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Wybrane z numeru:

Bezpiecznie w szkołach             s. 7

Królik po sułkowsku (i kura też)         s. 10

Coraz bezpieczniejsza gmina           s. 5–6

Z prac Rady Miejskiej           s. 9

Rada Osiedla             s. 9

Nowa edycja „Aktywnych”         s. 4

Rok Straży Miejskiej  s. 7

Inwestorzy przybywają  s.  4

Pszczolinka złocista (Andrena fulva)           s. 11

Miłość  charytatywnie i walentynkowo        s. 14–15

Strażak zawsze rękę poda – konkurs      s. 19

Rodzinny jubileusz braci Skorutów      s. 13

Galeria Internat i krakowskie salony    s. 17

Wspominanie na Kamieńcu             s. 18

Dzień Kobiet naszej gminy                     s. 12

Druga Rocznica AA                      s. 16

Cichy bohater por. Roman Pułka       s. 22

Czempioni  licealiady  i  gimnazjady          s. 20–21

W rankingu najlepszych gmin 

polskich, ogłoszonym po raz 

siódmy przez Związek Powiatów 

Polskich, gmina Sułkowice zajęła 

3. miejsce w Małopolsce 

i 33. w kraju w 2009 roku. 

Wyniki ogłosił „Newsweek 
Polska” z dnia 26 marca. Konkurs 
prowadzony był on line w czterech 
kategoriach: powiat, miasto na 
prawach powiatu, gminy miejsko-
wiejskie, gminy wiejskie. 

Wzięto pod uwagę kilkadzie-
siąt różnych kryteriów, m.in. dzia-
łania proinwestycyjne, poprawa 
jakości obsługi mieszkańców, roz-
wiązania ekologiczne, posiadanie 
certyfikatów ISO, unijne dotacje, 
obecność w internecie. Za każdą 
kategorię otrzymywało się okre-

śloną liczbę punktów (np. 300 
punktów za uchwaloną strategię 
rozwoju, 800 punktów za posiada-
nie certyfikatu ISO).

W całej Polsce mamy 2.479 gmin 
trzech rodzajów: 1.576 gmin wiejskich, 
597 gminy miejsko-wiejskie i 306 
gmin miejskich. Na terenie Małopol-
ski zaś mamy 43 gminy miejsko-wiej-
skie. Status 3. gminy w swojej kategorii 
w Małopolsce i 33. w Kraju jest więc 
wynikiem bardzo dobrym. W Małopol-
sce wyprzedziła nas tylko Trzebinia
i Dąbrowa Tarnowska. Bezpośrednio 
za nami w pierwszej dziesiątce upla-
sowały się Dobczyce, Sucha Beskidz-
ka, Niepołomice, Gdów, Limanowa, 
Brzesko i miasto Bochnia. 

Szczegółowe informacje nt. 
rankingu znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.newswe-
ek.pl/artykuly/wydanie/1174/kto-
jest-najlepszy,55562,1

Z  o s t a t n i e j  c h w i l i

Sułkowice 3. w Małopolsce, 
33. w Kraju

Najczęściej barwimy jajka 

w łupinach cebuli, więc mają kolor 

czerwonobrunatny. Ale i te bar-

dziej artystyczne pisanki często 

jako podstawowy mają kolor czer-

wony. Na dodatek okazuje się, że 

czerwień jest dominującym kolo-

rem pisanek nie tylko w Polsce, ale 

w całej kulturze chrześcijańskiej. 

Na czerwono barwili je chrześci-

janie pierwszych wieków w Arme-

nii, a w Austrii (więc też Galicji) 

do I wojny światowej wielkanocne 

jajka były wyłącznie czerwone. 

W Kościele prawosławnym do dziś 

jest to tradycyjny kolor pisanki. 

Zwyczaj ten wiąże się z le-

gendą grecką z X wieku, dotyczą-

cą zmartwychwstania Chrystusa.

Gdy Maria Magdalena ujrza-

ła zmartwychwstałego Chrystusa, 

pobiegła do domu. Zauważyła, że 

jajka w jej gospodarstwie zabar-

wiły się na czerwono. Podzieliła 

się nimi z apostołami, do których 

udała się z wiadomością i wtedy 

te czerwone jajka zamieniły się 

w ptaki, co odczytano jako znak 

nowego życia po śmierci.

Na pamiątkę zmartwychwsta-

nia kolor czerwony stał się symbo-

lem zwycięstwa, radości i dobrych 

wiadomości. Dlatego ludowa tra-

dycja chrześcijańska przypisywała 

szczególne znaczenie rumuńskie-

mu przysłowiu: kiedy zabraknie 

czerwonego jajka, to nastąpi ko-

niec świata.

Istnieje też polska legenda, 

głosząca, że kamienie, którymi 

ukamienowano św. Szczepana, za-

mieniły się w czerwone jajka.

Tradycja zdobienia jaj jest 

starsza niż chrześcijaństwo. Zna-

na była już u Persów, Chińczyków 

Tajemnice pisanki

i Fenicjan. Najstarsze znane po-

chodzą z III w p.n.e.

Znalezione na terenie Pol-

ski – na Opolszczyźnie – najwcze-

śniejsze zdobione jaja (kraszanki) 

pochodzą z X w. Słowianie otaczali 

jajka kultem, jako symbol odra-

dzającego się życia. Choć wiąże się 

z nimi wiele przesądów i zwycza-

jów, w których nie zawsze pełnią 

one pozytywną rolę, poświęcone 

przynoszą samo dobro i sprowa-

dzają do domu szczęście. Podziele-

nie się święconym jajkiem z bliski-

mi umacnia więzi i broni rodzinę 

przed złymi wpływami z zewnątrz, 

zapewnia jej też nowe siły witalne 

i zdrowie.

Drodzy Czy telnicy,
życzy my Wam, by w te Święta w Wa s zych doma ch jajka same barwiły się na czerwono 

i wz latywały ja k pta ki, niosąc nowinę o Nowy m Życiu, o W ierze, Nadziei i Miłości. 
Niech się uda ja k najlepiej i wy bornie sma kuje chrzanówka.

Niech w lany poniedziałek nie b ra knie wody w sikawka ch i słonka na niebie. 

Wesołych Świąt 
Burmistrz g miny Sułk owice Piotr P ułka z Zespołe m

i Redakcja "Klamry"

  Dlaczego w większości pisanek 

   dominuje kolor czerwony? 

  Skąd w ogóle wziął się zwyczaj barwienia jaj? 

 Czy to tylko nasza, chrześcijańska tradycja?

Czerwone jaja

(red.)

oprac. (awz)
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Wizualizacja kompleksu w Krzywaczce

O ile inwestycje przy drodze 

bielskiej wydają się oczywiste 

i utrwalone od lat, to cieszyć musi 

fakt, że „ruszyły” Harbutowice. 

Nowej inwestycji spodziewa się 

też Krzywaczka. 

Harbutowice
Ponoć nie ma ładniejszego 

stoku na wyciąg narciarski na po-
łudnie od Krakowa aż do Zawoi 
niż stok Szklanej Góry w Harbu-
towicach – tak przynajmniej twier-
dzi Wiesław Waś ze spółki Szkla-
na Góra, który postanowił w tym 
miejscu zainwestować. Jeszcze 
w grudniu tego roku ma powstać 
trasa o długości 700 metrów i wy-
ciąg krzesełkowy. W dalszych pla-
nach jest również budowa drugie-
go stoku (liczącego 1000 metrów) 
i wyciągu oraz budowa infrastruk-
tury gastronomiczno-hotelowej.

O wyborze Harbutowic za-
decydowała długość stoku, jego 
szerokość, a także to, że daje moż-
liwość korzystania z niego każ-
demu, także mniej wprawnym 
narciarzom, dzieciom i seniorom. 
Wyciąg nie ma być konkurencja 
dla wyciągu w Myślenicach czy 
Sieprawiu, lecz poszerzyć ofertę 
dla miłośników „białego szaleń-
stwa”, dać im większy wybór.

