garbień i Bernadetcie śurek, które opiekowały się nami,
uczyły nas, poświęcając nam duŜo czasu i serca.
Serdecznie dziękujemy!
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Konkurs w Harburtowicach

Świat jak z baśni, a prawdziwy
Było trudno, czasami strasznie, ale prawdziwy bohater świata baśni nie lęka się trudów i przeciwności.
Wszystkiemu podoła i zatriumfuje nad oporną materią przygody. Dzieci z klas IV i V naszej gminy nie
ulękły się i rozegrały baśniowy turniej, juŜ po raz piąty organizowany przez szkołę w Harbutowicach.
Trzeba było wykazać, Ŝe zna
się baśnie Andersena, braci Grimm
i Charlesa Perrault lepiej niŜ własną
kieszeń: napisać odpowiedzi na testy, rozwiązać krzyŜówki, rozszyfrować kalambury, ułoŜyć puzzle i podpisać właściwą baśnią, rozpoznać
bohaterów scenek rodzajowych
przedstawianych przez uczniów
harbutowickiej szkoły, a wreszcie na sam koniec stanąć dzielnie
przed komisją złoŜoną z nauczycielek języka polskiego w róŜnych
szkołach naszej gminy i rozmawiać
z nimi o baśniach, chociaŜ niejednemu trema paraliŜowała język
i struny głosowe. Jednak prawdziwy pasjonat takich drobiazgów się
nie ulęknie, więc – jak ogłosiło jury
– poziom był bardzo wysoki i wyrównany, a róŜnice punktowe między
laureatami okazały się minimalne.
Konkurs „W świecie baśni” rozegrany został w dwóch etapach:
szkolnym i gminnym. Przystąpiły do
niego szkoły w Sułkowicach, Biertowicach, Rudniku i organizatorzy
z Harbutowic. W swoich szkołach
dzieci rozwiązywały testy, na podsta-

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

wie których wyłoniono reprezentacje na etap gminny – po dwa dwuosobowe zespoły z kaŜdej szkoły.
Podczas finału 8 grudnia
w jury oceniającym zmagania baśniologów zasiadły: Anna Chmura,
Anna Golonka, Bogusława Moskała i Mariola Szybowska-Kapera.
W rozmowie po konkursie podkreślały swoje zaskoczenie tak dobrą
znajomością klasycznych baśni.
Pytania były trudne, szczegółowe,
by na nie odpowiedzieć, nie wy-

starczyło raz przeczytać utwory
mistrzów baśni, ale trzeba było dobrze je znać i rozumieć.
Dzieci poradziły sobie fantastycznie. ZwycięŜyły dwa zespoły
z Sułkowic: I miejsce Magdalena
Profic i Maria Klag, II – Katarzyna Repeć i Oliwia Bochenek. Na
III miejscu uplasował się zespół z
Biertowic w skaldzie: Natalia Sowa
i Izabela Kozieł. Na aplauz kolegów
przy wręczaniu nagród i szczególne uznanie jurorów zasłuŜył uczeń
z Rudnika, który wskutek choroby
kolegi musiał wystąpić sam i znakomicie sobie poradził.
Zwycięzcy
otrzymali
cenne nagrody ksiąŜkowe i dyplomy
z rąk wiceburmistrz Rozalii Oliwy,
a wszyscy uczestnicy finału obdarowani zostali słodyczami i drobnymi
upominkami (w czym wspomogli
szkołę zacni prywatni sponsorzy).
Za rok w Harbutowicach spotkają się miłośnicy legend, a najmłodsi pasjonaci baśni mają na
przygotowanie się do kolejnej edycji
konkursu jeszcze dwa lata.
(awz)
Fotografie takŜe na 2 str. okładki

