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Skotnicy na ratunek

Wojewoda akceptuje starania mieszkańców Krzywaczki

Obecny Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik uważa, 
że wariant odcinka Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, 

przedstawiony przez Stowarzyszenie „Skotnica dla Natury”, 
można dopuścić do oceny merytorycznej. 

Po raz pierwszy w trwającej prawie dwa lata batalii 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o zachowanie 

dzielnicy Krzywaczki zabudowanej głównie nowymi domami, 
 wypowiedział się przedstawiciel administracji rządowej,

podczas spotkania z burmistrzem Piotrem Pułką.

Mieszkańcy Krzywaczki 

czują się podwójnie skrzywdze-

ni. Nie dość, że chce się im wybu-

rzyć domy i podzielić wieś drogą 

szybkiego ruchu, to na dodatek 

są oczerniani przez przedstawi-

cieli GDDKiA przed mieszkań-

cami okolicznych miejscowości, 

którym przekazywana jest in-

formacja, że „spychają” na nich 

ten problem. Tymczasem Stowa-

rzyszenie „Skotnica dla Natury” 

przedstawiło wariant przebiegu 

drogi co prawda na granicy wsi, 

ale właścicielami działek wskaza-

nych przez nich pod tę inwestycję 

są mieszkańcy Krzywaczki (jeden 

z Głogoczowa) i wszyscy oni wyra-

żają zgodę. Są to działki głównie 

niezabudowane lub z zabudowa-

niami nie przedstawiającymi dla 

właścicieli szczególnie dużej war-

tości, nie tylko materialnej. 

Swoje stanowisko krzywacza-

nie przedstawili na zwołanym przez 

burmistrza w dniu 3 lutego spotka-

niu z radą sołecką, przedstawicie-

lami stowarzyszenia „Skotnica dla 

Natury” i mieszkańcami Krzywacz-

ki, a także podczas wizyty przedsta-

wicieli stowarzyszenia w urzędzie 

miejskim w dniu 8 lutego. 

Podczas spotkań niejedno-

krotnie podkreślano, że nie były 

prowadzone przez inwestorów 

konsultacje społeczne. Wszystkie 

ankiety, konsultacje, spotkania, 

to inicjatywa gminy lub samych 

mieszkańców. Generalne Dyrek-

cja odmawia spotkania z miesz-

kańcami (w ostateczności propo-

nuje im jedynie przyjmowanie 

pojedynczo). Nie bierze też pod 

uwagę alternatywnych rozwiązań. 

Twierdzi, że przedstawia nowe wa-

rianty, podczas gdy w rzeczywisto-

ści wciąż oscyluje wokół projektu 

naniesionego na mapę na samym 

początku sprawy. Mapa ta zna-

lazła się w posiadaniu jednego 

z mieszkańców.

W wyniku spotkań ustalono, 

że urząd miejski i stowarzyszenie 

będą się na bieżąco informowały 

o podejmowanych krokach, doty-

czących sprzeciwu wobec niepo-

żądanych wariantów BDI, wyzna-

jąc zasadę, że w grupie siła. Rada 

sołecka, zebranie wiejskie i rada 

miejska podjęły uchwały, które 

kategorycznie odrzucają warianty 

drogi przedstawione przez GDD-

KiA i zdecydowanie popierają na-

tomiast wariant BDI proponowany 

przez Stowarzyszenie „Skotnica 

dla Natury”. Burmistrz przedsta-

wił sprawę wojewodzie. 

Obecnie z jednej strony wszy-

scy zainteresowani obroną Skot-

nicy szukają tych, którzy mogliby 

ich wesprzeć w „politycznej” walce 

z GDKKiA, a mieszkańcy zapowia-

dają, że jeśli nie uda się tej sprawy 

załatwić polubownie, podejmą zor-

ganizowany protest.

Styczeń minął nam na zwyczaj-

nym na początku roku zabieganiu, 

okraszonym jeszcze aurą świątecz-

nej atmosfery. Tym towarzysko–kar-

nawałowo–kolędniczym wydarze-

niom w naszej gminie poświęcamy 

w tej „Klamrze” szczególnie dużo 

miejsca, w nadziei, że przyczyni-

my się choć trochę do rozbudzania 

wśród naszych Czytelników apetytu 

na wspólnotę i współdziałanie.

Styczniowa „Klamra” jest też 

zdecydowanie unijna. Ruszają bo-

wiem nowe programy Ośrodka Po-

mocy Społecznej – tym razem dla 

środowisk bezrobotnych, LGD „Mie-

dzy Dalinem i Gościbią” prowadzi 

nabory wniosków, otwierają się 

nowe możliwości pozyskiwania pie-

niędzy z Unii przez małe podmioty 

gospodarcze i stowarzyszenia. 

Za to nie piszemy na razie ani 

słowa o największych pieniądzach 

– tych, o które występuje gmina na 

kanalizację. Nadrobimy w nume-

rze lutowym, wraz z informacjami 

o planowanych w tym roku gmin-

nych inwestycjach. 

A numer styczniowy niechaj 

pozostanie jeszcze, na ile to moż-

liwie, w lekkiej – karnawałowej 

i feryjnej atmosferze.

Wspólnotowo i unijnie

(red.)

G o r ą c y  t e m a t

(red.)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

W a ż n a  i n f o r m a c j a

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 
2010/2011 prowadzony będzie 

od 1 do 31 marca.
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OPS w Sułkowicach 
przez ubiegłe dwa lata pro-
wadził autorskie programy 
adresowane do małej gru-
py bezrobotnych kobiet, 
w 2008- dla 4, w 2009- dla 
8. Przez kilka miesięcy 
uczęszczały one na zajęcia 
w ośrodku z psychologiem, 
terapeutą, doradcą zawodo-
wym, przeszły przez kursy 
aktywnego szukania pracy, 
zmianę zewnętrznego wize-
runku, co ma istotny wpływ 
na zmianę wyobrażenia o so-
bie i w konsekwencji pozwa-
la im podjąć konkretne działania. 
W dużym uproszczeniu można po-
wiedzieć, że przez kilka miesięcy 
sztab ludzi pracował, by przywró-
cić te osoby aktywnemu życiu.

Zdobyte doświadczenia skło-
niły dyrektor OPS Józefę Bernec-
ką, wraz z zespołem pracowników, 
zaprawionym już w „bojach o czło-
wieka”, do stworzenia projektu dla 
dużej grupy. Zyskał on uznanie 
w oczach oceniających i otrzymał 
finansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach pro-
gramu Kapitał ludzki. Tym razem 
mowa jest o dużym przedsięwzięciu, 
opiewającym na ponad 900 tys. zł. 

Nic nowego w naszej gminie 
czyli „Najważniejsi są ludzie”

Na konferencję w Starej 
Szkole w dniu 28 stycznia 
zaproszone zostały osoby, 
które w swojej codziennej 
pracy mają do czynienia z 
rozwiązywaniem problemów 
społecznych w gminie Suł-
kowice. Będą one pomocne 
już na etapie rekrutacji osób, 
którym taka pomoc jest rze-
czywiście potrzebna. Go-
ści powitał burmistrz Piotr 
Pułka, zaznaczając, że nowy 
projekt autorski OPS jest ko-
lejnym etapem strategii spo-
łecznej gminy, którą można 

Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnych

Krok w lepsze jutro

projekt współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy program Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach „Krok w lepsze jutro” 

adresowany jest do osób trwale bezrobotnych, które wskutek niepowodzenia w szukaniu pracy 

utraciły dobre mniemanie o sobie samych, zdolność radzenia sobie w życiu i aktywność społeczną 

oraz nierzadko jakąkolwiek inną. Program będzie trwał przez dwa lata i obejmie 

80 osób wraz z ich rodzinami lub najbliższym środowiskiem. 

Chodzi w nim o pracę, ale także o jakość życia człowieka i jego najbliższych.

streścić jej hasłem przewodnim 
„najważniejsi są ludzie”. Podkreślił 
duże zasługi osób angażujących się 
w rozwiązywanie problemów spo-
łecznych, tak z racji wykonywanej 
rzetelnie i twórczo pracy, jak i spo-
łecznie: Nie obawiam się użyć tu-
taj słów, że w gminie działa wzor-
cowa pomoc społeczna i wzorcowe 
struktury terenowe PKPS i Związ-
ku Emerytów. Jestem pełen podzi-
wu dla wszystkich ludzi pełnych 
dobrej woli i ofiarności w niesieniu 
pomocy potrzebującym. Wierzę, że 
na tym nie poprzestaną a najlep-
szym dowodem jest dzisiejsze spo-
tkanie.

Założenia nowego projektu 
przedstawiła dyrektor OPS Józefa 
Bernecka, a Andrzej Piwowarski 

ze Stowarzyszenia Wspiera-
nia Osób Niepełnosprawnych 
„Kolonia” omówił problem 
skutków bezrobocia dla oso-
by niepełnosprawnej, sam zaś 
program OPS zaprezentował 
Piotr Budzoń. Podczas kon-
ferencji przedstawiony też 
został pracownik socjalny de-
legowany przez OPS do tego 
projektu, Jolanta Myrt.

Bezrobocie, 
to nie tylko brak pracy

Problemy, z jakimi bo-
rykają się osoby bezrobotne 

w aspekcie psychologicznym, a tak-
że socjologicznym omówił Mariusz 
Michno, doradca zawodowy Po-
wiatowego Urzędu Pracy. „Trzeba 
rozróżnić między bezrobotnymi 
rejestrującymi się w urzędzie, np. 
dlatego, że jest zima i ustały pra-
ce budowlane, ale już od wczesnej 
wiosny wyruszą do umówionej 
pracy i tymi, którzy od lat szuka-
ją pracy i nie potrafią jej znaleźć. 
Zmiany zachodzące w ich psychi-
ce zupełnie rujnują osobowość, 
wyłączają ich z życia nie tylko spo-
łecznego, ale stopniowo obejmują 
wszystkie sfery życia. Nawet jeśli 
jakimś cudem uda im się zdobyć 
pracę, wkrótce tracą ją. 

W naukach społecznych na-
zywamy ten stan „zespołem wy-

uczonej bezradności”. Prele-
gent przedstawił prezentację 
przybliżającą problemy, jakie 
niesie za sobą trwałe bezro-
bocie. W jego konsekwen-
cji cierpią nie tylko osoby 
dotknięte problemem, lecz 
także ich rodziny i najbliż-
sze środowiska, które współ-
przeżywają problemy wyni-
kające z trwałego bezrobocia 
i współcierpią z tego powo-
du. I nie chodzi tu wyłącznie 
o problemy finansowe wsku-
tek braku dochodów. Często 
środowisko rodzinne ra-

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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dzi sobie z wyrównaniem tych 
niedoborów. Najboleśniejszą 

konsekwencją jest stopniowe wy-
łączanie osoby bliskiej z wszelkich 
form życia, z czym rodzina już nie 
potrafi sobie poradzić. Problemy 
z ruiną osobowości odbijają się 
rykoszetem na najbliższych. Czło-
wiek tracący poczucie własnej 
wartości obwinia siebie, ale też 
„odreagowuje” w jakiś sposób na 
bliskich. Z zewnątrz ludzie ocenia-
ją go jako lenia, a on sam faktycz-
nie nie jest już w stanie zdobyć się 
na jakąkolwiek aktywność, nawet 
w życiu prywatnym. 

Żeby się chciało chcieć, 
żeby się chciało żyć

Dlatego opeesowski program 
obejmie nie tylko samych bez-
robotnych. W terapię włączone 
zostaną także ich rodziny. W tym 
roku nabór obejmie ok. 40 osób. 
Te z nich, które będą tego potrze-
bowały, będą mogły kontynuować 
udział w przyszłym. Doświadcze-
nie jednak pokazuje, że w więk-
szości przypadków rok wystarczy. 
W kolejnym swoją szansę na 
„Krok w lepsze jutro” otrzymają 
następni.  

Jakie są szanse powodzenia? 
Na to pytanie nikt nie potrafi 
odpowiedzieć. Mariusz Michno 
twierdzi, że w środowiskach pra-
cowników urzędów pracy za wiel-
ki sukces uznawane jest 10% osób 
trwale bezrobotnych znajdujących 
pracę. Ale przytoczył też przykład 
podobnego programu, przepro-
wadzonego wśród trwale bezro-
botnych, który przyniósł efekt aż 
50%. Dlatego warto podejmować 
takie próby. Bo chodzi tutaj o pra-
cę, ale przecież także o całokształt 
jakości życia człowieka i jego naj-
bliższych.

(awz) 

Narada odbywała się w sali za-

adoptowanej po dawnej kotłowni 

węglowej – dużej, jasnej, pięknie 

wykończonej i wyposażonej w ta-

blicę multimedialną, zakupioną 

przez rodziców w znaczniej mie-

rze ze środków zebranych właśnie 

z „jednego procenta”. Dyrektor po-

wiedział, że Stowarzyszenie „Po-

moc Szkole” nie tylko przekazało 

umówione fundusze z 1%, ale też 

pomogło sfinansować wykonanie 

podłogi w sali. Dyrektorzy mogli 

zobaczyć działanie tablicy i moż-

liwości jej wykorzystania w nauce 

różnych przedmiotów. W rękach 

sprawnego nauczyciela okazuje 

się ona tak samo przydatna przy 

nauce na poziomie gimnazjum, 

jak w nauczaniu początkowym. 