W związku z tymi planami 
powstała konieczność wprowadze-
nia przez gminę zmian w studium 
uwarunkowań i planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Decyzje 
o przystąpieniu do sporządzenia 
tych zmian rada miejska podjęła 
podczas sesji 25 lutego. Gdy tylko 
warunki formalne na to pozwolą, 
Wiesław Waś ze spółki „Szklana 
Góra” przystąpi do doprowadze-
nia mediów i uzbrojenia terenu 
pod inwestycję. 

Burmistrza Piotr Pułka sprzy-
ja tej inwestycji, upatrując w niej 
szanse na rozwój Harbutowic 
w tak pożądanym kierunku tury-
stycznym, do czego miejscowość 
ma szczególnie dobre warunki 
naturalne. Dlatego chciałby jak 
najszybciej ogłosić przetarg na wy-
konanie koniecznych prac doku-

Inwestorzy przybywają do gminy Sułkowice

Na narty do Harbutowic, na zakupy do Krzywaczki
Nowe tereny w gminie 

Sułkowice zaczynają przycią-

gać inwestorów z zewnątrz 

i zachęcać rodzimych. 

mentacyjnych oraz by firma, która 
ten przetarg wygra wykonała pracę 
najpóźniej do lipca tego roku. Za 
zmiany w planie zapłaci gmina. 
Jest to koszt rzędu 30 tys. zł.

Krzywaczka
Przy drodze krajowej w Krzy-

waczce postanowił zainwesto-
wać lokalny inwestor. Powstanie 
centrum komercyjno–handlowe 
z bankiem, towarzystwem ubez-
pieczeniowym, apteką, centrum 
medycyny i sklepem wielkopo-
wierzchniowym, a także jedna 
z restauracji sieciowych. Dogodny 
dojazd zapewni klientom 100 miejsc 
parkingowych z drogą serwisową. 

Planowane otwarcie obiektu 
ma nastąpić – podobnie jak wy-
ciągu w Harbutowicach - w grud-
niu 2010 r. Będzie się on składał 
z dwóch budynków: piętrowego 
o powierzchni 1200 m2 oraz hali 
o powierzchni handlowo – maga-
zynowej 1400 m2. Obiekt będzie 
monitorowany, klimatyzowany, 
o wysokim standardzie wykończe-
nia wnętrz. 

Otwarta jest także możliwość 
najmowania lokali w obiekcie. In-
westor przewiduje, że w nowym 
obiekcie znajdzie pracę ok. 50 osób 
z terenu gminy Sułkowice. 

(awz, jg)

Działania projektu przezna-
czone są dla osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej oraz 
ich otoczenia. W ramach aktywnej 
integracji zawarte zostaną kontrakty 
socjalne z osobami zagrożonymi wy-
kluczeniem społecznym, pozostają-
cymi w trudnej sytuacji życiowej.                 

W kontrakcie przewidziane są 
różnorodne formy upowszechnia-
nia i integracji społecznej, takie 
jak m.in.: treningi kompetencji 
i umiejętności społecznych, kon-
sultacje z psychologiem, prawni-
kiem, pedagogiem, doradcą zawo-
dowym, szkolenia zawodowe czy 
kurs obsługi komputera.

W projekcie łącznie w latach 
2010–2012 weźmie udział, co naj-
mniej 117 uczestników z gminy 
Sułkowice, którzy spełnią kryteria 
grup docelowych i zgłoszą chęć 
uczestnictwa w projekcie. Rekru-
tacja będzie miała charakter cią-
gły. Projekt realizowany jest od 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

miesiąca lutego 2010 do 31 grud-
nia 2012 roku.

W ramach projektu realizo-
wany będzie również Program Ak-
tywności Lokalnej, który obejmie 
działania o charakterze środowi-
skowym, skierowane do miesz-
kańców całej gminy, promujące 
integrację społeczną i międzypo-
koleniową. Zostaną zorganizowa-
ne wydarzenia takie, jak np: Dzień 
Seniora, spotkanie mikołajkowe, 
ogniska, opłatki, itp. 

Szczegółowe informacje uzy-
skać można w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sułkowicach, ul. 
Sportowa 45,  tel. 12 272 50 20.

Józefa Bernecka
Dyrektor OPS w Sułkowicach

Kolejna odsłona „Aktywnych”
Ośrodek Pomocy Społecznej od lutego rozpoczął 

realizację tegorocznej edycji projektu „Aktywni razem”.

Program finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
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Relacje służb w sprawie bezpieczeństwa gminy

Coraz bezpieczniejsza gmina Sułkowice
Ze sprawozdań i raportów wynika, że w naszej gminie żyje sie coraz bezpieczniej. 

Statystyki przedstawiane przez gości w mundurach na spotkaniach środowiskowych 

i sesji rady miejskiej napawają optymizmem, a takie decyzje jak 

reorganizacja policji czy powołanie straży miejskiej sprawdziły się w codziennej praktyce.

Stan bezpieczeństwa gminy 

oraz obszary możliwe do popra-

wienia były motywem przewod-

nim 42. sesji rady miejskiej. Swo-

je raporty i postulaty przedstawili 

radnym: Komendant Powiatowy 

Policji w Myślenicach mł. insp. 

mgr Zbigniew Filiczak, Komen-

dant Państwowej Straży Pożarnej 

w Myślenicach St. Kpt. Sławomir 

Kaganek, Nadleśniczy Nadleśnic-

twa Myślenice Państwowe Gospo-

darstwo Leśne Lasy Państwowe 

Stanisław Widz, Kierownik Wy-

działu Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatu Myślenice Ta-

deusz Rabski, Gminny Komen-

dant OSP w Sułkowicach Ryszard 

Sroka i Komendant Straży Miej-

skiej w Sułkowicach Józef Stręk.

Zarządzanie kryzysowe
Tadeusz Rabski przedstawił 

realne zagrożenia dla naszego tere-

nu, takie jak m.in.: niebezpieczeń-

stwo pożaru na obszarach leśnych; 

wypalanie traw, które niszczy 

faunę i florę; katastrofy drogowe; 

transporty technicznych środ-

ków przemysłowych; zagrożenia 

terrorystyczne, a także możliwe 

konsekwencje złego zabezpiecze-

nia stacji paliw. Wydział myślenic-

kiego zarządzania kryzysowego 

planuje położyć duży nacisk na 

sprawę monitorowania zdarzeń 

i wzmocnienie przepływu infor-

macji, poprzez zakupienie komó-

rek dla odpowiednich służb. Taka 

potrzeba została dostrzeżona pod-

czas ostatnich problemów z bra-

kiem prądu na terenie Małopolski. 

Nie wiadomo było wtedy, gdzie 

potrzeba dodatkowego agregatu 

prądotwórczego i przez to powstał 

olbrzymi zamęt, gdyż niektóre 

miejscowości miały nadmiar tych 

urządzeń, podczas gdy innym ich 

brakowało. 

Tadeusz Rabski zaprezento-

wał także zadania administracji 

publicznej w sytuacjach kryzy-

sowych. Zapewnił, że magazyny 

przeciwpowodziowe są już uzu-

pełnione o worki i zasypywarkę 

do worków. Poinformował także 

o wprowadzeniu przez powiat pro-

gramu informatycznego ARCUS 

2005, otrzymanego z urzędu woje-

wódzkiego, który pozwala na kom-

pleksowe gromadzenie i transfer 

danych od szczebla gminnego do 

województwa. 

Gmina w raporcie policji
Komendant Powiatowy Policji 

w Myślenicach mł. insp. mgr Zbi-

gniew Filiczak powiedział wprost, 

że gmina Sułkowice jest jedną 

z najbezpieczniejszych w powiecie 

myślenickim. 

W porównaniu z rokiem 2008 

nastąpił u nas spadek przestępczo-

ści o 58%. Łącznie zgłoszono 98 zda-

rzeń przestępczych (podczas gdy w 

2008 r. było ich 168). Na terenie mia-

sta i gminy doszło do 3 rozbojów, 2 

bójek i pobić, 6 kradzieży i włamań, 

19 kradzieży mienia oraz 37 innych 

przestępstw (w tym 3 naruszające 

ustawę o przeciwdziałaniu narko-

manii). Jest to 10% ogółu zdarzeń 

zarejestrowanych w całym po-

wiecie myślenickim. Na gorącym 

uczynku do dnia 14 października 

2009 zatrzymano w naszej gminie 

14 sprawców.