Konkurs grup kolędniczych w parafii Krzywaczka

Z szopką i gwiazdą

BoŜonarodzeniowy Konkurs w parafii Krzywaczka jest organizowany od 2000 roku.
W tym roku obchodzi swój skromny jubileusz dziesiątej edycji. Jego celem, oprócz podtrzymywania tradycji konstruowania szopek i gwiazd kolędniczych, jest pielęgnowanie zwyczaju śpiewania kolęd
i pastorałek oraz ochrona zwyczaju chodzenia z szopką po kolędzie.
Wymyśliłyśmy ten konkurs
wraz z Rozalią Oliwą (wtedy była
nauczycielką w naszej szkole), podobnie jak konkurs palm wielkanocnych. Podzieliłyśmy się tym
pomysłem z ówczesnym proboszczem ks. Stanisławem Kurkiem.
Nie tylko pozwolił na organizowanie konkursu pod auspicjami parafii, ale osobiście zaangaŜował się
jako sponsor nagród i honorowy
patron przedsięwzięcia.
Nam pozostały sprawy organizacyjne i opieka merytoryczna.
Początkowo celem konkursu było
podtrzymanie zanikającej w juŜ
w Krzywaczce tradycji wykonywania szopek kolędniczych; najpierw
zwyczajnych, pasterskich, a w miarę rozwoju talentów szopkarskich
– takŜe tych kunsztowniejszych,
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krakowskich. W konkursie oceniane
były równieŜ gwiazdy kolędnicze.
Uczestnikami konkursów byli
uczniowie szkoły podstawowej oraz
gimnazjum w Krzywaczce, ale dopuszczałyśmy moŜliwość włączenia
się w pracę nad szopkami całych
rodzin. W roku 2001 zaprosiłyśmy
do udziału takŜe dzieci i młodzieŜ z
sąsiedniej Bęczarki, która od stuleci naleŜała do naszej parafii.
W skład konkursowego jury
wchodzili nauczyciele z Krzywaczki i Bęczarki, członkowie rady parafialnej, ksiądz proboszcz, reprezentant orkiestry dętej, organista oraz
przedstawiciel parafian nie związanych ze środowiskiem szkolnym.
W 2006 r. uatrakcyjniliśmy
formułę konkursu. Teraz nie wystarczyła szopka i gwiazda. Grupa

kolędnicza musiała zaprezentować takŜe program. Tak powstał
Konkurs Grup Kolędniczych organizowany do tej pory. Nowy duszpasterz ks. proboszcz Zbigniew
Drobny chętnie podjął się kontynuacji dzieła ks. Stanisława, objął
honorowy patronat nad konkursem i został jego sponsorem i fundatorem nagród.
Jubileuszowy, dziesiąty konkurs stwarza okazję, by gorąco
podziękować proboszczom: ks.
Zbigniewowi Drobnemu i ks. Stanisławowi Kurkowi, a takŜe komisjom jurorów i wszystkim uczestnikom konkursów oraz ich rodzinom.
Dzięki nim wszystkim w Krzywaczce wciąŜ kręcą się kolędnicze
gwiazdy.
Joanna Szafraniec
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WernisaŜ Anieli Niedźwiedź w Galerii Internat

WitraŜe i andrzejkowe wróŜby
Gościem Galerii Internat w ten szczególny, bo andrzejkowy,
wieczór była Aniela Niedźwiedź. Uczestnicy wernisaŜu mogli oglądać jej prace malowane techniką witraŜową, a równocześnie bawić
się wspólnie wróŜbami, przepowiedniami i horoskopem kwiatowym
przygotowanymi przez dyrektor Aleksandrę Korpal.
Na wernisaŜ przybyli stali bywalcy galerii, sułkowicka
rodzina artystki oraz plastycy
biorący udział w plenerach artystycznych organizowanych przez
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
Przy okazji okazało się, Ŝe najbliŜszy plener – w zimowej szacie
– odbędzie się w połowie stycznia.
Aniela Niedźwiedź jest sułkowianką, absolwentką tej szkoły. Pochodzi z rodziny Skorutów.
Dopiero od kilku lat mieszka wraz

z męŜem „na emigracji” pod Kielcami. Z Sułkowicami nie straciła
nigdy kontaktu, często tu bywa, bo
tu przecieŜ została rodzina, przyjaciele, znajomi, ukochane pejzaŜe.
Przy okazji zjazdu absolwentów na stopiętnastolecie okazało
się, Ŝe tworzy. Dyrektor Aleksandra
Korpal zaproponowała jej wystawę
w Internacie i tym oto sposobem
doszło do wernisaŜu i spotkania
w ostatnim dniu listopada.
Aniela Niedźwiedź, gdy juŜ
znalazła się nowym otoczeniu – jak