Dyrektor Chmiel mógł też po-

dzielić się doświadczeniami zwią-

zanymi z uzyskanym przez szko-

łę w ubiegłym roku certyfikatem 

bezpieczeństwa. 

Podczas narady omówiono 

sprawy bieżące związane z począt-

kiem kalendarzowego i budżeto-

wego roku, wymieniono informa-

cje na temat przygotowań do ferii 

zimowych. Wszystkie nasze szkoły 

współpracowały z filiami Świetlicy 

Tablica interaktywna za nasz 1%
Za Krzywaczką szkoły sznurem – do Pomocy Szkole „Małopolska”

W Krzywaczce uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej 

zakupionej przez Społeczny Komitet Pomocy Szkole 

w strukturach stowarzyszenia Pomoc Szkole „Małopolska”. 

Kupiono ją za pieniądze z 1% odpisanego z podatku na rzecz szkoły. 

Co więcej, stowarzyszenie pomogło odremontować 

salę po zmodernizowanej kotłowni węglowej, 

w której tablica znalazła dogodne lokum. 

Dyrektorzy szkół naszej gminy, którzy odbyli w tej sali naradę 

 – natychmiast podchwycili ten przykład.

Środowiskowej w poszczególnych 

miejscowościach, tak by objąć moż-

liwością skorzystania z aktywnego 

zimowego wypoczynku jak naj-

większą liczbę dzieci i młodzieży. 

Na owoce tego spotkania nie 

trzeba było długo czekać. Narada 

dyrektorów w Krzywacze odbyła 

się 11 stycznia, a już dwa tygodnie 

później powstały Komitety Pomo-

cy Szkole w gimnazjum w Sułko-

wicach i w ZPO w Rudniku. Dziś 

wspólnym głosem apelują one do 

rodziców, sympatyków i wszyst-

kich, którym leży na sercu jak naj-

lepsze wykształcenie dzieci i mło-

dzieży:

Oddajcie swój 1% podatku 
swojej szkole

Jak to zrobić?

Przy zeznaniu rocznym na-

leży wypełnić PIT 37 i w rubryce 

H wpisać:

w pozycji 124 – Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole „Małopolska”,

w pozycji 125 – KRS 00000 52 078

w pozycji 128 – dla której szkoły: 

ZPO w Krzywaczce, ZPO w Rudni-

ku lub Gimnazjum w Sułkowicach

(red.)

Została uruchomiona strona 

internetowa Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej z siedzibą w Sułkowicach: 

www.biblioteka.sulkowice.pl, 

z przeglądem nowości, katalogiem 

on-line i bieżacymi informacjami 

z biblioteki i jej filii.

Stronę ma także podlegająca 

bibliotece Izba Tradycji:

www.izbatradycji.sulkowice.pl, 

gdzie m.in. znaleźć można mapę 

zabytków gminy, przegląd zbiorów 

i wiele atrakcyjnych ciekawostek.

Biblioteka w necie

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Klamra: Czy to oznacza, że mini-
sterstwo Katarzyny Hall wydoby-
ło z budżetu państwa dodatkowe 
pieniądze dla gmin do subwencji 
oświatowej?
Rozalia Oliwa: Jakie pieniądze? 
Przecież gmina nie dostawała i nie 
dostaje na przedszkola żadnych 
pieniędzy. Utrzymujemy je wy-
łącznie ze środków własnych.

Czyli darmowe 5 godzin w przed-
szkolu dla wszystkich dzieci, to 
własna inicjatywa naszej gminy? 
Nawet dla tych, których rodziców 
stać na opłacenie pełnych kosz-
tów? Czy stać nas na taką wspa-
niałomyślność?
W świetle nowych uregulowań 
i rozstrzygnięć prawnych podsta-
wa programowa w przedszkolu 
ma być realizowana za darmo. Na 
podstawę przewidziane jest 5 go-
dzin dziennie, więc rodzice płacą 
obecnie jedynie za czas pobytu 
powyżej 5 godzin, no i oczywiście 
za wyżywienie dziecka. Jeśli po-
syłają dziecko do przedszkola na 
5 godzin – od 8 do 13 – i OPS pokry-
wa koszty wyżywienia, to wtedy nie 
płacą nic. Bliżej teraz do przedszkola 
dzieciom z najbiedniejszych rodzin.

Czegoś tu nie rozumiem. Pań-
stwo nie płaci nic na utrzymanie 
przedszkoli, ale stawia żądania 
gminom finansującym te pla-
cówki i formułuje na dodatek ob-
ostrzenia prawne?
Od dawna tak jest. W 1991 roku 
gminy zostały postawione przed 
drastyczną decyzją: albo będą same 
utrzymywały przedszkola, albo je 
zlikwidują. Wszak posyłanie dziec-
ka do przedszkola nie jest obowiąz-
kowe. Dopiero w 2004 r. sześciolatki 
objęte zostały obowiązkiem roczne-
go przygotowania przedszkolnego. 
Ale także na koszt gminy. Gminy, 
które polikwidowały przedszkola, 
prowadziły zerówki przy szkołach. 
Tak było znacznie taniej.

To by tłumaczyło, dlaczego w tak 
wielu gminach zlikwidowano 
przedszkola. Ale u nas nigdy nie 
zdecydowano się na takie rozwią-
zanie, prawda?
Nigdy i chwała Bogu oraz kolej-
nym samorządom gminy. Przecież 
przedszkola nie są przede wszyst-
kim przechowalnią dzieci na czas 
pracy rodziców – jak wciąż jeszcze 
uważa wiele osób. Prawdę mówiąc, 
edukacja przedszkolna jest w dzi-

Z wiceburmistrz Rozalią Oliwą rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka

Kto płaci za przedszkola? 
Rodzice przedszkolaków otrzymali na początku roku całkiem miły prezent. 

Okazało się, że za pobyt swoich dzieci w przedszkolu zapłacą znacznie mniej albo wcale. 

siejszych czasach fundamentem 
systemu edukacji. Potwierdzają 
to wszystkie prowadzone badania, 
że na postępy dziecka w szkole 
największy wpływ ma to, czy cho-
dziło do przedszkola. Zlikwidowa-
nie przedszkoli to byłaby straszli-
wa krzywda. Nie tylko dla ludzi, 
którzy stracą pracę, ale przede 
wszystkim dla poziomu rozwoju 
najmłodszej generacji. Dlatego 
tak hołubimy te placówki. 

W ogóle o przedszkolach ostatnio 
mówi się coraz więcej. Mamy za 
sobą Rok Przedszkolaka, wiele in-
westycji w przedszkolach, mamy 
też nowelizowane prawo oświato-
we i coraz młodsze dzieci są obej-
mowane obowiązkiem szkolnym. 
Weszły nowe podstawy programo-
we. Czego dzieci uczą się w ramach 
tych podstaw w przedszkolu?
W myśl nowych podstaw dzieci 
w przedszkolu w ogóle się nie 
„uczą”. One się tam wychowują.

Chyba coś źle zrozumiałam. Jak 
to się nie uczą? Przecież elementy 
przygotowania do nauki czytania 
i arytmetyki były w programach 
przedszkolnych od zawsze?
Ale teraz w przedszkolu nie mamy 
„uczyć”. Obecnie ma się tylko, 
cytuję: „Kształtować gotowość do 
nauki czytania i pisania”. Sześcio-
latki mają iść do szkoły i tam się 
uczyć. Na szczęście nauczycie-
lom wolno pracować dodatkowo 
z dziećmi zdolnymi, więc korzysta-
ją z tej furtki, ile się da. Takie „taj-
ne nauczanie” w przedszkolach. 
Ale to nic nowego. Przecież nie 
pierwszy to raz mądrość polskich 
nauczycieli i ich zdrowy rozsądek 
oraz zaangażowanie chroni nasze 
społeczeństwo przed skrajnym 
ogłupieniem wynikającym z nie 
do końca przemyślanych ustaw.

Ale sześciolatkom, które pozosta-
ły w przedszkolu jeszcze wolno 
się uczyć? Przecież obowiązkiem 
szkolnym zostaną objęte dopiero 
za dwa lata. Na razie wolno im 
jeszcze chodzić do zerówki?
Nic podobnego. Nie ma żadnych 
rozporządzeń na okres przejścio-
wy. Mamy w przedszkolach jed-
ną podstawę z programami dla 
poszczególnych grup wiekowych 
– bez nauczania. W szkołach 
pierwsza klasa ma już nowy pro-
gram z obniżonymi w stosunku 
do poprzedniego wymaganiami. 

A zerówek przecież już w ogóle 
nie ma. Zatem dziecko siedmiolet-
nie, które obecnie trafia do szkoły, 
idzie programem dostosowanym 
do możliwości sześciolatka. To 
pewnie taka forma presji na rodzi-
ców i gminy, by jak najwięcej sze-
ściolatków trafiało do szkół, zanim 
stanie się to obowiązkowe. Albo 
sześciolatki pójdą do szkoły, albo 
nie będzie się ich uczyć.

Ilu sześciolatków mamy w pierw-
szej klasie w tym roku?
Nie mamy żadnych. A w przyszłym 
roku wybiera się do szkoły pięcioro 
pięciolatków w Krzywaczce. Tylu 
rodziców zadeklarowało przystąpie-
nie do okresu przygotowawczego.

To decyzję o posłaniu sześcio-
latka do szkoły trzeba podjąć 
rok wcześniej? Nie można przed 
wakacjami? Przecież rok życia 
dziecka w tym wieku, to bardzo 
dużo, trudno przewidzieć, jak bę-
dzie przebiegał jego rozwój.
Nie można. Dziecko musi przejść 
roczny cykl przygotowawczy 
w przedszkolu – ale bez nauki. Jest 
on obowiązkowy dla sześciolatków, 
a pięciolatki – po złożeniu stosow-
nej deklaracji przez rodziców – na 
razie mogą z niego skorzystać. Jed-
ni i drudzy mają pierwszeństwo.

Jakie pierwszeństwo? 
W przyjęciu do przedszkola. U nas 
to jest bardziej przywilej na papie-
rze, bo właściwie przyjmowane są 
do przedszkoli prawie wszystkie 
chętne dzieci, ale tam, gdzie przed-
szkoli brakuje, pierwszeństwo jest 
istotnym zapisem.

Już wiadomo, że otwarty w Roku 
Przedszkolaka próbnie oddział 
piąty w przedszkolu nr 2 w Suł-
kowicach przyjął się i będzie sta-
łym punktem naszej przedszkol-
nej infrastruktury. Czy mamy 
jeszcze jakieś nowości?
Otworzyliśmy też drugi oddział 
w Harbutowicach i ma on pra-
wie pełne obłożenie. Budujemy 
też nowy budynek przedszkola 
w Krzywaczce, gdzie mieliśmy naj-
gorsze warunki lokalowe. Będzie 
on włączony w kompleks szkolny. 

W 2008 r. sztab ludzi pracował nad 
wnioskiem do konkursu POKL 
na poprawę kompleksowej opie-
ki przedszkolnej w całej gminie 
i okazało się, że wniosek był znako-
mity, ale gmina nie spełniała 
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 Na zajęciach, które zorgani-
zowała Świetlica Środowiskowa, 
wspomagana przez nauczycieli 
było w tym roku wyjątkowo licz-
nie i gwarnie. Zajęcia prowadzone 
były codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 
13.00. Codzienne spotkania to nie 
tylko atrakcyjne spędzanie wol-
nego czasu, ale również okazja do 
realizacji niezwykłych pomysłów 
samych uczestników, twórczych 
inspiracji, poznania nowych kole-
gów czy nauki tego, na co w szkole 
brakuje już czasu. 

Treści i formy zajęć były do-
bierane tak, aby w jak najwyższym 
stopniu wykorzystywać spontanicz-
ną aktywność uczestników. Były 
więc treningi relaksacyjne, zabawy 
słowami, malowanie złości czy za-
bawy w teatr, strategiczne gry plan-
szowe. Wszyscy z zapałem malowa-
li serduszka i kwiaty na laurkach, 
które miały być wręczone babciom 
i dziadkom w ich dniu. 

W plan dnia wplatane były za-
jęcia sportowo-ruchowe na udostęp-
nionych uczestnikom salach gim-
nastycznych. Wycieczki po okolicy 
połączone były z zabawą na śniegu 
i obserwacją krajobrazu, co zaowo-
cowało później w konkursie pla-
stycznym. Ale jak zwykle najwięcej 
radości budziły zajęcia na basenie, 
gdzie dzieci wyjeżdżały dwukrotnie. 
Mimo mroźnej pogody basen wcale 
nie stracił na atrakcyjności. 

W drugim tygodniu ferii był 
także wyjazd do kina w Krako-
wie na „Przygody Mikołajka” i do 
słynnej szopki w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. 

Nie tylko rodzice rozumie-
ją, znaczenie dobrej organizacji 
czasu wolnego dla wychowania 
dzieci. Władze gminy Sułkowice 
są jednymi z nielicznych, które 

Zimowo, artystycznie i sportowo

Ferie 2010 w świetlicy
W feriach zorganizowanych przez Świetlicę Środowiskową wzięło 

udział około 210 uczestników ze wszystkich miejscowości gminy. 