Lokal Przyjęć Obywatelskich
Po reorganizacji policji i prze-

kształceniu posterunku na Lokal 

Przyjęć Obywateli czyli w okresie od 

1 października do 31 grudnia 2009 

r. patrole Wydziału Ruchu Drogo-

wego KPP w Myślenicach na tere-

nie gminy Sułkowice i okolic były 

dyslokowane do służby 100 razy, 

a w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 

– 45 razy. Dodatkowo 107 razy kiero-

wano tu także do służby policjantów 

Ogniwa Patrolowo–Interwencyjne-

go Wydziału Prewencji.

Obecnie w Lokalu Przyjęć 

Obywatelskich dwa razy w tygo-

dniu pełni służbę mł. asp. Józef 

Godzik oraz sierż. sztab. Tomasz 

Kucik, którzy na bieżąco współ-

pracują ze Strażą Miejską.

Wypadki na drogach 
i pijani kierowcy

Nieco gorzej wyglądają sta-

tystyki na drogach. Odnotowano 

łącznie 27 wypadków drogowych 

(przy 22 w roku 2008 – wzrost 

o 5), w których zginęły 4 osoby (tyle 

samo, co w roku ubiegłym). Wzro-

sła liczba rannych w zdarzeniach 

drogowych – z 23 w roku 2008 do 

32 w 2009. Do kolizji drogowych 

wzywano policjantów 128 razy. 

Gmina Sułkowice jest trze-

cia w kolejności po Myślenicach 

i Lubniu pod względem wypadko-

wości na drogach. Najbardziej za-

grożone wypadkowością miejsca 

to droga nr 52 (Krzywaczka, Bier-

towice) i droga powiatowa nr 956 

w Rudniku. Przyczynami wypad-

ków są przede wszystkim: nad-

mierna prędkość i niedostosowa-

nie jej do warunków pogodowych, 

nieprzestrzeganie przepisów od-

nośnie wyprzedzania  i cofania, 

niezachowywanie bezpiecznej od-

ległości między pojazdami.

Ujawniono 27 nietrzeźwych 

kierowców, z czego 21 popełniło 

przestępstwo, gdyż miało powyżej 

0,5 promila alkoholu w organizmie 

oraz 6 popełniających wykroczenie 

(od 0,2 – 0,5 promila we krwi).

Prewencja
Policjanci uczestniczyli kilka-

krotnie w spotkaniach roboczych 

z burmistrzem, organizowanych 

przez władze samorządowe i na po-

siedzeniach komisji bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Otrzymali 

od władz samorządowych wsparcie 

finansowe w kwocie 3 tys. zł.

W ramach Małopolskiego Pro-

gramu Przeciwdziałania Przemo-

cy w Rodzinie na lata 2007–2013 

w minionym roku w 90 przypad-

kach wszczęto procedurę „Niebie-

skiej Karty”, żeby pomóc ofiarom 

przemocy i wprowadzić działania 

korekcyjno–edukacyjne.

Myślenicka policja intensyfi-

kuje działania w lasach państwo-



Klamra 2–3 (211–212) luty–marzec 2010

6

wych i prywatnych – także na 

terenie naszej gminy – zmierza-

jące do wykrycia kradzieży drzew 

iglastych i ich gałęzi. Aktualnie są 

w tych sprawach prowadzone dzia-

łania wykrywacze. Działalność pro-

filaktyczna w szkołach omówiona 

jest w artykule na stronie obok. 

Z raportu strażackiego 
Również Państwowa Straż 

Pożarna potwierdza diagnozę po-

licji: generalnie jesteśmy gminą 

bezpieczną, a najwięcej zagrożeń 

czyha na nas na drogach oraz 

w związku z tranzytem przez nasz 

teren toksycznych środków prze-

mysłowych. Zwiększone zagroże-

nie pożarowe – a co za tym idzie 

konieczność zwiększenia ostroż-

ności – dotyczy zakładów prze-

mysłowych, stacji LPG, a także 

obszarów leśnych, zagrożonych 

z powodu nielegalnego wypala-

nia traw czy nieuwagi odwiedza-

jących. Ukształtowanie terenu 

i niesprzyjająca pogoda powo-

dują, że w okresie od 2 do 4 lat 

narasta zagrożenie powodzio-

we. Niebezpieczne mogą być 

także awarie instalacji wyso-

kiego napięcia i gazowych.

Statystyka
W minionym roku strażacy 

26 wyjeżdżali do pożarów na te-

renie naszej gminy, 145 interwenio-

wali w związku z miejscowymi za-

grożeniami i 3 razy odpowiedzieli na 

alarmy fałszywe. Najwięcej pożarów 

miało miejsce w budynkach miesz-

kalnych w okresie zimowym. Straż 

twierdzi, że generalnie rok 2009 był 

bezpieczniejszy niż poprzedni.

W skali powiatu najwięcej 

zgłoszeń PSP odebrało z Myślenic 

(789), najmniej zaś z Tokarni (49). 

Na 9 gmin znajdujemy się w tej 

statystyce na 4 pozycji. 

Przeprowadzone przez PSP 

kontrole wykazały 29 nieprawi-

dłowości w 16 obiektach. Gminny 

Komendant OSP w Sułkowicach 

Ryszard Sroka dodał tylko, że 

w ubiegłym roku zakupiono sa-

mochody strażackie dla OSP Suł-

kowice i OSP Harbutowic oraz 

agregaty prądotwórcze dla OSP w 

każdej miejscowości gminy. Licz-

ba zdarzeń, w których uczestni-

czyli strażacy–ochotnicy to: w Suł-

kowicach – 66, w Krzywaczce – 35, 

w Harbutowicach – 26, w Rudniku 

– 22 i w Biertowicach – 9.

Elementy do poprawy 
i zalecane nowości

 Sieć hydrantowa w Rudni-

ku, Krzywaczce, Biertowicach 

i Sułkowicach istnieje, ale wiele 

z tych urządzeń jest  niespraw-

nych. Zaopatrzenie w wodę wy-

gląda jednak nie najgorzej. Wy-

posażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie gminy jest 

dobre. Sławomir Kaganek dodał, 

że dobrze by było zakupić samo-

chód strażacki z garkuchnią (jedy-

ny taki w powiecie jest na razie w 

Myślenicach). 

Przypomniał ponadto, że 

wszyscy druhowie muszą mieć 

aktualne badania lekarskie, wy-

konywane przez lekarza medycy-

ny pracy. Na takie badania skie-

rowania wydaje urząd miejski, 

a zaświadczenia o nich druhowie 

winni nosić zawsze przy sobie. Jest 

to bardzo ważne na wypadek in-

spekcji gotowości bojowej. W gmi-

nie powinny się także regularnie  

odbywać ćwiczenia na obiektach 

oraz zawody sportowo–pożarnicze. 

Ważne jest, żeby doposażać 

jednostki OSP w dodatkowy sprzęt 

(m.in. do zabezpieczeń działań ra-

towniczych, pompy, ubrania żaro-

odporne i gazoszczelne, namioty ra-

townicze, zestawy pneumatyczne, 

środki neutralizujące i sorpcyjne, 

pianotwórcze, sprzęt ochrony dróg 

oddechowych, narzędzia hydrau-

liczne) i inwestować w nie. 

Komendant wymienił także

3 lądowiska dla Lotniczego Po-

gotowia Ratunkowego na terenie 

gminy Sułkowice. Są to: boisko 

sportowe KS Gościbia, boisko 

sportowe w Krzywaczce oraz bo-

isko przy SP w Rudniku. Należy 

także wyznaczyć osobę odpowie-

dzialną za zarządzanie tymi „lądo-

wiskami”. 

Niezwykle istotną rzeczą jest 

przede wszystkim łączność – sys-

tem ostrzegania alarmowego, bie-

żący, dwukanałowy przekaz infor-

macji przez smsy i telefonogramy. 