3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Pełnosprawni w sztuce
Niepełnosprawni na całym świecie obchodzą 3 grudnia swoje święto.
Jak co roku, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
„Kolonia” postarało się, by i u nas w tym dniu nie brakowało atrakcji.
PrzecieŜ podopieczni Domu Pomocy Społecznej,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach,
to grupa licząca ok. 250 osób.
Program rozrywkowy na ludowo – wspomnieniowo – refleksyjną
nutę przygotował Gminny Ośrodek
Kultury. Niezawodny Zespół Pieśni
i Tańca „Elegia” dostarczył folklorystycznej rozrywki zgromadzonym.
Wystąpili równieŜ sami niepełnosprawni. Kulminacyjnym punktem
programu była prezentacja twórczości Stanisława Dyngosza z Tarnowa – obecnie mieszkańca DPS
w Batowicach k. Krakowa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Kolonia” z Harbutowic wydało tomik jego poezji. Autor urodził się
w 1955 r., w 1978 uległ cięŜkiemu
wypadkowi, który częściowo go
unieruchomił i zmienił jego Ŝycie.
Zajął się więc pisaniem i malarstwem. Przed publiką krakowianin Piotr Kuba Kubowicz odczytał
kilka jego wierszy. Tomik Stanisława Dyngosza ukazał się w ramach
programu Spotkania konsultacyjno – integracyjne prowadzonego
przez Danutę Kostowal–Suwaj oraz
Agnieszkę Sordyl. Grupa recytatorska przedstawiła takŜe poezję
innych niepełnosprawnych – Anny
Sularz, Danuty DróŜdŜ i Marii Jasek
oraz Katarzyny Bieli i Piotra Lenika

– podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i ŚDS.
Zgromadzeni mieli teŜ niewątpliwą przyjemność wysłuchania
trzech utworów muzycznych w wykonaniu 23-letniego niepełnosprawnego studenta z Krakowa – Marcina
Tytko. Od kilku lat z powodzeniem
występuje na scenie – śpiewa i wykonuje taniec towarzyski. Jego niesamowity głos zachwycił słuchaczy.
Zaśpiewał liryczne teksty o marionetkach, śmiechu, łzach, wierze,
nadziei i miłości. Człowiek pełen
charyzmy, radości Ŝycia i pogody
ducha. Wzór dla ludzi załamanych
i nieszczęśliwych. Swoje zdolności
artystyczne – prócz recytatorskich
– zaprezentował Piotr Kuba Kubowicz. Zagrał na gitarze i zaśpiewał
słowa Leszka Aleksandra Moczulskiego „Dwie samotności”.
Po programie artystycznym
prezes stowarzyszenia Krystyna
Stolarska oraz wiceprezes Andrzej
Piwowarski podziękowali wszystkim osobom, które przyczyniają
się do całorocznej pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Joanna Gatlik

fotografie na 3 stronie okładki

Aniela Niedźwiedź.
Fot Anna Witalis Zdrzenicka

sama opowiada – szukała jakiegoś
miejsca dla siebie, moŜliwości wyraŜenia siebie w obcym świecie.
Trafiła do Galerii „Zameczek”
w Kielcach na kurs malowania na
szkle. Nie miała wówczas wielkiego pojęcia ani o tej technice, ani
o malowaniu jako takim. I okazało
się, Ŝe właśnie podczas tego kursu
spotkała pasję swojego Ŝycia – witraŜe. Maluję to, co mnie otacza:
kwiaty, ludzi, postaci świętych,
zwierzęta. Sprawia mi to ogromną
radość. Uwielbiam teŜ obdarowywać tymi obrazami swoich znajomych i rodzinę – mówi o sobie.
Oglądając prace Anieli Niedźwiedź, sącząc znakomite domowe
wino i racząc się smakołykami przygotowanymi przez gospodarzy galerii, uczestnicy wernisaŜu losowali
wróŜby, podpisywali „swoje” gałązki wiśni i wkładali je do flakonu
z wodą (która zakwitnie na pomyślną
wróŜbę, okaŜe się 6 stycznia na toaście noworocznym w Galerii), rzucali kośćmi wróŜb, szukali recepty na
udane Ŝycie, rozszyfrowywali tajemne symbole. Furorę zrobił horoskop
kwiatowy, który – jak zgodnie twierdzili odczytujący swoje „kwietne”
charakterystyki – bardziej jest zbliŜony do prawdy niŜ astralny.
Nad całym spotkaniem jak zwykle unosiła się aura rodzinnej zaŜyłości (nawet całkiem obcych osób),
serdeczności i pogody ducha.
Wystawę prac Anieli Niedźwiedź moŜna oglądać w galerii Internat do 30 grudnia.
(awz)
fotografie równieŜ
na 3 stronie okładki