Frekwencja wyniosła 94%, co stanowi nas absolutny rekord udziału 

w zorganizowanym wypoczynku zimowym.

tak poważnie podchodzą do tego 
tematu. Nasza gmina, jako je-
dyna w powiecie myślenickim, 
organizuje bezpłatny wypoczy-
nek w miejscu zamieszkania 
dla tak licznej gromady dzieci
(dla wszystkich chętnych)  pod-
czas wakacji i jest jedną z nielicz-
nych, która robi to w zimie.

Jako organizatorzy pragnie-
my serdecznie podziękować dy-
rektorom wszystkich szkół za 
życzliwość i udostępnianie po-
mieszczeń na zajęcia, nauczycie-
lom za wolontariat, który pozwolił 
nam zaoszczędzić ok. 6.000 tys. 
złotych, Polskiemu Komitetowi 
Pomocy Społecznej za ufundowa-
nie nagród na konkursy, Dyrek-
cji gimnazjum w Sułkowicach za 
nieodpłatne udostępnienie hali 
sportowej oraz wszystkim uczest-
nikom za dobry humor, wspaniałe 
pomysły i znakomitą frekwencję 
podczas zajęć.

Już dziś zapraszamy 
na wspólne lato.

Krystyna Sosin, kierownik akcji

Duża grupa dzieci nie 
uczęszczających do przedszkola 
wzięło, wraz z rodzicami, udział 
w dniach otwartych zorganizo-
wanych w ramach ferii zimowych 
przez Przedszkole Samorządowe 
Nr 1 w Sułkowicach. Bawiły się 
„W krainie śniegu i mrozu” podczas 
„białego dnia” w przedszkolu. 

Dzieci oraz panie, ubrane na 
biało, powitały zimę piosenką „San-
na”, zamieniły się w bałwanki do 
wiersza T. Śliwiaka, malowały białą 
farbą na kolorowych kartkach na 
temat „Zima w przyrodzie”, mogły 
także wycinać gwiazdki śniegowe. 

Atrakcjami ferii zimowych 
były również: tor przeszkód, zajęcia 
plastyczne „Maski karnawałowe, 
fantazyjne kapelusze” oraz zabawa 
w teatr „W krainie bajek i baśni” 
i wielki bal na zakończenie. Dzieci 
poznały nowe środowisko  bezpiecz-
nie, w atmosferze dobrej zabawy 
i w towarzystwie najbliższych. 

Renata Krakowiak 

Otwarte dni w przedszkolu

W krainie Pani Zimy

warunków, bo mieliśmy za duży 
procent dzieci w przedszkolach. 

Wniosek odpadł. Dlaczego więc 
gmina zdecydowała się na otwarcie 
oddziału własnymi siłami? 
Zaangażowało się w tę sprawę na-
prawdę dużo ludzi i wypracowało 
bardzo dobry program. Rodzice za-
deklarowali się i bardzo czekali już 
na otwarcie 5. oddziału w PS nr 
2. Tymczasem warunek poziomu 
„uprzedszkolnienia” gminy pojawił 
się już w trakcie trwania konkursu, 
gdy złożyliśmy wniosek. W wielu 
gminach ten poziom nie przekracza 
20%, a u nas jest prawie 80%. Szko-
da było zmarnować tak dużej pracy 
i zawieść oczekiwania. To była słusz-
na decyzja. Czas pokazał, że ten od-
dział rzeczywiście jest potrzebny. 

Czy nie sądzi Pani, że chaos w pra-
wodawstwie odnośnie przedszkoli 
jest zamierzony? Np. żeby przy-
kryć niespójność i zamieszanie 
z finansowaniem tych placówek? 
Żeby stwarzać pozory, że minister-
stwo coś robi, a de facto rządzić 
nie swoimi pieniędzmi?
Pewnie tak, choć podejrzewam, 
że to tylko jedna strona medalu. 
Wydaje mi się, że kolejne reformy 
oświatowe wymknęły się już spod 
kontroli. Ale bałagan w prawie 
oświatowym nie może przekładać 
się na dalsze obciążenia, bo gminy 
chyba już tego nie udźwigną. Mają 
wiele innych zadań do sfinansowa-
nia, jak  choćby opieka społeczna 
czy inwestycje proekologiczne. Pol-
ska ma przecież terminowy wymóg 
UE stworzenia sieci kanalizacji 
i osiągnięcia wymiernych efektów 
ekologicznych, a odpowiedzialno-
ścią za wypełnienie tego zadania 
też obciążone są gminy. To są astro-
nomiczne sumy. A co roku rząd 
dokłada nam dodatkowe obciąże-
nia. Gminy nie będą w nieskończo-
ność tolerowały takiej spychologii 
– z jednej strony szlachetne de-
klaracje i intencje na użytek wize-
runku rządu, z drugiej obciążanie 
gmin już dokładnie wszystkim, co 
kto w rządzie wymyśli. Jak napi-
sano w „Głosie Nauczycielskim” 
nr 4 z dn. 27 stycznia br. na str. 2: 
Nie da się przedszkoli z prawdzi-
wego zdarzenia utrzymywać tyl-
ko z pieniędzy unijnych, z datków 
rodziców, z emerytury dziadków, 
z uskładanych na czarną godzinę 
zaskórniaków. I w innym miejscu: 
Polska to jeden z nielicznych kra-
jów UE, gdzie wczesna edukacja 
nie jest współfinansowana przez 
administracje rządową. Z tego co 
wiem, ZNP i część gmin już zaczęło 
zbierać podpisy o subwencję rządo-
wą dla przedszkoli. 
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Unijne pieniądze dla ludzi

Konkursy grantowe dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych

W styczniu właściciele małych firm, a na początku lutego przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji 

z terenu naszej gminy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób mogą sięgać po unijne pieniądze. 

Obecnie są one bardziej dla nich dostępne niż kiedykolwiek dotąd. 

Procedury uzyskania dotacji 

unijnej niestety trwają. Samo wy-

pełnienie wniosku nie jest bardzo 

czasochłonne, jednak przy aplika-

cji konieczne są załączniki. Cześć 

z nich trzeba załatwić w urzędach, 

inne wypracować samemu. Dla-

tego osoby starające się o dotacje 

winny dokładnie przemyśleć, na 

co chcą zdobyć dofinansowanie, 

ustalić biznesplan, zorientować 

się, jakie załączniki będą potrzeb-

ne i dopiero wtedy przystąpić do 

przygotowania aplikacji. Proszę 

się nie bać tych dokumentów, one 

nie są takie straszne. Wymagają 

starań, czasami są mozolne, ale 

w efekcie naprawdę się ten wysi-

łek opłaca -– wyjaśniał biznesma-

nom i społecznikom specjalista 

urzędu ds. pozyskiwania funduszy 

unijnych Adam Gumularz – jed-

nocześnie wiceprezes stowarzysze-

nia LGD Leader „Między Dalinem 

i Gościbią”. Obiecywał pomoc 

biura i specjalistów LGD w poko-

nywaniu biurokratycznej hydry 

w drodze do unijnych pieniędzy.

Dla właścicieli firm 
Bardzo cieszy mnie duże zain-

teresowanie tą konferencją. Mam 
nadzieję, że jej uczestnicy skorzy-
stają z możliwości, jakie otwierają 
się w związku z dofinansowaniem 
z UE. Z doświadczenia naszej gmi-
ny widać, że nie warto lekceważyć 
żadnej możliwości. Aplikujemy 
o duże fundusze np. na wodociągi 
i kanalizację, ale i też korzystamy 
z programów małych, środowisko-
wych, które pozwoliły nam już zre-
alizować kilka programów napi-
sanych np. przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej czy samą gminę. Każda 
forma pomocy jest cenna i szkoda 
by było nie wykorzystać nadarza-
jących się możliwości z powodu 
braku informacji – powiedział bur-
mistrz Piotr Pułka po konferencji 
dla mikroprzedsiębiorców.

Rzeczywiście konferencja na 
temat możliwości pozyskiwania do-
tacji unijnych, zorganizowana przez 
urząd miejski dla mikroprzedsię-
biorców i osób zamierzających zało-

żyć firmy, wzbudziła duże zaintere-

sowanie. W budynku Starej Szkoły 

w Rynku spotkało się kilkadziesiąt 

osób reprezentujących różne bran-

że: od usług i przetwórstwa, przez 

produkcję, po służbę zdrowia. Bur-

mistrz zachęcił przybyłych do korzy-

stania z możliwości, jakie stwarzają 

obecne i planowane w najbliższym 

czasie nabory wniosków, zaś szcze-

gółowo możliwości zdobycia dotacji 

omówił Adam Gumularz.

Prezentacja obejmowała zasa-

dy unijnej pomocy na „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich PROW na lata 2007 – 2013. 

Przedstawione zostały kryteria do-

stępu do funduszy, zasady tworze-

nia programów i wniosków oraz 

dokumenty potrzebne do aplikowa-

nia. W pierwszej kolejności prele-

gent podkreślił, jakie kryteria mu-

szą spełniać przedsiębiorstwa, by 

zakwalifikować się do tej kategorii, 

a które firmy należą już do małych 

przedsiębiorstw, mogących ubiegać 

się o inne fundusze. Firmom na 

pograniczu doradzał, by najpierw 

ustaliły cel – o jaką pomoc chcą się 

ubiegać. Czasami warto zachować 

status mikroprzedsiębiorstwa, in-

nym razem, zależnie od planowa-

nych inwestycji, korzystniejszy jest 

status małej firmy.

Z kolei system wsparcia dla 
mikroprzedsiębiorstw ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (MRPO) pre-
legent omówił z wykorzystaniem 
materiałów szkoleniowych Mało-
polskiego Centrum Przedsiębior-
czości, opracowanych przez Kata-
rzynę Pikusę.

Podczas rozmowy po prezen-
tacji rozważano konkretne przy-
padki przedstawiane przez przyby-
łych i wskazywano na możliwości, 
z jakich mogliby skorzystać. Na 
przykład firmy zarejestrowane 
w samych Sułkowicach nie mogą 
ubiegać się o dotacje z PROW, bo-
wiem jest to program przeznaczo-
ny dla mieszkańców i przedsiębior-
ców wiejskich. Dla firm miejskich 
prowadzone są odpowiednie na-
bory w ramach MRPO. Osoby 
zainteresowane mogą korzystać 
z poradnictwa prowadzonego przez 
biuro LGD w Sułkowicach w Starej 
Szkole w ramach programu Leader. 
Do części omawianych funduszy 
LGD aktualnie prowadzi nabory 
wniosków, w innych przypadkach 
specjaliści zatrudnieni przez sto-
warzyszenie również udzielają 
indywidualnego poradnictwa. Te 
działania prowadzone są bezpłat-
nie. Można uzyskać wszechstron-
ną pomoc od orientacji w możliwo-
ściach, po wskazówki odnośnie 

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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wypełniania potrzebnych do-
kumentów. 

Dofinansowanie unijne dzia-
ła wstecz, jako zwrot poniesionych 
nakładów, w wysokości najczęściej 
w granicach 40 lub 50 %. Zależnie 
od programu może to być np. czę-
ściowe pokrycie kosztów moderni-
zacji przedsiębiorstwa, stworzenia 
miejsca pracy czy zakupu urządzeń. 
Zwykle procedura rozpatrywania 
wniosku (wraz z ew. poprawkami) 
trwa do roku. Jednak mając prome-
sę uzyskania dotacji, firma może 
starać się o krótkotrwałą pożyczkę.

W podsumowaniu konferencji 
burmistrz przekazał przedsiębior-
com adresy do kontaktu w spra-
wie naborów ARiMR, MCP, FEM, 
PARP, MARR i raz jeszcze zachęcił 
do korzystania z indywidualnych 
konsultacji w biurze LGD.

Szczegółowe informacje o pro-
gramach, naborach, na temat po-
trzebnych załączników, a także od-
nośnie poszczególnych wniosków 
znaleźć można w prezentacji za-
mieszczonej na stronie internetowej 
gminy www.sulkowice.pl.

Dla stowarzyszonych
Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych z terenu gminy zo-
stali zaproszeni do Starej Szkoły 
w Tłusty Czwartek na pączki i swo-
bodną rozmowę o ubiegłorocznych 
dokonaniach oraz planach na rok 
obecny. Przybyli prezesi Ochotni-
czych Straży Pożarnych, przedsta-
wicielki Stowarzyszenia Gospodyń 
oraz wszystkich Kół Gospodyń Wiej-
skich, organizacji sportowych oraz 
działających na rzecz szkół, PKPS, 
Koła Terenowego Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów, Stowarzyszenia Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych „Kolo-
nia”, a także Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Między Dalinem i Gościbią”. 
W sumie w gminie działa 20 stowa-
rzyszeń oraz 4 KGW (szczegółowy 
ich wykaz jest zamieszczony na stro-
nie internetowej gminy w zakładce 
Organizacje pozarządowe).