Przypomniał także o obowiązku 

odśnieżania dachów, szczególnie 

na obiektach wielkopowierzchnio-

wych takich jak szkoły.

Z nadleśnictwa
Nadleśniczy Stanisław Widz, 

omówił problemy, z którymi bo-

ryka się Nadleśnictwo Myślenice 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, 

Lasy Państwowe. Główną bolączką 

jest kradzież drzew i stroiszy jodło-

wych z lasu. Pracownicy nadleśnic-

twa nie mogą skutecznie zwalczać 

tego procederu, jako że nie są wy-

posażeni w odpowiednie upraw-

nienia. Społeczeństwo nie docenia 

ogromu szkód i rzadko zgłasza kra-

dzież. Jedno drzewo odrasta 

przez 20, 30 lat. Kradzież musi 

być zgłoszona przez właścicie-

la lasu na policję.

Płoną trawy – płoną lasy
Najmniej palne są lasy 

w Sułkowicach, ale w okresie 

marca zwiększa się ich zagro-

żenie poprzez wypalanie traw. 

Dzik jest dziki, 
ale jest przyjacielem lasu

W ostatnich czasach 

zwiększyła się liczba dzików na te-

renie sułkowickich lasów – głów-

nie w Rudniku i Biertowicach. Jak 

tłumaczy Stanisław Widz – Brakuje 

saren, zajęcy w lesie, gdyż wytłuką 

je drapieżniki, a dzik się dobrze roz-

mnaża, na raz rodzi się nawet 6 lub 

7 warchlaków i one muszą gdzieś 

pójść. Dzik buchtuje runo leśne w 

sposób naturalny, użyźnia glebę, 

przez co ona łatwiej się odnawia, 

niszczy pędraki i inne szkodniki 

lasu. W runie dzik ma konkretne je-

dzenie. Dzik jest przyjacielem lasu. 

Jednakże ten przyjaciel czę-

sto okazuje się zakałą dla sąsia-

dów. Do nadleśnictwa często przy-

chodzą ludzie z zapytaniem, czy 

jest możliwe zwiększenie odstrza-

łu dzika. Nadleśnictwu nic do tego 

– mówi Stanisław Widz, bo od-

strzał jest w gestii kół łowieckich.  

Ja mogę jedynie podpisać wniosek 

i wyrazić zgodę na zwiększenie od-

strzału, gdyż nie jestem hamulco-

wym w tej kwestii – dodaje. 
Na podstawie protokołów 

oprac. Joanna Gatlik
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Najbardziej cieszy, że policja 
nie stwierdziła na terenie naszej 
gminy żadnych wykroczeń popeł-
nionych przez uczniów. Nad utrzy-
maniem tego stanu trzeba i warto 
pracować. We wszystkich szkołach 
odbywały się więc spotkania ro-
dziców i uczniów z policjantami. 
Omawiane na nich były m.in. spra-
wy związane z bezpieczeństwem 
w szkole, domu i odpowiedzialno-
ści karnej nieletnich. 

Funkcjonariusze KPP 
i Inspektor Wawelek

Kilkakrotnie goście w mundu-
rach odwiedzali wszystkie szkoły, 
a w przedszkolach zagościła maskot-
ka małopolskiej policji „inspektor 
Wawelek”. 

Gimnazjum w Krzywaczce, 
przy współpracy z funkcjonariusza-
mi KPP w Myślenicach, zrealizowa-
ło program Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa i otrzymało – jako 
pierwsza placówka w gminie i dru-
ga w powiecie – certyfikat „Szkoły 
promującej bezpieczeństwo”. ZPO 
w Krzywaczce zorganizował także 
turniej Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, w którym jurorami byli po-
licjanci z komendy w Myślenicach. 
Myśleniccy funkcjonariusze policji 
włączyli się także w II edycję kampa-

nii społecznej „Trzeźwa Małopolska 
No Promil – No Problem 2009 ”, któ-
ra miała na celu ograniczenie liczby 
kierowców prowadzących samocho-
dy pod wpływem alkoholu.

Można jeszcze bezpieczniej
Postulaty dyrektorów związa-

ne z bezpieczeństwem są bardzo 
konkretne. Dyrekcja SP w Suł-
kowicach zaproponowała ograni-
czenie prędkości na drodze (progi 
zwalniające, znaki) oraz utworzenie 
parkingu. PS nr 1 boryka się z pro-
blemem parkowania samochodów 
przy przejściu dla pieszych, które 
utrudniają przejście z dziećmi. 

Niebezpieczne okazują się 
również nierówności na moście 

koło przedszkola. Dyrektor przed-

szkola nr 3 przy ul. Starowiejskiej 

obawia się wysokich drzew zwisa-

jących niebezpiecznie nad drogą 

i mogących w każdej chwili uszko-

dzić linie wysokiego napięcia. Przy 

przedszkolu nr 2 przydałoby się za-

montowanie lustra przy wyjeździe 

z ul. Zagumnie na ul 1 Maja. Obok 

ZPO w Rudniku brakuje dostatecz-

nie dużego parkingu, w Biertowi-

cach natomiast nad zieloną salą wi-

szą dość nisko kable telefoniczne 

i niepokoi  studnia na boisku. 

Bezpieczne szkoły i przedszkola

Jest dobrze, może być lepiej
Spotkanie z dyrektorami wszystkich 

gminnych placówek oświatowych w dniu 3 marca 
dało dobry obraz stanu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach 

oraz wskazało elementy do poprawy. 

(jg)

Zaproszenie z Gimnazjum

Pamięci Papieża i Prymasa
Zbliża się kolejna rocznica 

odejścia do Domu Ojca sługi bo-
żego Jana Pawła II. Gimnazjum 
w Sułkowicach nosi zaszczytne imię 
przyjaciela i mentora Jana Pawła II 
– Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
którego rocznica śmierci przypada 
28 maja. 

Społeczność Gimnazjum w Suł-
kowicach pragnie w sposób szczegól-
ny uczcić te wydarzenia i jeszcze raz 
je przeżyć. Pragniemy oddać cześć 
obu wielkim Polakom. 

Z tej okazji przygotowaliśmy 
montaż słowno-muzyczny „Przez lu-
dzi do Boga”, który przedstawimy 8 
kwietnia 2010 roku o godzinie 18.00 
w budynku Gimnazjum. Równo-
cześnie pragniemy już dziś zaprosić 

wszystkich mieszkańców gminy na 
wieczornicę, którą pokażemy w ko-
ściele pod wezwaniem NSPJ w Suł-
kowicach w dniu 18 kwietnia 2010 
roku o godzinie 16.00 (niedziela).

Wieczornicy będą towarzy-
szyć: konkurs plastyczny Jan Pa-
weł II w moim sercu, organizowa-
ny przez świetlicę środowiskową 
(skierowany do uczestników zajęć 
świetlicy); wystawa prac pokon-
kursowych, przygotowana przez 
nauczycieli gimnazjum we współ-
pracy z Gminna Biblioteką Pu-
bliczną w Sułkowicach; konkurs 
na prezentację multimedialną Jan 
Paweł II, „Przez ludzi do Boga”.

Stefania Pilch
dyrektor gimnazjum w  Sułkowicach

Rok w Straży Miejskiej

Z notatnika 
komendanta

Wystarczy uświadomić sobie, 
że naszą Straż Miejską stanowi 
dwóch funkcjonariuszy – komen-
dant Józef Stręk i strażnik Witold 
Światłoń – by na poniższe dane 
spojrzeć z należytym szacun-
kiem. W pierwszym roku istnie-
nia Straż Miejska udowodniła, że 
nie została powołana na próżno.

Decyzję o powołaniu tej służ-
by rada miejska podjęła rok temu 
1 lutego. Funkcjonariusze powo-
łani zostali w drodze konkursu 
i przeszli trzymiesięczne szkole-
nie. Na ulicach gminy zobaczyli-
śmy ich 3 maja. 