Przy „artystycznym stoliku” plastycy
– uczestnicy sułkowickich plenerów.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Opowieści wigilijne z dawnych lat

Drzewko było w zocy
Atmosfera co rok niezmiennie magiczna.
Czas oczekiwania na przyjście, na przybycie. Czas nadziei na…
właśnie, czy nadal na Narodzenie BoŜej Dzieciny,
czy juŜ tylko na piękne prezenty?
Te pytania moŜemy sobie zadawać dzisiaj, w czasie wszechobecnej konsumpcji i dobrobytu.
A jak było dawniej podczas Wigilii
i świąt BoŜego Narodzenia? Gdy
panowała bieda i wojna? Czy duŜo
się od tego czasu zmieniło? Niech
oryginalne wypowiedzi przedstawicieli najstarszej generacji
w oryginalnej sułkowickiej gwarze staną się swoistą „opowieścią
wigilijną” z dawnych lat.

(jakie były). Robiło się teŜ łańcuch
z bibułek – czerwone, białe, i sklejało je. Między tym owijało słomą.
W nocy chodziliśmy na Pasterkę.
Teroz jemy w domu to samo, co za
mojej młodości. Zmieniło się tylko
drzewko – na choinkę i to, Ŝe są
pod nią prezenty. I Ŝe nie mieszkamy w takim ścisku, jak ja wtedy.

Zofia Latoń – rodowita sułkowianka. Urodziła się w 1925 r.
Ludzie jedli to samo, co i teroz
– ziomioki z białym boszczem, kluski, boszcz czerwony, ryba, chałka
z miodem, na ostatku piło się kompot z suszonych jabłek, gruszek
i śliw. Mamusia częstowała całą
rodzinę rozkrojonym jabłkiem
i śliwami, które zrywaliśmy jesienią na ogrodzie. Pierwsze jednak,
zanim my siadli do tego jedzenio,
to najstarszy w rodzinie (tatuś,
albo mamusia) rozdawoł opłatki
i Ŝeśmy się nimi łomali i skłodali
sobie Ŝyczenia. Mieszkaliśmy wtedy w siedem osób w jedny izbie.
Drzewko wisiało na suficie nad
stołem. Tatuś miał swoją kuźnię
i robił przede wszystkim kopaczki, nosił je do ludzi, na Kozówkę, do Harbutowic i sprzedawał.
Dostawoł za nie abo parę groszy,
ale najbardziej pamiętom, jak od
znajomego rzeźnika dostawoł kiszkę albo kiełbasę. Wtedy nie było
prezentów, bo nie było za co i od
kogo. Jak ktoś mioł większą chołpę, to moŜe było inaczy, ale tak to
nie było prezentów. W Wigilię się
pościło. Jak zaświeciła pierwsza
gwiazdka, to dopiero zaczynało się
jeść. Ale obiad był pustny, nietłusty i bezmięsny. W południe obiadu się juŜ w ten dzień nie jadło. Na
drzewku wisiały karmeliki, ciostka, świeczki (takie prawdziwe,
woskowe), czekuladki. Karmeliki
robiło się tak, Ŝe cieno się bibułę na
końcach i owijało w nią cukierki