Burmistrz Piotr Pułka dzię-
kował społecznikom za ich aktyw-
ność i wielkie serce. Podkreślił, 
jak ważne miejsce zajmują oni 
w poczynaniach i planach samo-
rządu. Powiedział, że nie wyobra-
ża sobie, by mogło zabraknąć tych 
organizacji podczas takich imprez 
gminnych jak: Dni Gminy Sułko-
wice, Dożynki Powiatowe – orga-
nizowane w tym roku przez naszą 

gminę – czy Jarmark „Sułkowicka 
Jesień”. Zachęcał też do dyskusji 
o współpracy organizacji (tzw. 
NGO’sów) z władzami gminy. Pro-
sił, by organizacje same podpowia-
dały, w jaki sposób gmina może 
wspomagać ich działania w najbliż-
szym roku. Przedstawił również 
krótką prezentację na temat dofi-
nansowania działalności organiza-
cji pozarządowych z terenu gminy, 
podając zakres czterech ostatnich 
lat. Jak się okazuje od 2006 – 2009 r. 
kwota dotacji wzrosła do 137 %.

Stowarzyszeni dziękowali gmi-
nie za pomoc i podkreślali, że doce-
niają jak wiele w ostatnich latach 
zostało zrobione w tej dziedzinie. 
Prezes OSP Krzywaczka Tadeusz 
Burda powiedział – Dobrze, że wróci-
ła ta moda z kołami gospodyń wiej-
skich, bo te babki robią coś dobrego 
dla społeczeństwa i dla samych sie-
bie. Są pomocne innym. Był długi 
przestój – prawie 20 lat, a teraz to 
znowu drgnęło. Jestem wdzięczny 
zarządowi gminnemu, że to zoba-
czyli i nie przestają widzieć.

Organizacje mają coraz więk-
sze możliwości działania również 

O dotacje z małych projektów 
mogą się starać osoby prawne, 

stowarzyszenia zarejestrowane w KRS:
 koła gospodyń, Ochotnicze Straże Pożarne, 

fundacje, insty tucje kultury: biblioteki, 
muzea, orkiestry utworzone na podstawie 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej, wspólnoty gruntowe, spółki 

utworzone na podstawie ustawy z dnia 
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych, uczniowskie kluby 

sportowe, insty tuty PAN, spółdzielnie 
mieszkaniowe, spółki wodne, SPZOZ. 

dlatego, że budżet gminy przestał 
być jedynym źródłem finansowa-
nia, na jakie mogą liczyć. Obecnie 
również i one mogą zdobyć dofinan-
sowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz ubiegać się 
o dotacje na realizowanie tzw. ma-
łych projektów. Maksymalne dofi-
nansowanie pojedynczego projek-
tu to kwota 25 tys. zł. (minimalny 
projekt zgłaszany do konkursu 
musi opiewać na przynajmniej 4,5 
tys. zł). W przypadku małych pro-
jektów refundacja może wynosić 
nawet 70% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych (jakie koszta na-
leżą do kwalifikowanych podawa-
ne jest w dokumentacji konkret-
nych projektów). Jeden podmiot 
korzystający z dotacji, w okresie 
programowania może otrzymać 
nie więcej niż 100 tys. zł. Co nie 
znaczy, że po zakończeniu jednego 
projektu nie może starać się o do-
finansowanie następnego.

Jakie projekty są brane pod 
uwagę? Przede wszystkim muszą 
zgadzać się z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Może to być projekt do-
tyczący np. zachowania dziedzic-
twa kulturowego, integracji spo-
łecznej, czasu wolnego młodzieży 
itp. Dokładnie sprawdzić można 
w biurze lub na stronie interneto-
wej LGD. Jak zauważył Adam Gu-
mularz – Jest to kwestia pomysłu 
i przeanalizowania go z członka-
mi danego stowarzyszenia. Dodał 
też, że przed konsultacją w biu-
rze LGD, trzeba najpierw ustalić 
termin z pracownikiem biura, by 
mógł on umówić na spotkanie od-
powiedniego specjalistę.

(awz, jg)

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Burmistrz Piotr Pułka już 

w październiku podczas objazdu 

jednostek straży OSP z terenu 

gminy postanowił (jeszcze z budże-

tu 2009 r.) zakupić każdej z nich do-

datkowy, trójfazowy agregat prądo-

twórczy z silnikiem benzynowym. 

Skłoniła go do tego awaria prądu 

w Harbutowicach, kiedy to spadł 

pierwszy październikowy śnieg.

Wprawdzie każda jednostka 

OSP posiada w wozie strażackim 

agregat prądotwórczy jednofazo-

Z własnym prądem w OSP
Agregaty prądotwórcze w każdej miejscowości 

Styczniowe mrozy sparaliżowały część Małopolski, która 

przez kilka tygodni była bez prądu. Prawie -30 st. C bez prądu 

oznaczało pozamykane firmy, instytucje, urzędy, poważ-

ne problemy mieszkańców. Nas to na szczęście ominęło, 

ale gdyby (odpukać w niemalowane) nastąpiła u nas 

awaria w dostawie prądu, to jesteśmy zabezpieczeni. 

wy, jednak jest on za słaby, żeby 

zabezpieczyć ważne budynki uży-

teczności publicznej. Trójfazo-

we agregaty prądotwórcze marki 

Honda o mocy 8,2 kW są bardziej 

oszczędne i w dużo lepszym stop-

niu zabezpieczają też potrzeby 

strażackie. Jeden agregat koszto-

wał ok. 6 tys. zł, cały koszt wyniósł 

ponad 30 tys. zł. 

Dysponują nimi strażacy, jed-

nakże będą je wypożyczać, jeśli 

zaistnieje taka potrzeba.
(jg)

Burmistrz dziękował wszyst-
kim strażom za akcje ratownicze 
w roku poprzednim i nagrodził 
wybranych druhów z jednostek za 
szczególne poświęcenie i zaanga-
żowanie. 

Nagrody otrzymali: z Sułko-
wic: prezes Jan Hodurek, naczel-
nik Ryszard Sroka, skarbnik Józef 
Ziemianin i druh Józef Jończyk, 
z Krzywaczki – prezes Tadeusz 
Burda, naczelnik Wiesław Burda, 
druhowie Piotr Miętka i Jarosław 
Szafraniec, z Biertowic: prezes 
Franciszek Świerk, naczelnik Jan 
Trzeboński, druhowie Piotr Ło-
jek i Tomasz Widlarz, z Rudnika: 
prezes Jacek Profic, naczelnik 
Stanisław Piegza, druhowie Ma-
teusz Łazarz i Andrzej Przała, 
z Harbutowic: prezes Stefan Ku-
rek, naczelnik Jan Golonka, dru-
howie Bartłomiej Golonka i Jacek 
Urbańczyk. Nagrodzeni zostali 
także druhowie z OSP Kuźnia Suł-
kowice – prezes Krzysztof Soból, 
naczelnik Wacław Piechota, dru-
howie Łukasz Chodurek i Wiesław 
Lenart.

Słowa podziękowania usły-
szała także Krystyna Stankie-
wicz, która od wielu lat sprawuje 
urzędową opiekę nad wszystkimi 
jednostkami OSP z terenu gminy 
i wspiera druhów fachową pomocą 
w „papierkowej robocie”. Zosta-
ła także żartobliwie mianowana 
pierwszą „kobietą – strażakiem” 
w Sułkowicach.

Podziękowania i wyróżnienia

Z wdzięczności
Ludziom, na których zawsze 

można liczyć w trudnych chwilach, 

którzy bezinteresownie bronią 

naszego dobytku, zdrowia 

i życia, wdzięczność w imieniu 

własnym i wszystkich mieszkań-

ców gminy wyraził burmistrz 

Piotr Pułka na spotkaniu 

z przedstawicielami 

wszystkich jednostek OSP.

(jg)

Sztab uzbrojony w 20 wolon-
tariuszy ruszył do pracy wcze-
snym niedzielnym świtem. Jak 
co roku dzielni i wytrwali kwestu-
jący, nie bojąc się śniegu, desz-
czu i mrozu, stali w miejscach 
najbardziej uczęszczanych przez 
mieszkańców gminy. O tym, że 
trzeba pomagać, wiedzą nie tylko 
kwestujący od 6.30 rano wolonta-
riusze WOŚP, lecz także wszyscy 
mieszkańcy, wrzucający pienią-
dze do puszki. W sumie na ulice 
wyszło 20 wolontariuszy. 

Koncerty rockowe i licytacja
Sztab akcji mieścił się w GOK 

w Sułkowicach, gdzie zorganizo-
wano też finał zbiórki pieniężnej, 
koncerty i licytację. Wystąpiły suł-
kowickie zespoły: Unicorn grający 
ciężkiego rocka i Spectrum oraz go-
ścinnie zespół z Wadowic – Awatar. 
Muzycy porwali widownię, która 
szalała w dzikim tańcu przy orygi-
nalnych kawałkach zespołów i cove-

rach. Odbyła się także, jak co roku, 

licytacja gadżetów Orkiestry. 

Jurek Owsiak ma niezwykły ta-

lent do przyciągania i angażowania 

18. finał WOŚP w gminie Sułkowice

Serce za serce
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz osiemna-

sty także w Sułkowicach. Celem tegorocznej zbiórki był zakup 

nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla klinik onkologicznych. 

W ciągu całego dnia zebrano w całej gminie Sułkowice 

ponad 19.090,87 tysięcy złotych oraz 37 euro. 

młodych ludzi w całej Polsce. Nie za-

wiodła i nasza młodzież. W niedziel-

ny mroźny, zaśnieżony dzień młodzi 

ludzie pokazali, że przez zabawę 

w rytmie mocnego rocka też moż-

na czynić dobro. Wokalista zespołu 

Unicorn – Rafał Łęczyński – opowie-

dział, jak kiedyś sam jako pacjent 

w szpitalu miał okazję obserwować 

działanie sprzętu zakupionego przez 

fundację WOŚP. Serduszko Orkie-

stry naklejone na aparaturę badają-

cą malutkie dziecko zrobiło na nim 

niesamowite wrażenie. 
Joanna Gatlik

Na rzecz WOŚP kwestowali:

z Sułkowic: Krzysztof Trojan (Szef 

Sztabu), Katarzyna Rak, Joanna Rak, 

Ewelina Węgrzyn, Paulina Węgrzyn, 

Rafał Kuchta; z Biertowic: Justyna 

Gdula, Gabriela Starzec, Tomasz Mo-

skal, Barbara Moskal, Przemysław 

Kania i Klaudia Fus; z Krzywaczki: 

Damian Szafraniec, Gabriela Gło-

wacka, Michał Rak, Karolina Gawor, 

Barbara Drąg, Michał Braś, Józef 

Boczkaja i Grzegorz Bochenek.

Fot. Joanna Gatlik
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Na tegoroczne „opłatki” nasze 

społeczności lokalne przygotowały 

same dokładnie wszystko – od po-

częstunku, po program artystycz-

ny. Mieszkańców, którzy zajęli 

się organizacją opłatka, wspierali 

pracownicy OPS oraz Bernadetta 

Koźlak – animator społeczna za-

trudniona do projektu. 

Partnerem OPS były Koła 

Gospodyń Wiejskich, a w Suł-

kowicach – Stowarzyszenie Go-

spodyń. Od pierwszych spotkań 

organizacyjnych do ostatnie-

go naczynia zebranego ze sto-

łu panie czuwały nad przebie-

giem spotkań, ich programem 

i dbały, by nikomu niczego nie 

brakło, z dobrym humorem włącz-

nie. W rolę „wodzireja” spotkań 

wcieliła się Zofia Kurowska, któ-

ra ze swadą i humorem, prowa-

dziła wspólne kolędowanie oraz 

Spotkania opłatkowe we wszystkich miejscowościach naszej gminy stały się 

– już po raz trzeci – okazją do budowania silniejszych wspólnot sąsiedzkich, 

prezentacji dokonań, złożenia sobie życzeń noworocznych i świątecznego bycia razem 

we wspaniałej atmosferze, przy smacznym poczęstunku. Autorski program 

Ośrodka Pomocy Społecznej finansowany jest z funduszy europejskich. Tym razem 

dosłownie wszystko mieszkańcy przygotowali sami, a palma pierwszeństwa 

w naprawdę ciężkiej i bardzo owocnej pracy przypadła Kołom i Stowarzyszeniu Gospodyń. 

Opłatkowe świętowanie wspólnoty

Kreatywna Społeczność

projekt współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

śpiew piosenek biesiadnych. By 

ułatwić uczestnikom zadanie 

– OPS wydał dla każdej miejsco-

wości osobno śpiewniki z kolędami 

i piosenkami, uwzględniające, obok 

wspólnych utworów dla wszystkich 

miejscowości, także te lokalne. Do 

śpiewu akompaniował na akorde-

onie Stanisław Judasz (obydwoje 

z Zofią Kurowską to wierna gwar-

dia rudnickiej „Elegii”).

Wszystkie spotkania miały 

podobny układ ramowy. Rozpoczy-

nały się od powitania burmistrza, 

kilku słów wprowadzenia dyrektor 

OPS Józefy Berneckiej, słowa dusz-

pasterskiego proboszcza i wspólnej 

modlitwy. Następnie było łamanie 

się opłatkiem i składanie sobie ży-

czeń, występy dzieci i młodzieży, 

a także grup mieszkańców, poczę-

stunek przygotowany przez „go-

spodynie”, konkursy z nagrodami, 

wspólny śpiew, rozmowy i tańce. 

Gdy dwóch robi to samo, to 

nie zawsze wychodzi tak samo. 