Generalnie ich działalność 
na zapobieganiu. Maja przestrze-
gać, ostrzegać i nie dopuszczać 
do łamania prawa. Pouczają więc 
indywidualnych mieszkańców od-
nośnie konieczności zachowania 
czystości posesji, prowadza poga-
danki w szkołach, interweniują 
w przypadkach skarg od miesz-
kańców. Na mocy porozumienia 
gminy z policją pełnią służby mie-
szane policjanta i strażnika. W ta-
kich zespołach brali czynny udział 
w akcji Znicz, Bezpieczne waka-
cje, bezpieczna droga do szkoły. 
Zabezpieczali też wraz z OSP ta-
kie imprezy gminne, jak jarmark 
Sułkwicka Jesień, święto 3 Maja 
czy święto Niepodległości.

Z zestawienia przedstawio-
nego przez komendanta wynika, 
że Straż Miejska m.in.: wylegity-
mowała 257 osób, spędziła 1.270 
godzin na patrolowaniu terenu, 
podjęła interwencję w 109 przy-
padkach, przeprowadziła 108 kon-
wojów dokumentów i pieniędzy, 
ujawniła przestępstwo, ujawniła 
osobę podejrzaną o popełnienie 
przestępstwa, kontrolowała wraz 
z komisją rady placówki handlo-
we pod kątem sprzedaży alkoho-

lu nieletnim i podejmowała inne 

działania dyscyplinujące. (awz)
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Budżet
Na ostatniej ubiegłorocznej 

sesji rady miejskiej w dniu 29 

grudnia uchwalony został budżet 

na obecny rok.  Jak powiedział 

po sesji burmistrz Piotr Pułka, 

pozwala on na kontynuację linii 

rozwoju gminy, którą wyznaczył 

budżet 2009, przeznaczający więk-

szą część finansów gminnych na 

inwestycje. W tym roku na inwe-

stycje przewidziano 4 mln 310 

tys. zł. Gmina zaciągnie kredyty 

i pożyczki na realizację zaplano-

wanych inwestycji. Rada ustaliła 

ich górny limit na 3 mln 69 tys. 

440 zł. Budżet będzie korygowany 

na bieżąco, w miarę jak będą na-

pływały środki unijne z grantów 

i konkursów, do których przystą-

piła i przystąpi nasza gmina. Po 

pierwszej korekcie na sesji 25 lu-

tego budżet 2010 roku wygląda na-

stępująco: dochody gminy ogółem 

– 31 179 912,53 zł, wydatki ogółem – 

32 484 337,53 zł, przychody budże-

tu – 3 996 397,00 zł, a rozchody bu-

dżetu – 2 691 972,00 zł. Obecnie na 

tegoroczne inwestycje przewidzia-

ne jest 4 mln 310 tys. zł. Poważną 

pozycją w budżecie jest jak zwykle 

oświata, zwłaszcza wobec przeję-

cia finansowania przedszkoli do 

poziomu realizacji podstawy pro-

gramowej (por. wywiad na ten te-

mat z wiceburmistrz Rozalia Oliwą 

w styczniowym numerze „Klamry”). 

Odnowa centrum wsi 
Po zatwierdzonych w ubie-

głym roku Planach Odnowy 

Miejscowości Krzywaczka i Har-

butowice z funduszu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, na 

sesji 25 lutego radni zatwierdzili 

Plan Odnowy Miejscowości Bier-

towice (m.in. urządzenie terenów 

rekreacyjnych, budowę i remonty 

świetlic). Jest już także sporządza-

ny plan dla Rudnika. Same Suł-

kowice nie mieszczą się w PROW, 

jako że nie są terenem wiejskim. 

Odnowa tej miejscowości prowa-

dzona będzie w ramach programu 

rewitalizacji. 

Plany zagospodarowania
Radni zdecydowali o przystą-

pieniu do sporządzenia zmiany 

w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego terenów 

wsi Harbutowice i przystąpienia 

Z  p r a c  r a d y  m i e j s k i e j

do sporządzenia zmiany w Stu-

dium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Sułkowice, w miejsco-

wości Harbutowice (w związku 

z planowana przez prywatnego 

inwestora budową wyciągu i tras 

narciarskich wraz z zapleczem 

techniczno – socjalnym). ustalone 

też zostały kierunki działania dla 

Burmistrza dotyczące planowania 

przestrzennego.

Jedna sesja w dwóch odsłonach
W związku z bogatym progra-

mem pierwszej tegorocznej sesji, 

obradowała w dwóch turach: 25 lu-

tego i 3 marca. W programie pierw-

szej części omówiono szczegółowo 

kwestie bezpieczeństwa w naszej 

gminie. Okazało się, że z roku na rok 

jest u nas coraz bezpieczniej. Temu 

tematowi poświęcamy osobny arty-

kuły na poprzednich stronach. 

Uchwały podjęte 3 marca do-

tyczyły spraw bieżących, w tym 

inwestycji na drogach wojewódz-

kich. Unormowana została też do-

kumentacja Zespołu Ekonomiki 

Oświaty, który przeprowadził się do 

nowej siedziby przy ul. 11 listopada 

9. Ogłoszony został ponadto przez 

radę zamiar likwidacji Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Sułko-

wicach z siedzibą w Biertowicach 

celem przekształcenia jej w jed-

noosobową spółkę  z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Drogi, chodniki parkingi
Gmina nabędzie na własność 

grunt w Rudniku pod urządze-

nie parkingu przy ul. Szkolnej,  

przystąpi wraz z województwem, 

udzielając pomocy finansowej, do 

remontu nawierzchni drogi woje-

wódzkiej nr 956 na odcinku Suł-

kowice – Harbutowice. Wystąpi też 

z wnioskiem o dofinansowanie prze-

budowy chodnika po lewej stronie 

drogi wojewódzkiej nr 956 w Sułko-

wicach wspólnie z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie.  

BDI
Najbardziej palącym proble-

mem było wyrażenie opinii doty-

czącej przebiegu projektowanego 

odcinka drogi krajowej nr 52 Biel-

sko–Biała – Głogoczów „Beskidz-

kiej Drogi Integracyjnej” przez 

Krzywaczkę. 

W tej sprawie rada obrado-

wała dwukrotnie. Po działaniach 

Stowarzyszenia „Skotnica dla na-

tury” oraz burmistrza, opisanych 

w styczniowym numerze „Klam-

ry”, na sesję przybyli: Andrzej 

Zygmunt – dyrektor Pracowni 

Inżynierskiej Klotoida, przedsta-

wiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Krakowie: 

Krzysztof Łata – naczelnik wydzia-

łu dokumentacji i Piotr Sroczyński 

– zastępca kierownika wydziału 

dokumentacji, a jednocześnie kie-

rownik projektu Beskidzka Droga 

Goście z GDDKiA oraz przedstawiciele mieszkańców na sesji rady. 
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Integracyjna oraz przedstawiciele 

Stowarzyszenia „Skotnica dla Na-

tury”: Krzysztof Mroczek, Marian 

Ścibor oraz Piotr Oliwa.

Przedstawiciele GDDKiA przed-

stawili radnym swoje argumenty 

za proponowanymi przez Klotoidę 

wariantami przebiegu BDI, twier-

dząc, że to właśnie one najmniej in-

gerują w środowisko i w zabudowę 

Krzywaczki. Roztaczali też przed 

obecnymi miraże przyszłego roz-

woju miejscowości i gminy. Z kolei 

przedstawiciele „Skotnicy” twier-

dzili, że proponowany wariant spo-

łeczny jest znacznie korzystniejszy 

dla mieszkańców i nie przysparza 

większych trudności technicznych 

niż pozostałe. Oświadczyli, że nie-

prawdą jest, jakoby przedstawiony 

przez nich wariant nie mieścił się 

w nakazanych prawem parametrach 

technicznych. Prosili o wrysowanie 

ich projektu w mapkę z naniesiony-

mi wariantami Klotoidy. Zakwestio-

nowali też prorozwojową rolę drogi 

dla gminy, wskazując na zakopian-

kę między Myślenicami i Lubniem, 

która obecnie jest tunelem przelo-

towym. W taki sam sposób będzie 

ich zdaniem funkcjonowała na na-

szym terenie BDI. Poruszono wiele 

kwestii szczegółowych. Na wniosek 

przewodniczącego rada podjęła 

większością głosów decyzję, że nie 

będzie głosowała od razu przygoto-

wanej przez burmistrza uchwały po-

pierającej stanowisko mieszkańców, 

lecz rozważy jeszcze przedstawione 

przez gości argumenty i przedysku-

tuje je w komisjach.