Wigilia: Przed wojną było nos
w domu dwunastu. Jak przyszła
Wigilia, nie było cudów, ale się jakoś uzmogali i cosik było: opłatek,
miód, strucla, placek dobry, ugotowali Ŝuru, zimioka. Miało być
dwanaście potraw, więc do nich
wliczało się teŜ opłatek. Tak my
się „najedli”, Ŝe nom się zaros jeść
chciało. W domu była długa ława,
na niej miska blasano, nakładali
tam tego jedzenio. Potem kaŜdy
siadoł, jak kto mioł gdzie. Jeden
przed drugim się przepychoł, Ŝeby
jak najwięcej zjod. Przed wigilią
przy jedzeniu kaŜdy się musioł pomodlić, abo choć przeŜegnać. Jak
my pojedli, to do roboty – wykidać
gnój, drzewko przynieść z lasu. Teroz nie jest tak straśnie, jak downo
było. Drzewko było w zocy, kupowali cukierki, czekulodki, jabłka, orzechy – na drugi dzień my
juŜ je targali i jedli. Teroz nikomu nie dziwny cukierek i jabłko.
Jak my zjedli obiod, to my klękali
wszyscy i modlili się, dziękując za
dary, któreśmy spoŜyli. śyczenia
z opłatkiem – najpierw rodzicom,
Ŝeby długo Ŝyli, o błogosławieństwo BoŜe. Na Pasterce my zawsze
śpiewali psalmy, przed mszą.

Władysław Kuchta – sułkowianin,
poeta. Urodził się w 1918 r.:

Kolędnicy. Przed wojną my
chodzili i we wojnę – ale wtedy my
nie śpiewali na polu, ino szli do
domu. Nasze przedstawienie trwało dość długo. Chodziliśmy tylko
do tych domów, do których nas
zapraszano. Dostawaliśmy za to
pore groszy. Sołtys Twardosz jed-

Depesza
Z Betlejem miasta
przyszła depesza
śe się otworzą
Bramy Niebiosa
Spełnią się wszystkie
Prorocze słowa
Przyjdzie zbawiciel
Do nas od nowa.
Przyjdzie zbawienie
Na naszą ziemię
Aby uzdrowić
Adama plemię
Przygotujmy się
Na przyjście Jego
I oczyśćmy się
Z grzechu kaŜdego.
Byśmy z radością
Święta przeŜyli
Białym Opłatkiem
Się podzielili.

Władysław
Kuchta

nego roku cekoł na nos do drugiej
w nocy. Bo wtedy w jednym domu
to my byli nawet jedną godzinę. Po
wojnie występowaliśmy w fabryce
na świetlicy. Stokłosioki grali. Roz
w Myślenicach my występowali
w domu kultury – byli tam kolędnicy z całego powiatu – Herody,
Gwiozdy, Doroty, szopy. Przyjechali po nos, zawieźli, dali obiod,
wypili my cosik, przywieźli do
Sułkowic i jeszcze dali pore złotyk.
Byłem przebrany za cedzimlyka.
Jak Ŝem wrócił w tym przebraniu
do domu, to się mnie syn przestraszył, nie poznał ojca. Staszek
Latoń był Kubą – mioł skrzypce
i śpiewoł. Odgrywali my teŜ przedstawienie w domu ludowym. Diebłam tyŜ grywoł. W BoŜe Narodzenie nie chodziło się nika, czciło się
ten dzień. A na Szczepana to juŜ
prędzej my się z kim spotkali.
Władysław Kuchta całe swoje
Ŝycie przepracował w kuźni. Jednak ma teŜ swoje hobby – pisanie
wierszy, o wszystkim: o waŜnych
wydarzeniach swojego Ŝycia, radościach, smutkach, nadziejach
– i o świętach.
rozmawiała Joanna Gatlik
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Wystawa witraŜy Anieli Niedźwiedź i andrzejki w galerii Internat (s. 21). Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

„Słoneczne Promyki”

PowyŜej: charytatywny Bal Andrzejkowy z wręczeniem nagrody burmistrza „NajwaŜniejsi są ludzie” (s.6). Fot. Joanna Gatlik
PoniŜej: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Sułkowicach (s. 21). Fot. Joanna Gatlik

KGW z Biertowic na przeglądzie „Choinka przy wigilijnym stole” (s. 4–5). Fot. Ann
nna
a Wita
Wi lis Zdrzenicka