Spotkania ujawniły specyfikę po-

szczególnych miejscowości i ich 

lokalny koloryt. Dały okazję do 

zaprezentowania społecznego po-

tencjału każdej z nich. Niejedno-

krotnie uczestnicy spotkań mieli 

okazję, by poczuć dumę ze swojej 

miejscowości.

W pierwszą niedzielę stycz-

nia akcję rozpoczęły Harbutowice. 

W fantastycznej, serdecznej atmos-

ferze mieszkańcy spotkali się w go-

ścinnej strażnicy OSP. „Dzielmy się 

sercem, jak opłatkiem” – nawoły-

wał ks. proboszcz Zbigniew Nowak. 

Przedstawienie jasełkowe z ogrom-

nym zaangażowaniem i przejęciem 

przedstawili mieszkańcy Domu Po-

mocy Społecznej w Harbutowicach. 

Aktorzy i dział terapeutyczny DPS 

poświęcili wiele tygodni prób, a tak-

że pracy nad pięknymi kostiuma-

mi, rekwizytami oraz scenografią, 

by się znakomicie zaprezentować 

sąsiadom i gościom. 

Równie skrupulatnie praco-

wała grupa mieszkańców Harbu-

towic, spontanicznie zawiązana na 

tę okoliczność, w składzie: Dawid 

Horwat, Maria Malina, Karolina 

Horwat i Anna Jończyk. Przedsta-

wili oni skecz, który rozbawił wi-

downię do łez. 

Odsłona pierwsza: Harbutowice, 3 stycznia

Nie mniejszych emocji dostar-

czyły konkursy nawiązujące do lo-

kalnych tradycji. Osoby zgłaszają-

ce się (lub wybierane) do udziału 

w nich nie wiedziały wcześniej, 

co je czeka. Jan Mardaus i Maria 

Chwała oraz Jan Golonka (naczel-

nik OSP w Harbutowicach) i Da-

nuta Chodnik (sołtyska) rywalizo-

wali w nabijaniu grabi. W kunszcie 

robienia mioteł zmierzyli się Sta-

nisław Motal i Agnieszka Rymar-

czyk ze Zdzisławem Mardausem 

i Urszulą Gielatą. W napełnianiu 
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koszyka ziemniakami rzucanymi 

z dystansu rywalizowali: Maria 

Ostafin, Krystyna Chodnik, Anna 

Chruścińska i Janina Kania. Wszy-

scy uczestnicy zostali obdarowani 

nagrodami ufundowanymi przez 

OPS. Bardzo foremne miotły i gra-

bie podarowano burmistrzowi Pio-

trowi Pułce i wiceburmistrz Roza-

lii Oliwie.

Całości programu dopełnił 

występ zaproszonych gości – scho-

li z Biertowic. Do wieczora śpie-

wano kolędy, piosenki biesiadne, 

rozmawiano, wspominano, plano-

wano. Między przybyłymi uwijały 

się gospodynie w kolorowych chu-

stach, które przygotowały poczę-

stunek, a w serwowaniu posiłków 

pomagały dziewczęta uczące się 

w technikach hotelarskich, a bę-

dące mieszkankami Harbutowic. 

Gospodynie nie tylko gotowa-

ły, piekły i częstowały, lecz także 

zaśpiewały ułożony przez siebie 

hymn Harbutowic i swojego Koła.

W przygotowanie spotkania 

opłatkowego zaangażowane były 

wszystkie panie należące do Koła 

Gospodyń Wiejskich, a w szczegól-

Gospodarne babki, 
Wielkie paradnice, 
A nasza miejscowość 
To Harbutowice.

Refren:
La, la, la -la, la, la
Wielkie paradnice,
A nasza miejscowość
To Harbutowice.

I góry i lasy, 
Piękne okolice, 
To nasza miejscowość, 
To Harbutowice.

Refren:
La, la, la - la, la, la
Piękne okolice,
To nasza miejscowość,
To Harbutowice.

Harbutowice 
(na melodię Te opolskie dziouchy)

Robotne chłopaki 
I ładne pannice, 
To nasza miejscowość, 
To Harbutowice.

Refren:
La, la, la - la, la ,la
I ładne pannice,
To nasza miejscowość,
To Harbutowice.

A my gospodynie 
Jakby baletnice, 
To nasza miejscowość, 
To Harbutowice.

Refren:
La, la, la - la, la, la
Jakby baletnice
To nasza miejscowość,
To Harbutowice.

ności: szefowa Anna Krystyna Gielata, Danuta Chodnik, Maria Chwała, 

Teresa Dzidek, Jadwiga Garbień, Bożena Horwat, Maria Hyrlicka, Hele-

na Kania, Krystyna Kania, Irena Magiera, Barbara Malina, Wanda Mali-

na, Małgorzata Mardaus, Halina Myrt, Katarzyna Myrt, Krystyna Sitarz.
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Odsłona druga: Sułkowice, 10 stycznia

Sułkowianie spotkali się rów-

nież w strażnicy OSP w drugą 

niedzielę stycznia. Pomimo wy-

pełnionej dużej sali panowała ka-

meralna, serdeczna atmosfera. Po 

modlitwie prowadzonej przez ks. 

proboszcza Stanisława Jaśkow-

ca, uczestnicy składali sobie ży-

czenia, kolędowali i degustowali 

smakołyki przygotowane przez 

Stowarzyszenie Gospodyń. Wraz 

z mieszkańcami Sułkowic niedziel-

ne popołudnie spędzili burmistrz 

i wiceburmistrz, radni, wszyscy 

księża z parafii, przedstawiciele 

OPS oraz organizacji społecznych 

i firm działających na terenie miasta. 

Spotkanie zdominował wspól-

ny śpiew, do którego najpierw 

przygrywała Kapela Regionalna 

Dudy, a następnie duet Stanisław 

Judasz – Zofia Kurowska (prowa-

dząca ze swadą i dowcipem całe 

spotkanie). Przypomniano dawne 

kolędy i pastorałki. Nie brakło też 

piosenek biesiadnych. 

W trakcie spotkania rozegrano 

emocjonujące konkursy z nagro-

dami ufundowanymi przez orga-

nizatora. Nawiązano w nich m.in. 

do kowalskich tradycji miasta, 

proponując zawodnikom wbijanie 

gwoździa na czas. W szranki stanę-

li Czesław Bednarczyk i Jan Kozik. 

Następnie zaproponowano paniom 

szybkie i sprawne nakarmienie 

partnerów. Grażyna Krzyżek na-

karmiła burmistrza Piotra Pułkę, 

a Maria Bochenek – prezesa OSP 

Jana Hodurka. 

Jednak największe emocje 

wzbudziło przygotowywanie pie-

rogów. Gospodynie przygotowały 

do konkursu ciasto i farsz, przy-

lepne stolnice (tyle, że nie przy-

klejone). Panowie Wiesław Moroń 

i Adam Bargieł wybrali panie, któ-

re poprosili o przygotowanie sma-

kołyku: Krystynę Corę i Czesławę 

Moskal. Oczywiście pomagali jak 

umieli. Wokół pracujących zgro-

madziła się najpierw dzieciarnia, 

a następnie cały krąg kibicują-

cych. Gospodynie ze Stowarzysze-

nia szybko ugotowały konkursowe 

pierogi, które – jak twierdzono 

– smakowały równie wybornie, jak 

wyglądały.

Wśród wspólnie śpiewanych 

piosenek nie zabrakło hymnu Suł-

kowic, ułożonego i zaprezentowa-

nego przez Gospodynie.

Stowarzyszenie Gospodyń 

w Sułkowicach ma najdłuższą 

– bo już prawie trzyletnią trady-

cję i doświadczenie. W tym czasie 

obsłużyły wiele imprez gminnych 

i powiatowych, reprezentowały gmi-

nę na dożynkach i w konkursach. 

Potrafią się błyskawicznie zmobili-

zować i zadowolić najbardziej wy-

bredne gusty. 

W przygotowanie spotka-

nia opłatkowego najaktywniej 

zaangażowały się: Anna Judasz 

(prezes), Zofia Nędza (szefowa 

kuchni), Anna Gatlik (skarbnik), 

Maria Hankus, Anna Fraś, Wanda 

Pająk, Zofia Kaleta, Janina Mie-

lecka, Teresa Piwowarska, Zofia 

Strugalska, Anna Żurek, Irena 

Romaniuk, Zofia Kurowska, Da-

nuta Sołtys, Krystyna Biernat 

i Antonina Sroka.
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Moje miasto – Sułkowice
Wenecja ma gondole 
Warszawa pałac ma –
A miasto Sułkowice –
O wizerunek dba.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal 
Sułkowice wszystkich gospodyń raj 
Sułkowice – kochane miasto 
Tu żyje się jak każdy chce.

To urocze miasteczko –
O ekologię dba 
Jest za to docenione –
Co rok nagrodę ma.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal ...

Najlepsi gospodarze 
W Izbie skrzyknęli się 
Co Sułkowicom trzeba 
Z nich każdy dobrze wie.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal ...

Gospodarz z gospodynią 
Gdy dogadają się
Niedługo w tym miasteczku –
Eden pojawi się.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal ...

Z kobietą nie ma żartu — 
Adam przekonał się 
Choć żebro ofiarował –
Sam na tym wyszedł źle.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal ...

Piękne tradycje mamy –
Razem promujmy je –
W jutro też spoglądajmy 
Wesoło bawmy się.

Refren: 
Sułkowice znad Harbutówki fal ...

Odsłona trzecia: Krzywaczka, 17 stycznia

Dynamicznie i radośnie, w at-

mosferze spotkania świątecznego 

w wielopokoleniowej familii, od-

byli swoje spotkanie opłatkowe 

mieszkańcy Krzywaczki w trzecią 

niedzielę stycznia. Przybyli cały-

mi rodzinami i wypełnili po brzegi 

salę gimnastyczną tamtejszej szko-

ły. Nie zabrakło miedzy nimi pro-

boszcza, któremu mieszkańcy wraz 

z orkiestrą zgotowali autentyczną 

owację, władz gminy i przedstawi-

cieli Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawicieli lokalnych organi-

zacji i grup nieformalnych.

W Krzywaczce, podobnie jak 

w innych miejscowościach, prym 

organizacyjny wiodło Koło Gospo-

dyń Wiejskich. Panie nie tylko czę-

stowały wspaniałymi potrawami, 

ale też wraz z animatorką społecz-

ną projektu Bernadettą Koźlak 

opracowały scenariusz spotkania.

Czym Krzywaczka bogata, 

tym radowali się jej mieszkańcy. 

Młodzież gimnazjalna przedsta-

wiła piękne, kostiumowe jasełka 

przygotowane pod opieką Natalii 

Dziży, a Orkiestra Dęta z Krzywacz-

ki–Bęczarki oraz zespół EX-Kombi 

70 pokazały, ile może muzyka 

z prawdziwego zdarzenia. Ich ży-

wiołowość i dynamizm „udzieliły 

się” sali i porwały do śpiewu, tańca 

i zabawy wszystkich – niezależnie 

od wieku i urzędu. 

Nie brakło rzecz jasna wspól-

nego kolędowania i śpiewania pio-

senek znanych i lubianych, a jak-

by ktoś miał problem ze słowami 

– i tu służyły pomocą śpiewniki 
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„Kreatywnej społeczności”. Go-

spodynie przedstawiły specjalnie 

napisaną na tę okazję piosenkę 

o Krzywaczce oraz przypomniały 

piosenkę „Jest drożyna jest” na 

krzywaczańską modłę. Wspólny 

śpiew, prowadziła Zofia Kurowska, 

jak zwykle pomysłowo angażująca 

jak największą ilość uczestników.

Były także konkursy, w któ-

rych można było korzystać z pomo-

cy życzliwych kibiców. Najpierw 

wyrabiano masło. Tradycyjnym 

sposobem, z maśniczką, pracowała 

Joanna Szafraniec, a Piotr Serafin 

posługiwał się „unijną” konstruk-

cją sporządzoną ze słoika i tłoka. 

W czasie gdy maselnicy pracowali 

zawzięcie, inni odpowiadali na py-

tania o tradycje wigilijne. Konkurs 

opracowała Ewa Bańdo. Niektóre 

pytania okazały się bardzo trudne, 

ale po pierwsze do konkursu wyde-

legowano młodzież, więc jak czegoś 

Piosenka o Krzywaczce
Krzywaczka, Krzywaczka 
znane okolice
jedna z czterech wiosek 
w gminie Sułkowice

U nas słynna karczma,
zwana Pod Kogutkiem
Gdzie przed wielu laty 
Żyd podawał wódkę

Jest też i stary dwór
w środku parku leży
Oraz stare dzwony 
na kościelnej wieży

Zaś diabelski kamień 
leży nad potokiem
a legenda o nim 
ginie z każdym rokiem

Mamy też stuletnią 
dziarską straż ogniową
oraz grupę kobiet 
bardzo przebojową

Nie ma już Czepiela 
w byłym słynnym barze
ani nie ma śladu 
po starym browarze

Nie ma pod Brzeziną 
już starego młyna 
Pewnie wie niewielu 
co to jest juzyna

Nasza piękna wioska 
z gościnności słynie
czas spędzony u nas 
bardzo miło płynie

I choć już nie ma 
pochyłych starych chat
żyje wciąż w pamięci, 
klimat tamtych lat

Gospodynie dwoiły się i troiły, by talerze przy nakryciach nie po-

zostawały puste. W przygotowanie spotkania szczególnie zaangażowały 

się: Małgorzata Szafraniec – przewodnicząca Koła, Danuta Dąbrowa, Ma-

ria Bas, Helena Piątek, Maria Stankiewicz, Grażyna Stankiewicz, Anna 

Kaczor, Mieczysława Stefan, Celina Kuras, Zofia Wilk, Czesława Cora, 

Alfreda Rak, Ewa Bańdo, Teresa Stankiewicz i Barbara Łachman. 

nie wiedzieli, to było to usprawiedli-

wione, a sala pomagała, jak umiała. 