Z  p r a c  r a d y  m i e j s k i e j

(red.)

Król  Kazimierz III Wielki 
patronem 
gimnazjum w Rudniku

Na nadzwyczajnej 43. sesji rad-

ni uchwalili nadanie imienia Króla 

Kazimierza III Wielkiego Gimna-

zjum w Rudniku. Władca ten jest 

już patronem Szkoły Podstawowej 

w Rudniku. Radni zaakceptowali 

propozycję, by gimnazjum działa-

jące w tym samym budynku na-

zwać również jego imieniem.

Ponadto na sesji nadzwyczajnej
Bez poprawek, w wersji za-

proponowanej przez burmistrza 

i uzgodnionej ze związkami zawo-

dowymi uchwalony został Regula-

min wynagradzania nauczycieli. 

Zgodzono się także na udziele-

nie pomocy finansowej w wysokości 

10 000 zł dla powiatu myślenickiego 

z przeznaczeniem na dofinansowa-

nie zakupu samochodu ratowniczo–

gaśniczego dla Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej. 

Po ponownej analizie tematu 

rada podjęła także decyzję o przy-

stąpieniu do sporządzenia zmiany 

w Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania prze-

strzennego w celu wyznaczenia 

i przekwalifikowania terenu działki 

w Harbutowicach przy pomniku 

Sanguszki pod budowę obiektu ga-

stronomiczno – turystycznego. 

Uchwała Nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu 

projektowanego odcinka drogi krajowej nr 52 
Bielsko Biała - Głogoczów – „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Sułkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Kategorycznie odrzuca się warianty przebiegu trasy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez teren 
Gminy Sułkowice zaproponowane przez projektantów Pracowni Inżynierskiej Klotoida. 

§ 2.
Gmina Sułkowice stanowczo domaga się uwzględnienia powszechnie akceptowanego wariantu 
społecznego, tj. propozycji Stowarzyszenia „Skotnica dla Natury” dotyczącej przebiegu tej trasy 
przez teren Gminy Sułkowice, w tym zwłaszcza wieś Krzywaczka i jej dzielnicę Skotnica.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ostatecznie głosowanie nad tą 

sprawa obyło się podczas sesji nad-

zwyczajnej w dniu 11 marca. Radni 

przyjęli uchwałę cytowaną poniżej.

Nieświadomość czy inercja

Rada Osiedla
Rada Osiedla dla Sułkowic jest 

tym, czym rada sołecka dla wsi. 

Obecnie przewodniczy 

jej z dużym zaangażowaniem

Adam Bargieł.

Zakończył się sezon zebrań 
mieszkańców w poszczególnych 
miejscowościach. O ile na zabrania 
wiejskie mieszkańcy przychodzili 
w licznej reprezentacji, to sułko-
wickie zebrania rady osiedla w Suł-
kowicach tradycyjnie świecą pust-
kami, mimo że zapowiada je ksiądz 
z ambony, terminy zebrań są ogła-
szane na stronie internetowej gmi-
ny i rozwieszane na słupach ogło-
szeniowych. Na ostatnim – w lutym 
– śmiano się, że trzeba będzie ze-
brania łączyć z imprezami okolicz-
nościowymi, to może wtedy ludzie 
przyjdą. Zastanawiając się nad fe-
nomenem tak skąpej frekwencji, 
brano pod uwagę także fakt, że na-
zwa może część ludzi wprowadzać 
w błąd. Być może sułkowianie my-
ślą, że rada zajmuje się sprawami 
osiedla czyli Zielonej. 

Odkąd Sułkowice są miastem, 
nie mają rady sołeckiej. Dlatego 
powołano w jej miejsce radę osie-
dla, by zajmowała się sprawami 
miasta, bo przecież rada miejska 
ma w swojej gestii sprawy całej 
gminy. Ponieważ nie przysługu-
je jej fundusz sołecki, burmistrz 
przeznacza z budżetu do dyspozy-
cji rady osiedla osobną pulę, tak 
by miasto nie było poszkodowane. 
Rada dysponuje ją na żwirowanie 
dróg lokalnych, załatwia i dowozi 
kruszywo, wspomaga przedszkola i 
OSP Sułkowice, stara się na miarę 
swoich możliwości dbać o lokalne 
potrzeby i zgłaszać je burmistrzo-
wi i radnym. Osoby potrzebujące 
takich usług potrafią znaleźć prze-
wodniczącego, który dwoi się i troi, 

by nikomu nie odmówić – choć cza-

sami trzeba poczekać. 

Stąd wniosek, że kto potrzebuje, 

ten zna radę osiedla. Czyżby zatem 

miasto było najmniej aktywną oby-

watelsko częścią naszej gminy?
(awz)
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Na zebraniu rady osiedla w strażnicy OSP 
w Sułkowicach. Postulaty do burmistrza. 
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W naszych gospodarstwach 
(tzn. małych, ale o dużym rozdrob-
nieniu) takie hodowle mogą być al-
ternatywą podnoszącą opłacalność 
produkcji. Króliki bowiem, jako 
zwierzęta produkcyjne, charaktery-
zują się wysokimi wskaźnikami ta-
kich cech użytkowych jak: płodność 
i plenność, wczesne dojrzewanie 
i wysokie tempo wzrostu młodych, 
dobre wykorzystanie paszy, wysoka 
wydajność rzeźna i korzystny stosu-
nek mięsa do kości, wysoka jakość 
mięsa, wartościowe skóry i wełna.

Króliki
Obecnie ich hodowla dla pozy-

skania skóry jest mało opłacalna, 
a hodowla na wełnę jest zbyt praco-
chłonna, dlatego króliki hoduje się 
dziś przede wszystkim na cele kuli-
narne. Ich mięso należy do białych, 
dietetycznych i jest bardzo smaczne. 
Zawiera więcej białka niż  wołowe, 
wieprzowe czy drobiowe i znacznie 
mniej tłuszczu oraz cholesterolu. 
Dlatego jest polecane w żywieniu 
dzieci, osób starszych, a także osób 
chorych, np. na choroby układu 
krążenia i na cukrzycę.

W chowie amatorskim najle-
piej sprawdzają się rasy, które ce-
chuje dobre umięśnienie, szybkie 
przyrosty wagi oraz niskie zużycie 
paszy na kilogram przyrostu. Wa-
runki te spełniają króliki ras śred-
nich szybko-dojrzewających, a na-
leżą do nich: Nowozelandzki biały, 
Nowozelandzki czerwony, Kalifor-
nijski, Termondzki biały. 

Długość użytkowania rozpło-
dowego samic tych ras wynosi 3 do 
4 lat, a samców 4 do 5 lat. Samica 
jest zdolna do rozpłodu cały rok. 
Zależnie od intensywności cho-
wu, daje od 2 do 6 miotów w cią-
gu roku. Ciąża trwa 30 dni, a czas 
karmienia mlekiem przez samicę 
od 35 do 42 dni. Młode do 16 dnia 
życia żywią się wyłącznie mlekiem 
matki, a od 3 tygodnia zaczynają 
pobierać pasze podawane matce. 
Gdy młode osiągną wiek 6-8 tygo-
dni, oddziela się je od samicy, a sa-
micę można ponownie pokryć.

W przydomowym chowie 
królików najbardziej przydatne 
są klatki jedno- i dwupoziomowe 

Wiosnę kto niedbale opuści, siła na tym należy. 

Pczoły, owce niemały pożytek uczynić mogą, także ine rzeczy. 

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego. Księgi wtóre.

Królik po sułkowsku

z drewna, płyty pilśniowej twardej, 
blachy, prętów metalowych i siatki 
ocynkowanej. Duże znaczenie ma 
właściwa wielkość klatek. Dla ras 
średnich klatka powinna mieć wy-
miary: szer. 80 cm, głębokość 75 
cm, wysokość 50 cm. Dno klatki 
należy zbudować ze spadem 5% w 
stronę tylną i obić blachą. Można 
też zastosować rusztową, ruchomą 
podłogę z szufladą na odchody. 
Klatki wolnostojące muszą mieć 
szczelne ściany z desek lub bla-
chy. Dach należy budować tak, aby 
osłaniał klatkę przed deszczem 
oraz chronił przed słońcem. Drzwi 
wykonuje się pojedyncze z ok. 10 
cm progiem zabezpieczającym 
młode króliczęta przed wypada-
niem. Każda klatka powinna być 
wyposażona w drabinkę na siano 
i zielonkę, karmidło na paszę tre-
ściwą, poidło i wykotnicę.

Podstawę w żywieniu króli-
ków stanowią pasze objętościowe 
suche i soczyste. W okresie letnim 
karmi się zielonkami z roślin mo-
tylkowych (koniczyna, lucerna) 
trawy i mniszka. W okresie zimo-
wym podstawę karmienia stanowi 
siano i rośliny okopowe (marchew, 
buraki pastewne). Przez cały rok 
powinno się podawać ziarno zbóż 
w mieszance 3 części owsa, 2 czę-
ści pszenicy i 1 część jęczmienia. 
Ziemniaki podaje się parowane 
wymieszane z otrębami lub śrutą 
zbożową z dodatkami mineralny-
mi. Króliki powinny mieć stały 
dostęp do wody, bardzo ważny jest 
też dodatek soli do paszy, gdyż 
niedobór powoduje odwodnienie.

Kury
Jeśli ktoś pała większą miło-

ścią do ptactwa niż gryzoni, może 
sobie zafundować hodowlę kur. Te 
nieloty nie tylko są praktyczne, ale 
mogą też być piękne i różnorodne.

W hodowli kur wyróżniamy na-
stępujące typy: typ nieśny, mięsny 
oraz ogólnoużytkowy. Typy nieśny 
i mięsny dają albo jaja, albo mięso 
i charakteryzują się dużą wrażli-
wość na złe warunki środowiskowe 
oraz niedobory w żywieniu.  Kury 
ogólnoużytkowe, łącząc cechy obu 
typów kur, zachowują odporność 

na gorsze warunki środowiskowe 
i żywienie o niższych parametrach, 
dlatego ten typ jest najlepszym 
wyborem dla stad przydomowych. 
W małych i średnich gospodar-
stwach najlepiej sprawdzają się: Zie-
lononóżka kuropatwiana, Rhode Is-
land Red, Sussex i Plymouth Rock. 

Zielononóżka kuropatwiana 
na zielonkawą barwę skoków oraz 
kuropatwiane upierzenie. Nie-
śność to 150–180 jaj rocznie, waga 
– do 2 kg. Jest odporna na niskie 
temperatury, wymaga zapewnie-
nia wybiegu, doskonale wykorzy-
stuje warunki naturalne. Potrafi 
oddalać się od kurnika nawet do 
1 km i wracać na noc. Jaja mają 
o 30% obniżoną zawartość chole-
sterolu, a mięso – najniższą zawar-
tość tłuszczu surowego. Nadaje się 
do chowu w stadach do 50 sztuk 
(w większych dochodzi do kaniba-
lizmu). Cechuje ją samodzielność 
w zdobywaniu pokarmu. 

Kury Rhode Island Red (kar-
mazyny) doskonale znoszą gor-
sze warunki chowu, mają dobrą 

nieśność ok. 190–200 jaj w roku 

i wagę od 2,2 do 2,4 kg. Dobrze 

wykorzystują pasze z natural-

nych żerowisk, są niezbyt płochli-

we.  Upierzenie posiada barwę od 

czerwonej do rudej. Dzięki swoim 

korzystnym cechom jest to najpo-

pularniejsza rasa kur ogólnoużyt-

kowych w Polsce. 

Sussex to dość ciężka rasa 

o gronostajowym upierzeniu: białe 

pióra z czarnymi wstawkami na szyi 

i ogonie. Kury tej rasy są odporne 

na gorsze warunki środowiskowe 

i żywienie. Rocznie znoszą około 190 

jaj rocznie o dość ciemnej skorupie. 

Kury rasy Plymouth Rock 

osiągają ok. 2,3 kg, a koguty – po-

wyżej 4 kg. Mają upierzenie jarzę-

bate (biało–czarne prążki), niższą 

nieśność niż kury o czerwonej 

barwie piór, przystosowane są do 

chowu przydomowego i charakte-

ryzują się dobrą zdrowotnością.

Na podstawie oprac. 
mgr inż. Agnieszki Ochnickiej 

z MODR w Karniowicach.

Wraz z wiosną niejednemu pojawiają się w głowie różne plany, 

rosną chęci do działania i ochota na nową aktywność. 

Dla ludzi, którzy mają do tego jeszcze chwilę wolnego czasu, 

ciekawym hobby mogłaby być hodowla królików lub kur. 
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Nuż też jeśli masz pczółki, tedy je też wczas podchędożyć, 

chorym miodu podstawić, takżeć też chwastów 

i niepotrzebnego plugastwa między nimi nie dopuszczać. 

A nie masz li, święte to pół grzywny, co grzywna z niego uróść może.

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego. Księgi wtóre.

Osiągnięcia nauk biologicz-
nych ostatnich lat i trudności 
z utrzymaniem rodzin pszczoły 
miodnej sprawiają, że pszczołom 
dzikim poświęcamy coraz więcej 
uwagi. Zainteresowanie to wynika 
przede wszystkim z bogactwa ga-
tunkowego pszczół występujących 
w Polsce i wysokiej efektywności za-
pylania roślin przez niektóre z nich. 

Pszczolinka złocista jest ga-
tunkiem charakterystycznym dla 
Europy zachodniej. Na obszarze 
Polski pojawiła się na początku XX 
wieku, najwcześniej w Wielkopol-
sce (lata pięćdziesiąte) i na Pomorzu 
Zachodnim (lata sześćdziesiąte), 
a później w Polsce środkowej i po-
łudniowej (od końca lat siedem-
dziesiątych). Na terenie gminy 
Sułkowice zauważyłem ją po raz 
pierwszy pod koniec lat osiem-
dziesiątych. Przyczyny tej ekspan-
sji jak dotąd nie są znane. Przy-
puszcza się, że omawiany gatunek 
zajmuje nowe tereny dzięki dużej 
plastyczności przejawiającej się 
w dostosowaniu do zróżnicowa-
nych warunków klimatycznych 
i glebowych. 

Omawiany gatunek posia-
da tak charakterystyczne ubar-
wienie, że nie można go pomylić 
z żadnym innym gatunkiem owa-
da. Samice pokryte są gęstym owło-
sieniem koloru złocisto-miedzia-
nego. Pokrywa włosowa samców 
jest podobna, z tym, że zauważa się 
w niej niewielką domieszkę wło-
sów czarnych. Osobniki obydwu 
płci wielkością zbliżone są do 
pszczoły miodnej. 

Biologia pszczolinki złocistej 
nie odbiega od sposobu życia in-
nych gatunków pszczół ziemnych 
z grupy samotnic. Początek lotów 
gatunku przypada w pierwszej 
dekadzie kwietnia i zbiega się 
z zakwitaniem agrestów oraz 
wczesnych hiacyntów. Koniec ży-
cia samic następuje w trzeciej de-
kadzie maja. Gniazda zakładane 

Przeprowadzone w XX wieku badania monitoringowe wykazały na terenie Polski około 470 gatunków 

pszczół. W tym samym okresie w Małopolsce stwierdzono występowanie blisko 300 gatunków. 