Zwycieżyła w fantastycznym stylu 

Rita Wilk. Na drugim miejscu ex 

equo uplasowali się Wojciech Bajer 

i Stanisław Dziuba. 

Robiono też łańcuch choin-

kowy z kolorowego papieru. I tu 

uczestnicy sprawili wszystkim 

niespodziankę. Agnieszka Kosek 

i Janusz Szafraniec wcale z sobą 

nie rywalizowali. Wspólnymi siła-

mi, w rekordowo krótkim czasie, 

wykonali łańcuch tak długi, że nie 

dało się go w pełni rozwinąć w po-

przek sali gimnastycznej. Postano-

wiono zachować go jako dekorację 

na następny rok, a autorów nagro-

dzić pierwszym miejscem ex equo. 

Nagrody w konkursach ufundował 

oczywiście OPS. W trakcie spotka-

nia swoje wiersze prezentowała 

znana nam z „Klamry” Walentyna 

Drogosz.

Do późnych godzin wieczor-

nych Krzywaczka świętowała 

wspólnotę mieszkańców, życząc 

sobie, by atmosfera spotkania 

pozostała charyzmatycznym zna-

kiem tegorocznej codzienności.
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Odsłona czwarta: Biertowice, 24 stycznia

Wszystkie gospodynie przy-

gotowujące spotkania opłatkowe 

w naszych miejscowościach sta-

wały dosłownie na głowie, by za-

dowolić mieszkańców i by te uro-

czystości „wypadły” jak najlepiej. 

Ale panie z Biertowic przeszły naj-

śmielsze oczekiwania. Bezpośred-

nie, skromne, energiczne i pogod-

ne, tak przy przygotowaniach, jak 

i w trakcie spotkania, gotowe były 

nieba przychylić swoim sąsiadom. 

Nie dziwi więc, że tak znakomita 

była atmosfera „opłatka” w Bierto-

wicach. Każdy czuł się na tym spo-

tkaniu najważniejszym gościem.

Po wspólnotowej modlitwie 

prowadzonej przez ks. proboszcza 

Jacka Budzonia – wszyscy składa-

li sobie życzenia, dzieląc się opłat-

kiem. Również i tutaj przedstawiono 

jasełka. Najpierw całą salę „zaczaro-

wały” przedszkolaki w swoich pięk-

nych kostiumach: dynamiczne, 

radosne, doskonale przygotowane 

przez Elżbietę Zakrzewską-Żywot. 

Zachwycały, wzruszały i rozśmiesza-

ły, prowokując do fotografowania. 

Momentami wydawało się, że na 

jednego przedszkolaka przypada ze 

dwie osoby robiące im zdjęcia. Za 

trud wielotygodniowych przygoto-

wań gospodynie nagrodziły malu-

chy słodyczami i upominkami. 

Nie tylko przedszkolaki pre-

zentowały swoje osiągnięcia. Dzie-

ci szkolne przedstawiły program 

jasełkowy przygotowany wraz 

z księdzem, koncertowała schola, 

a do wspólnego śpiewu kolęd i pio-

senek biesiadnych akompaniowała 

zebranym Kapela Ludowa ,,Tęcza” 

pod przewodnictwem kapelmistrza 

Zygmunta Kucharskiego, zrzeszo-

na w Teatrze Regionalnym w Kra-

kowie. W kapeli tej gra mieszka-

niec Biertowic, Marian Wieczorek. 

Wspólny śpiew prowadziła, 

jak zwykle stwarzając rodzinną, 

serdeczną atmosferę, Zofia Ku-

rowska. Wystąpiły też gospodynie, 

śpiewając ułożoną przez siebie 

– w trakcie gotowania – piosenkę 

o Biertowicach. 

Były konkursy z nagrodami, 

quizy i skecze. Najwięcej emocji 

przysporzył konkurs składania 

karmników dla ptaków z przygoto-

wanych drewnianych elementów. 

Tego zadnia podjęli się Andrzej 

Olesiński, Jerzy Biela, Wacław 

Ciężkowski i Artur Babik. Śpiewa-

no dawne „biertowickie” kolędy, 

kilku mieszkańców w przebra-

niach kolędników przedstawiło 

scenkę kabaretową „Oj te chłopy”, 

Marian Wieczorek recytował 

wiersz „Dziad i baba” Józefa Igna-

cego Kraszewskiego, tradycyjne 

opowieści wigilijne zaprezento-

wali Władysława Targosz i Janina 

Monica. 

Podczas występu scholi miał 

miejsce wzruszający moment: 

szefowa zespołu Barbara Moskal 

przekazała pieniądze, zebrane ze 
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W skład biertowickiej silnej ekipa opłatkowej gospodyń wchodzi-

ły: Teresa Profic (przewodnicząca), Lucyna Biela (sołtys), Małgorzata 

Kajdas, Janina Biela–Kózka, Elźbieta Olesińska, Anna Kozieł, Helena 

Fus, Barbara Chrzanowska, Stanisława Mrowczyk, Małgorzata Flaga 

i Renata Fus–Kozieł.

sprzedaży ich płyty oraz podczas 

koncertów, mamie czteroletniego 

Mateusza, który jest chory na ser-

ce i musi przejść przez kosztowne 

leczenie. Był to poniekąd poże-

gnalny występ scholi w jej obec-

nym kształcie. 

Mieszkańcy dopisali – sala 

lustrzana Domu Weselnego pę-

kała w szwach. Dorośli gawędzili, 

śpiewali, podziwiali przygotowane 

występy i raczyli się znakomity-

mi potrawami, a licznie przybyła 

Nasze Biertowice
(na melodię Z tamtej strony Wisły)

Z każdej strony droga
W środku rzeki wstążka
To są Biertowice
Nasza droga wioska.

Przy „cesarskim szlaku”
Leży jej granica -
Wcześniejsza historia
Sięga średniowiecza.

Właściwe z historii
Wnioski wyciągamy
Bardziej jednak o dziś
I jutro dbamy.

Chociaż gabarytem
Jesteśmy w ogonie
Za to z gospodarką 
Na najwyższym tonie.

Ma swe mocne strony
Ważne w całej gminie,
Ale najcenniejsze
Są jej gospodynie.

Gospodynie z koła
Sprawę sobie zdają,
Jaką Biertowice rolę
W gminie mają.

Oczyszczalnia ścieków
Gminę obsługuje,
Zakład komunalny -
Śmieciom nie daruje.

Dokoła Biertowic
Zakłady powstały
Strefę gospodarczą
Pierwszą w gminie dały.

Nasi biznesmeni
Bardzo się starają
By się całej wiosce -
Coraz lepiej działo.

By każdego ranka 
Coraz piękniej było 
By się w Biertowicach 
Coraz lepiej żyło.

dzieciarnia napełniała salę swoim 

śmiechem i tańcami przy każdej 

nadarzającej się okazji oraz typo-

wymi w takich okolicznościach za-

bawami milusińskich. Przyszło też 

sporo młodzieży, która korzystała 

z atrakcji sąsiedzkiego spotkania, 

ale też pomagała błyskawicznie 

obsłużyć całą salę. Przybyli przed-

stawiciele samorządu, strażacy 

w mundurach galowych, przedsta-

wiciele firm i inne osoby znaczące 

w środowisku. 

Odsłona piąta: Rudnik, 31 stycznia

W ostatnia niedzielę stycznia 

Rudnik zakończył cykl spotkań 

opłatkowych. Współorganizator-

kami w Rudniku były panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich, współpracu-

jąca z nimi animatorka społeczna 

Bernadetta Koźlak i niezrównany 

wodzirej tych spotkań Zofia Ku-

rowska. Ale swój wkład do tego 

świętowania wspólnoty Rudnika 

wniosły wszystkie środowiska. 

Frekwencja wprawiła w zachwyt 

najbardziej wymagających. Ilość 

mieszkańców na opłatkach wspól-

notowych w Rudniku rośnie z roku 

na rok w postępie geometrycznym. 

Po wspólnej modlitwie pro-

wadzonej przez ks. proboszcza 

Aleksandra Zemłę i życzeniach 

cementowanych opłatkiem, szkoła 

przedstawiła rewelacyjne jasełka, 

w których przygotowanie zaanga-

żowani byli uczniowie od zerówki 

do gimnazjum oraz wielu nauczy-

cieli. Całość koordynowali ks. Ta-

deusz Palenik i nauczycielki Anna 

Chmura i Agata Bernecka. Szkol-

nym chórom anielskim towarzy-

szył przy organach Ireneusz Prza-

ła. Jakie utalentowane te dzieci 

w Rudniku – mówiono dyrektorowi 

Mirosławowi Pękale, na co on od-

parł: No tak, dzieci w ogóle są uta-

lentowane, trzeba tylko umieć to 

z nich wydobyć. 

Klamra_styczen..indd   17Klamra_styczen..indd   17 2010-02-23   10:27:182010-02-23   10:27:18



Klamra 1 (210) styczeń 2010

18

Specjalistą w wydobywaniu 

talentów rudniczan jest bez wąt-

pienia „Elegia”.

O tym, że wśród najcenniej-

szych skarbów sułkowickiej zie-

mi umieścić należy Zespół Pieśni 

i Tańca „Elegia” z Rudnika, nikogo 

nie trzeba przekonywać. Jednak za 

każdym razem, gdy „Elegia” poja-

wia się na spotkaniach rudniczan, 

nieodmiennie wychodzi na jaw, jak 

wielkie znaczenie ma ten zespół 

dla integracji środowiska tej miej-

scowości. Wszak wiadomo – z „Ele-

gią” każdy rodowity rudniczanin 

miał coś do czynienia – albo sam 

w niej był, albo miał tam dzieci, 

wnuki, rodziców, bliskich przyjaciół. 

W taki oto sposób, od czasu gdy 

w 1942 r. Stanisław Kaleta założył 

„Elegię”, zespół nie tylko przecho-

wuje dawne tańce i obrzędy, ale sam 

stał się najcenniejszą tradycją wsi. 

Uczestnikom spotkania opłat-

kowego w ostatnią niedzielę stycz-

nia prezentowały się dzieci i mło-

dzież, prowadzone obecnie przez 

Joannę Woźnicę. Zespół pozostaje 

wierny układom wypracowanym 

latami przez nieocenioną dwójkę 

instruktorów: Janusza Stręka i Ja-

nusza Mroczka, a kontynuowanym 

i ćwiczonym z kolejnymi pokole-

niami „Elegii” przez Waldemara 

Wolskiego i obecną instruktorkę. 

Była też absolutna niespodzianka 

– na scenie pojawił się chór złożony 

z byłych członków „Elegii”, który 

poprowadziła nauczycielka Halina 

Repeć. Jak dzwony niosły się głosy 

ćwiczone w śpiewie, a dawne pasto-

rałki rozbrzmiały w całej okazało-

ści swego autentycznego uroku. Co 

więcej, jak się później okazało, ory-

ginalny i niespotykany nigdzie in-

dziej scenariusz szkolnych jasełek 

też pochodzi z archiwów „Elegii” 

– odkrył go mianowicie Stanisław 

Kaleta i przywrócił Rudnikowi 

dziesiątki lat temu, a współcześni 

nauczyciele i uczniowie zrobili 

z niego prawdziwą perełkę. 

Śpiewał nie tylko chór, ale 

wkrótce rozśpiewała się cała sala, 

bo kolędy, pastorałki i przyśpiew-

ki znał tu każdy. A jeśli nawet ktoś 

nie pamiętał słów, to i tak mógł 

się przyłączyć dzięki śpiewnikom 

przygotowanym przez organizato-

rów. Gospodynie ponadto wykona-

ły „odgrzebany” po latach hymn 

Rudnika. Śpiewano też inne „rud-

nickie” piosenki, np. Jak żem je-

choł przez rudnickie pola, W Rud-

niku przepiękny dom.

Jednak na tym nie zakończy-

ły się prezentacje i możliwości ar-

tystyczne rudniczan. Grupa kolęd-

nicza Elegii przypomniała cenny 

rarytas – sięgające średniowiecza 

widowisko Krasna Dorota. Rud-

nik jest jedną nielicznych miejsco-

wości, gdzie obyczaj chodzenia po 

kolędzie z Dorotą, a nie z widowi-

skiem pasterskim, przetrwał w XX 

wieku. Dorota znana była wśród 

górali babiogórskich i grywana 

zwyczajnie po kolędzie jeszcze 

w XIX wieku. Dziś odgrzewają ten 

zwyczaj grupy z Suchej Beskidz-

kiej i Żywca. Ale to Rudnik i gru-

pa Elegii dostała za Dorotę Złotą 

Spinkę na Karnawale Góralskim 

w Bukowinie Tatrzańskiej. Wido-

wisko zakończyło się, tak jak daw-

niej, okolędowaniem gospodarzy, 

których, chcąc nie chcąc, reprezen-

towała Bernadetta Koźlak. Bo też 

 jak miała nie reprezentować, sko-
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ro ją sam diabeł porwał na stołek 
na scenie. 

W programie spotkania nie 
brakło oczywiście konkursów. Po-
nieważ Rudnik słynie z robienia 
stroików świątecznych, zawodnicz-
ki miały za zadanie jak najpięk-
niej złożyć w stroiki przygotowane 
identyczne elementy. Inny kon-
kurs polegał na obieraniu jabłka 
tak, by otrzymać jak najdłuższą 
obierkę. Burmistrz (mieszkaniec 
Rudnika) wraz z Janem Maślan-
ką, osiągnęli dokładnie ten sam 
rezultat – 81 cm. Następnie zorga-
nizowano rewię męskiej mody do 
kuchni. Panie przebierały panów 
w bardzo zmyślne kostiumy, budzą-
ce powszechną wesołość i uznanie. 
Tu w szranki stanęły pary Zbigniew 
Szuba z Ewą Bylicą i Tadeusz Pieg-
za z Teresą Kaczmarczyk.

Kiedy dodamy jeszcze do 
tego prześliczne stroiki przy 
każdym nakryciu, w których 
pod kwiatem gwiazdy betlejem-
skiej leży mały Jezusek jak Ca-
lineczka, wykonane przez Marię 
Francuziak, znakomite potrawy 
i ciasta własnoręcznie w 100% 
przygotowane przez gospodynie, 
– wyłoni się obraz bardzo zdolnej 
i bardzo twórczej społeczności.

Spotkania opłatkowe 

były strzałem w dzie-

siątkę. Pokazały, jak 

potrzebne są działania 

wspólnotowe i jak 

bardzo ludzie są na 

nie otwarci. Wyłoniły 

liderki środowisk 

lokalnych i to im 

właśnie dedykowa-

ny jest kolejny etap 

programu OPS „kre-

atywna społeczność”.

Szumi gaj, szumi gaj 

i szumi leszczyna,

Najpiękniejsza w świecie 

rudnicka dolina.

Piękna nasza wioska. 

Piegzówka przepływa

i wiele strumieni 

na cząstki rozrywa.

Bukowiec z Dalinem 

wioskę nam osłania,

a Diabelski Kamień 

widoki odsłania.

Z tego to kamienia, 

widzisz urzeczony,

Aż za Mogilany, 

wzgórza Lanckorony.

Tutaj przy Dalinie, 

kochanej dziewczynie,

Świat się staje rajem 

w kochaniu nawzajem.

Hymn Rudnika

Na „opłatkach” się nie skończy

Szefowe kół gospodyń, lider-
ki grup nieformalnych działają-
cych w miejscowościach naszej 
gminy oraz inne osoby, które 
chcą coś zrobić dla swojej miej-
scowości lub swojego środowiska 
spotkały się w sali konferencyj-
nej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w dniu 4 lutego. Przejdą oni cykl 
szkoleń i warsztatów, który po-
może im rozwinąć działalność. 
Dowiedzą się m.in. w jaki sposób 
mogą założyć np. stowarzyszenie, 
jak wypełniać potrzebną doku-
mentację, poznają różne możliwe 
formy działalności, które – dając 
im osobowość prawną – pozwo-
lą pisać projekty na konkursy 
i ubiegać się o środki zewnętrzne. 
Dowiedzą się, jak sporządzić taki 

projekt, by był zgodny z wymoga-
mi unijnymi. 

Przez najbliższe dwa mie-
siące przewidywane są regularne 
spotkania ze specjalistami z róż-
nych dziedzin, pokazywane będą 
dobre praktyki, które już spraw-
dziły się w działaniu konkretnych 
grup w innych miejscowościach, 
udzielane konkretne wskazówki, 
prowadzone będą warsztaty m.in. 
z komunikacji społecznej. 

Uczestnicy otrzymają opra-
cowaną dokumentację oraz pa-
kiety pomocnych materiałów. Tak 
uzbrojeni będą mogli rozwijać 
działalność zgodnie z potrzebami 
społecznymi, własnymi zaintere-
sowaniami i temperamentem.

oprac. Anna Witalis–Zdrzenicka

Fotoreportaż ze spotkań opłatkowych 
we wszystkich miejscowościach gminy 

również na okładce. 

Fot. Anna Witalis–Zdrzenicka, 
Jan Zdrzenicki

Wszechstronnie uzdolnione gospodynie z Rudnika, szczególnie za-

angażowane w przygotowanie „opłatka”: Stanisława Dominik, Ewa By-

lica, Krystyna Zborowska, Lucyna Kiebzak, Halina Cyrek, Maria Fran-

cuziak, Anna Maślanka, Barbara Szatan, Stanisława Zielińska, Celina 

Blak, Maria Chorążewska, Zofia Góralik i Irena Moskal oraz gościnnie 

Zofia Kurowska ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach – ale ro-

dowita rudniczanka.

(red.)

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka
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Kolędnicy misyjni archidiecezji krakowskiej w Sułkowicach

Siewcy wiary, nadziei i miłości

Sułkowice znane są w naszej 
archidiecezji m. in. z zaangażowa-
nia w dzieło misyjne, z systema-
tycznych i ożywionych bezpośred-
nich kontaktów z misjonarzami, 
którzy przyjeżdżają co jakiś czas 
do naszego miasta z opowieścia-
mi o pracy polskich kapłanów 
i wolontariuszy na większą chwałę 
Bożą w dalekim świecie. Wyrazem 
tej serdecznej więzi był m.in. ubie-
głoroczny festiwal twórczości reli-
gijnej dzieci i młodzieży Na misyj-
nym szlaku, zorganizowany przez 
szkołę podstawową i parafię, przy 
wydatnej pomocy władz gminy. 

Tegoroczna akcja organizo-
wana była pod znakiem „siewców 
gwiazd”. Miał on przypomnieć 
o konieczności niesienia pomocy 
potrzebującym oraz o konieczności 
rozpalania w domach rodzinnych 
wiary, nadziei i miłości, a także po-
koju i przebaczenia.

Spotkanie Kolędników Mi-
syjnych archidiecezji krakowskiej 
– czyli wielki finał tegorocznej ak-
cji na naszym terenie – rozpoczęła 
uroczysta msza święta w kościele 
parafialnym w Sułkowicach. Wraz 
z kolędnikami przybyli ich opieku-
nowie: księża, siostry zakonne, ka-
techeci, a także klerycy z krakow-
skich seminariów duchownych. 
Mszy świętej koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Bogdan Michal-
ski – sekretarz stowarzyszenia Pa-
pieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary 
z Warszawy, w asyście: ks. Tadeusza 
Dziedzica – dyrektora papieskiego 
Dzieła Misyjnego Archidiecezji 
Krakowskiej oraz ks. Stanisława 
Jaśkowca – proboszcza parafii Suł-
kowice. Wygłoszoną podczas mszy 
św. homilię ks. Tadeusz Dziedzic 
wzbogacił poruszającym filmem 
dokumentalnym o dzieciach z Peru. 
W oprawę liturgiczną nabożeństwa 
włączył się także chór Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickiewicza 
w Sułkowicach oraz chór parafial-
ny „Apassionata”. W procesji z da-
rami, przygotowanej przez s. Wie-
sławę Kasacką z Poręby Wielkiej, 
dzieci niosły: gwiazdę, skarbonkę, 
albumy z kolędowania, ofiary ze-
brane w czasie kolędowania i ornat 
na misje. Modlitwę wiernych, obej-

Około 700 dzieci przebranych w stroje mieszkańców wszystkich kontynentów przybyło 9 stycznia do 

Sułkowic na Spotkanie Kolędników Misyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Spotkanie poprzedziła 

akcja kolędowania poszczególnych grup w parafiach archidiecezji. Ta forma pomocy misjom organi-

zowana jest w wielu diecezjach Polski od kilku lat i z roku na rok nabiera rozmachu. Dołączają się 

kolejne diecezje, wspierając dzieło polskich misjonarzy na całym świecie. Największe doświadczenia 

ma diecezja tarnowska, gdzie w ubiegłym roku kolędnicy misyjni uzbierali ponad milion złotych. 

mującą suplikacje za dzieci wszyst-
kich kontynentów, przygotowała 
s. Berta Zybura z Zembrzyc.

Jedna z uczestniczek spo-
tkania opowiada: Po mszy świętej 
udaliśmy się w zimowej scenerii 
do szkoły na koncert małych kolęd-
ników. Dzieci przypominały nam 
cicho płynącą rzekę, zmierzającą 
w jednym kierunku. Nad bezpiecz-
nym przejściem 700 dzieci z opie-
kunami z kościoła do szkoły czu-
wali druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Straż Miejska.

W szkole dyrektor Iwona Dzi-
dek wraz z komitetem organiza-
cyjnym złożonym z nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz rodzica-
mi zaprosili przybyłych na domo-
wy bigos, drożdżówki i herbatę.

W sali gimnastycznej ucznio-
wie z Sułkowic przedstawili trady-
cyjne jasełka, wzbogacone o tańce 
z różnych kontynentów. Przed-
stawienie przygotowały wycho-
wawczynie klas trzecich, a układ 
choreograficzny opracowała Da-
nuta Kostowal–Suwaj. W przygo-
towanie strojów zaangażowali się 
rodzice, zaś scenografię wykonali 
członkowie koła plastycznego.

W przeglądzie wzięło udział 18 
grup kolędniczych. Ich występy oce-
niało jury w składzie: sekretarz kra-
jowy PDRW – ks. Bogdan Michalski, 
ks. Stanisław Jaśkowiec, Piotr Puł-
ka, Iwona Dzidek, Ewa Garbień, Woj-
ciech Madej, Krzysztof Krawczyk 
i s. Bożena Najbar. Uwzględniono 
5 kategorii: strój kolędniczy, gwiaz-
da, skarbonka, album z kolędowania 
i prezentacja.

Laureaci pierwszych trzech 
miejsc i wyróżnień w poszczegól-
nych kategoriach:

strój kolędniczy – I. m. Poręba 
Wielka, II m. Niedźwiedź, III m. 
Niegowić.

gwiazda kolędnicza – I m. Niego-
wić, II m. Sułkowice, III m. Płaza,

skarbonka – I m. Niegowić, II m. 
Balice, III m. Bukowina Tatrzań-
ska,

album z kolędowania – I m. Płaza, II 
m. Niepołomice, III m. Niedźwiedź,

prezentacja – I m. Poręba, Waw-
rzeńczyce i Bukowina Tatrzańska, 
II m. Niegowić, III m. Niedźwiedź.

Wyróżnienia: Bystra, Skawinki, 
Tenczyn, Zembrzyce, Marcówka, 
Zarębki, Mogilany, Gimnazjum 
nr 48 w Krakowie, Wawrzeńczyce, 
Sidzina, Grzechynia, Nowy Targ.
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W wydaniu magazynowym Ga-
zety Gminnej „Klamra” Magazyn 
2009 o nr ISSN 1233-2593 w artyku-
le pt. „Miejsca pamięci narodowej 
na terenie gminy” podaliśmy błędną 
lokalizację obelisku ku czci party-
zantów koło leśniczówki. Obelisk Le-
śniczówka tak jak i zbiorniki wodne 
oraz cały Rezerwat „Las Gościbia” 
leżą na terenie Harbutowic. 

Dziękujemy Panu Piotrowi 
Golonce za zwrócenie uwagi na ten 
błąd. Przepraszamy.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzie-
ci przyznało również wyróżnienie 
specjalne dla uczniów klas trze-
cich Szkoły Podstawowej w Sułko-
wicach za przedstawione podczas 
spotkania jasełka misyjne.

Podczas przerw dzieci uczy-
ły się tańców kontynentalnych, 
oglądały zdjęcia z Peru, zwiedzały 
wystawę eksponatów misyjnych 
oraz otrzymały czasopismo misyj-
ne „Echo Dzieciom”. Chętni mieli 
możliwość kupienia filmu o Peru. 

Spotkanie zakończyło się 
przesłaniem, aby dzieci nadal były 
„siewcami gwiazd” – na co dzień, 
w swoich środowiskach. 

Na podstawie relacji ks. Tadeusza 
Dziedzica, s. Bożeny Najbar 

i s. Mieczysławy Duśko – (awz) 

S p r o s t o w a n i e

Reakcja
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Drewniana konstrukcja szopki 
przy plebanii w niedzielę 31 stycz-
nia wypełniona była po brzegi ko-
lorowo ubranymi dziećmi w stro-
jach kolędników, aniołów i pasterzy, 
a także chłopcami w zielono brą-
zowych narzutach i kapeluszach 
rodem z Peru. Tradycję wspólnego 
kolędowania zapoczątkował ks. Pa-
weł Drobny w 2005 r. Sprowadzono 
specjalnie na tę okazję jak najbar-
dziej żywego osła (od Księży Pallo-
tynów), gołębie (Tomasza Stręka, 
który symbolicznie wypuścił je 
z klatki na początku kolędowa-
nia) oraz gołębie „występujące” 
na scenie w klatce (od Michała 
Kiebzaka), a także królika Jana 
Jędrzejowskiego. Osioł przez cały 
czas skubał siano dostarczone mu 
przez Wiesława Jędrzejowskiego. 
Nie obyło się bez Orkiestry Dętej 
oraz Kapeli „Dudy” z Sułkowic. 
Pieczę organizacyjną nad całością 
sprawowała dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Sułkowicach Iwona 
Dzidek. Przywitała ona serdecznie 

Finał gminnego kolędowania
W Żywej Szopce, z bigosem myśliwskim w tle

Jak co roku, mieszkańcy gminy zaproszeni zostali na wspólne kolędowanie 

przy drewnianej szopce na placu przy plebanii 

– z kolędnikami w malowniczych strojach, żywymi ptakami i zwierzętami, orkiestrami i kapelami.

wszystkich kolędujących i podzię-
kowała za współudział oraz orga-
nizację Żywej Szopki. Burmistrz 
Piotr Pułka złożył najlepsze życze-
nia noworoczne wszystkim miesz-
kańcom gminy. Ksiądz proboszcz 
Stanisław Jaśkowiec powiedział, 
że bardzo cieszy się z takich im-
prez, które gromadzą i jednoczą 
ludzi na wspólnej modlitwie w ta-
kiej niekonwencjonalnej formie.

W realizację Żywej Szopki za-
angażowane były przede wszyst-
kim wychowawczynie klas trzecich 
SP, które miały za zadanie przygo-
tować dzieci do występu: Agata 
Kopacz, Małgorzata Garbień, Ma-
ria Bochnia, Iwona Wrona, Danuta 
Kostowal-Suwaj. Pomagali także: 
wicedyrektor Łukasz Zając Alicja 
Flis, Katarzyna Stolarska, Anna 
Nowak i ks. Marek Suder. O nagło-
śnienie zadbał Dariusz Natanek 
z GOK w Sułkowicach. Nad bez-
pieczeństwem kolędujących czu-
wała Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz Straż Miejska. 

O tym co zrobił arcydiabeł, 
dowiedzieli się mieszkańcy Har-
butowic 17 stycznia z jasełek w wy-
konaniu uczniów klas IV–VI. Przez 
jasełkową scenę na sali gimnastycz-
nej przewinęła się bogata galeria 
jasełkowych postaci wzbogacona 
o Archanioła Gabriela, Lucyfera, dia-
bła Rokitę czy ochroniarzy Heroda, 
którzy mieli „zająć się” mędrcami. 

O klimacie przedstawienia 
świadczyć może scena spotkania 
mędrców z ochroniarzami, którzy 
żądają papierosów, ale zamiast nich 
otrzymują od Melchiora radę:

(palenie) / Niszczy wszak płuca, 
no i krążenie. / Ministra zdro-
wia rada jest taka: / Nie pal, bo 
umrzesz wcześnie na raka!

Jasełka spotkały się z peł-
ną aprobatą licznie przybyłych 

(jg)
Fot. na okładce Joanna Gatlik

Niekonwencjonalne jasełka w Harbutowicach

Szkoła swojej wsi
Archanioł Gabriel odkrył zdradę. Podstępny Lucyfer, przez podstawienie w niebie swojego agenta, 

mógł poznać plan zbawienia ludzi. O sprawie zostaje natychmiast poinformowany Bóg, 

który decyduje jednak, że nie będzie zmieniał planów związanych z narodzeniem swojego Syna. 

Za to kiedy Lucyfer dowiedział się, że jego agent został zdemaskowany.... 

mieszkańców i zaproszonych go-
ści, wśród których znaleźli się 
m.in.: burmistrz Piotr Pułka i po-
przednia dyrektor szkoły Zofia 

Frosztęga. Liczne odwołania do 
polskiej rzeczywistości wywoływa-
ły uśmiech na twarzach, a na za-
kończenie młodzi aktorzy zebrali 
gromkie brawa.

 Tak duże przedsięwzięcie nie 
byłoby możliwe, gdyby nie trud 
i zaangażowanie wielu osób. 
Uczniowie pracowali pod okiem 
Bernadetty Zaremby i Anny Go-
lonki. Część z nich, brała także 
czynny udział w przygotowaniu 
dekoracji i pomagała w zorganizo-
waniu rekwizytów. Również nie-
którzy rodzice aktywnie włączyli 
się w to dzieło i zadbali o piękne 
kostiumy. Oprawę muzyczną jase-
łek przygotował Ireneusz Przała. 
Pomocą w przygotowaniu sali do 
występu służyli także pracownicy 
obsługi szkoły.

Anna Golonka 

Uczniowie przedstawili jaseł-
ka, prowadzoną gwarą rozmowę 
pasterzy, których zbudziła gwiaz-
da, a także zatańczyli dla publicz-
ności. Piękną kolędę zaśpiewały 
także gimnazjalistki z Sułkowic, 
akompaniując sobie na gitarze. 
Po występach wszyscy uczestnicy 
byli częstowani cukierkami po-
darowanym przez ks. proboszcza, 
a na rozgrzewkę można było na-
pić się gorącej herbaty i zjeść 
pyszny bigos myśliwski, przygo-
towany przez kucharki ze Szkoły 
Podstawowej w Sułkowicach (Ka-
rolinę Górkiewicz, Marię Kurek, 
Wiesławę Gielatę, Marię Hyrlicką 
i Urszulę Stokłosę a sponsorowa-
ny przez Urząd Miejski w Sułko-
wicach i Koło Łowieckie „Myśli-
wiec” z Lanckorony. Koło to od 
lat współpracuje ze szkołą, a jego 
trofea oglądać można na wystawie 
w Izbie Tradycji w Starej Szkole 
w Rynku. 
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Pierwszy charytatywny tur-
niej halowy, wtedy o puchar preze-
sa F.N. Kuźnia Jana Ostafina, od-
był się w 2003 roku. Drugi, czwarty 
i szósty turniej był rozgrywany 
o puchar prezesa Firmy Crawitco 
Siepraw Adama Krawczyka, trzeci 
o puchar prezesa firmy Inwest–Dom 
Leszka Ptaka, piąty o puchar preze-
sów firmy Wiech Wiesława Stokłosy 
i Krzysztofa Pomierskiego. 

W sumie do tej pory we wszyst-
kich turniejach udzielono pomocy 
10 dzieciom: Dawidowi Jędrze-
jowskiemu z Sułkowic, Agnieszce 
Kołodziej z Krzywaczki, Jakubowi 
Ożogowi z Pisar, Radosławowi Jaś-
kowcowi, Wiesławowi Frasiowi, Ma-
ciejowi Szewerdakowi, Dominikowi 
Włochowi z Sułkowic, Ani Sroce 
z Biertowic, Patrykowi Dąbrowie 
z Krzywaczki oraz nieżyjącemu 
już Filipowi Bielarzowi z Rudnika. 
W 2006 r. z „turniejowych” pieniędzy 
zakupiono całe wyposażenie kom-
puterowe dla Centrum Rehabilitacji 
w Sułkowicach. W tym roku pomoc 
trafiła do kolejnych dwóch osób.

Dwa rowerki rehabilitacyjne
W ostatni weekend stycznia 

sułkowicka hala sportowa tętni-
ła życiem i sportową rywalizacją. 
16 drużyn stanęło do gry w piłkę 
nożną, by podczas dwunastomi-
nutowych meczy drużynowych 
zdobyć miano najlepszej i wy-
grać puchar siódmego już tur-
nieju, a jednocześnie wesprzeć 
niepełnosprawne dzieci z terenu 
gminy. Pomoc w postaci rower-
ków rehabilitacyjnych trafiła do 
trzyletniego Karolka Szypuły 
z Rudnika oraz dziesięciolatka Ka-
mila Plichty z Krzywaczki. Karolek 
urodził się mając pół kilograma, 
co jak sobie można łatwo wyobra-
zić, spowodowało szereg negatyw-
nych następstw i duże uszczerb-
ki na zdrowiu oraz przeszkodziło 

Firma Projektowa Barzak zwycięzcą w VII Halowym Turnieju Gościbi

Dobro podarowane wraca podwójnie
Już po raz siódmy Klub Sportowy Gościbia, przy współudziale zainteresowanych firm 

oraz Gimnazjum w Sułkowicach zorganizował turniej, którego głównym celem jest pomoc 

niepełnosprawnym dzieciom. Pomysłodawcą tego kapitalnego projektu jest Edward Łaski 

– prezes KS Gościbia. Tym razem walczono o puchar prezesów firmy TKSJ TONIX 

„Meble Szczurek” s.c. Jawornik Stanisława, Krystiana i Tomasza Szczurków z Rudnika. 

w prawidłowym rozwoju organi-
zmu. Kamil natomiast – jak opo-
wiada jego mama – urodził się 
całkiem zdrowy, jednak z biegiem 
czasu pojawiły się u niego nie wia-
domo skąd – epilepsja i autyzm, 
przestał mówić. Wręczenie rower-
ków rehabilitacyjnych ufundowa-
nych przez Urząd Miejski w Suł-
kowicach oraz głównie przez firmę, 
o której puchar rozgrywał się te-
goroczny turniej, odbyło się 30 
stycznia 2010 r. w hali sportowej 
w Sułkowicach, podczas oficjalne-
go rozpoczęcia turnieju. 

Na kameralnym spotkaniu 
prezesi firm mieli okazję zaprezen-
tować swoją działalność – nie tylko 
codzienną, ale także dobroczyn-
ną. Podziękowano organizatorom 
turnieju i dyrektor Gimnazjum w 
Sułkowicach Stefanii Pilch za bez-
płatne udostępnienie hali sporto-
wej. Przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego gimnazjum wrę-
czyli kwiaty Edwardowi Łaskie-
mu, dziękując za organizację tego 
szczytnego spotkania sportowego.

Piłki dla najlepszych 
zawodników KS Gościbia

Animuszu całej sportowej im-
prezie dodawała Orkiestra Dęta 
z Sułkowic, a atmosferę na hali pod-
grzewał istniejący od dwóch lat, 
a prowadzony przez Joannę Kaźni-
cę zespół taneczny Thelux – złożony 
z uczennic gimnazjum w Sułkowi-
cach. Oficjalne rozpoczęcie impre-
zy przypadło w tym roku głównym 
sponsorom imprezy – zwycięzcom w 
zeszłorocznym VI turnieju prezesom 
firmy Tonix Meble Szczurek. Bur-
mistrz Piotr Pułka wręczył nagrody 
najlepszym zawodnikom KS Gości-
bia: Piotrowi Listwanowi (trampkarz 
młodszy), Rafałowi Mieleckiemu 
(trampkarz najmłodszy), Kamilowi 
Ostafinowi (trampkarz starszy) oraz 
Marcinowi Piątkowi (junior).

Współpraca i rywalizacja
Turniej miał charakter między-

narodowy. Wzięła w nim bowiem 
udział po raz pierwszy firma ze 
Słowacji PPH Hajduk, która na co 
dzień współpracuje z działającą od 
12 lat firmą meblową Tonix Meble 
Szczurek. Swoje drużyny wysta-
wili również reprezentanci Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach – z bur-
mistrzem na bramce, KS Gościbia, 
Narzędzi Kuźnia i Producent Narzę-
dzi Juco z Sułkowic, PPH Inter Zoo 
z Poręby, ZPH Crawtico z Sieprawia, 
Tartak Jasienica, Fabryka Mebli 
Ryś z Krzywaczki, Centrum Drewna 
i Oklein z Izdebnika, firma Conhpol 
ze Stanisławia Dolnego, Firma Pro-
jektowa Barzak z Krakowa, a tak-
że firmy Felix Kiebzak & Zdzisław 
Szczurek, Zakład Budowlany Zde-
bel oraz Zakład Wędliniarski Łaski z 
Sułkowic. Patronatem objęli impre-
zę „Dziennik Polski”, TVP 3 Kraków 
oraz Gazeta Gminna „Klamra”.

Zwycięzcy
Pierwsze miejsce w turnieju 

zajęła Firma Projektowa Barzak, 
która w przyszłym roku będzie 
głównym sponsorem imprezy, na 
drugim miejscu uplasowała się 
firma Crawtico, trzecie – Tonix 
Meble Szczurek s.c. Kolejne miej-
sca zajęli: Inter Zoo Poręba, Meble 
Ryś Krzywaczka, Centrum Drew-
na i Oklein Izdebnik, F.N. Kuźnia, 
Urząd Miejski w Sułkowicach.

Symboliczny puchar otrzyma-
ło PPH Hajduk Rimavske Janow-
ce ze Słowacji. Wręczono również 
dyplomy i puchary dla najlepsze-
go zawodnika imprezy – okazał 
się nim Stanisław Szczurek oraz 
dla najlepszego strzelca imprezy 
– Krzysztofa Zająca (strzelił w su-
mie 7 goli!).

Joanna Gatlik

O g ł o s z e n i e  U M
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że przystąpiono do:
1. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru wsi B i e r t o w i c e 
w granicach administracyjnych, 
2. sporządzenia zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenów wsi R u d n i k 
(poszerzenie terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną).
Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach: www.sulkowice.pl
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