Do środowisk bogatych w gatunki należy gmina Sułkowice – wykazano tutaj około 50 gatunków pszczół. 

są w ziemi na ścieżkach spacero-
wych, skarpach przydrożnych i na 
trawnikach. Na powierzchni 1 m2 
może być nawet do kilkudziesię-
ciu gniazd. W miejscach szczegól-
nie dogodnych kolonie pszczolinki 
złocistej liczą po kilkaset gniazd. 
Teren taki jest wówczas gęsto po-
kryty małymi stożkami ziemi, pod 
którymi znajdują się kanały we-
wnętrzne prowadzące do komórek 
larwalnych usytuowanych na głę-
bokości około 50 cm pod ziemią.

Samotny tryb życia sprawia, 
że w populacji dorosłych osobni-
ków brak jest kasty robotnic. Mniej 
więcej połowę populacji stanowią 
samce, a połowę – samice. Samce 
nie interesują się gniazdami i dla-
tego wszystkie czynności związane 
z budową gniazd i zbiorem pokar-
mu dla potomstwa należą do sa-
mic. Mimo niekiedy bliskiej odle-
głości gniazd od siebie, sąsiadujące 
samice nie współpracują ze sobą. 
Po zaprowiantowaniu gniazda 
i złożeniu do komórek po jednym 
jajeczku matka ginie. Potomstwo 
pozbawione obecności rodziców 
i odizolowane od siebie rozwija się 
dalej samodzielnie. Przed zimą 
z poczwarek wylęgają się pszczo-
ły dorosłe, które mimo zakończe-
nia cyklu rozwojowego pozostają 
w swoich komórkach aż do wiosny. 
Wówczas, z nastaniem cieplejszych 
dni, wychodzą na powierzchnię 
ziemi korzystając z kanału, który 
matka wydrążyła w poprzednim 
sezonie. Pszczolinki, podobnie jak 
i wiele innych gatunków pszczół 
ziemnych, nasączają ściany kanału 
i komórek lęgowych twardniejącą 
substancją ślinową, która chroni je 
przed rozmyciem i stabilizuje wil-
gotność komórek z larwami.

Krótki czas życia samic, wy-
noszący zaledwie 6–7 tygodni, 
zmusza je do intensywnej pra-
cy przy gnieździe i wytrwałego 
zbioru pokarmu. W porównaniu 
z pszczołą miodną zestaw roślin 

pokarmowych pszczolinki złocistej 
jest stosunkowo ubogi, gdyż obej-
muje około 30 gatunków roślin. Do 
roślin najchętniej odwiedzanych 
należą drzewa owocowe i krzewy 
jagodowe (śliwa, grusza, czereśnia, 
porzeczka czarna, porzeczka czer-
wona, agrest). Oprócz nich samice 
bardzo chętnie oblatują niektóre 
rośliny ozdobne, w tym: berbery-
sy, głogi, kaliny, trzmieliny i inne. 
Pszczoły tego gatunku w poszuki-
waniu pokarmu odlatują na odle-
głość do 250 m od gniazd. Nie jest 
to dużo, zważywszy na dalekie 
loty pszczoły miodnej (do 5 km), 
jednak wystarcza na dokładny ob-
lot roślin rosnących w ogrodach 
przydomowych i na niewielkich 
plantacjach uprawnych. Mała pło-
chliwość i nieagresywność pszczo-
linki złocistej sprawia, że posiada 
ona duże walory użytkowe. 

Mimo że pszczolinka złocista 
nie produkuje miodu, to zalicza-
na jest do najcenniejszych skład-
ników naszej fauny nakwietnej. 
Jej wysoka aktywność przypada 
w okresie, gdy liczebność pszczo-
ły miodnej na uprawach jest naj-
mniejsza (okres wymierania tzw. 
pszczoły zimowej i powolnego 
wzrostu liczebności pszczoły let-
niej). Ze względu na ważną rolę, 
jaką pełni ten gatunek w zespole 
dzikich zapylaczy, warto otoczyć 
go ochroną. Do najprostszych spo-
sobów ochrony należy pozostawie-
nie w spokoju miejsc gnieżdżenia 
i stosowanie środków owadobój-
czych jedynie w przypadkach ko-
niecznych. Jeśli decydujemy się 
na stosowanie pestycydów, zabie-
gi takie należy wykonywać zawsze 
pod wieczór, tj. wtedy, gdy pszczo-
ły przebywają już w gniazdach. 

Dr inż. Stanisław Flaga

Na ilustracjach przy tytule: 
z lewej strony: Schemat gniazda ziem-
nego pszczolinki złocistej (rys. autora), 

z prawej strony Pszczolinka „przy 
pracy”, fot. www.sxc.hu

Osobliwości pszczelej fauny 
wykazane na terenie gminy Sułkowice (1)
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Z pomocą Danucie Sołtys 

przyszły gospodynie ze Stowa-

rzyszenia, do którego także nale-

ży oraz najbliższa rodzina – syn 

Krzysztof z narzeczoną Joanną 

oraz synowa Sylwia. Swój czas 

i pomoc ofiarowała także Maria 

Zając, która szefowała pieczeniu 

ciast w piekarni udostępnionej 

specjalnie na ten cel przez prezesa 

GS Franciszka Świerka i wicepre-

zes Grażynę Krzyżek.

Program artystyczny przygo-

towany był na tę okazję na ludo-

wo-biesiadną nutę. Prowadziła go 

– już niemal etatowo – pełna ener-

gii i spontaniczności, obdarzona 

pięknym głosem – Zofia Kurowska 

i towarzyszący jej „człowiek orkie-

stra” – akompaniujący na akorde-

onie Stanisław Judasz. Wszystkich 

gości powitała zawsze uśmiech-

nięta, pełna radości i siły do pracy 

przewodnicząca Koła. Głos zabrał 

również współorganizator impre-

zy, burmistrz Piotr Pułka, składa-

jąc wszystkim paniom serdeczne 

życzenia.

Zebrani mieli okazję po-

dziwiać występ Zespołu Pieśni 

i Tańca „Elegia” z Rudnika. Dużą 

gratką był także występ chóru zło-

żonego z członów dawnej „Elegii”. 

Na tę okazję zgłosili się: Barbara 

Szatan, Maria Francuziak, Maria 

Chorążewska, Anna Maślanka, 

Dzień Kobiet dla Pań z całej gminy

Radość wspólnego świętowania
Przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Danuta Sołtys we współpracy w gminą zorganizowała już po raz trzeci Dzień Kobiet dla swoich 

członkiń. Prawie 200 osób zebrało się w niedzielę 7 marca w remizie strażackiej, udostępnionej 

bezpłatnie przez sułkowicką OSP, by wspólnie świętować przy suto zastawionych stołach. 

Anna Starzec, Włodzimierz Blak, 

Marian Jończyk, Józef Szuba, Le-

szek Szatan i Stanisław Judasz. 

Śpiewali oni dawne rudnickie i re-

gionalne pieśni ludowe – Hymn 

Rudnika, W Rudniku przepiękny 

dom, Jak żem jechoł przez rudnic-

kie pola, Są, są drobne rybecki, Jak 

żem się zalecoł Hance Krakowian-

ce, Nie chodź koło sadu, Samotny 

leśny kwiat, Hej, od Krakowa jade 

i różne piosenki biesiadne m.in. 

Prosiłem ją raz przy studni. Zo-

fia Kurowska zachęciła także do 

śpiewu wszystkie uczestniczki 

spotkania. 

Nikt nie wyszedł z pustym 

brzuchem i pustymi rękami. Po 

konsumpcji sałatek i wszelkie-

go rodzaju słodkości każda z pań 

otrzymała jeszcze czekoladę oraz 

paczkę z ciastami.  

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Sułkowicach liczy 

aktualnie 400 członków, w tym 300 

kobiet. Danuta Sołtys założyła go 

10 lat temu, zaczynając od 8 osób 

i taka liczba członków utrzymywa-

ła się do roku 2006. Dopiero wiosną 

2007 r. otrzymała od gminy lokal 

i wszelką pomoc. Od tego momen-

tu koło rozwinęło skrzydła. Pod-

stawowym jego działaniem jest 

comiesięczna dystrybucja żywno-

ści wśród najuboższych emerytów, 

rencistów i inwalidów gminy Suł-

kowice, otrzymanej z Banku Żyw-

ności w Krakowie. 

W zeszłym roku było to ok. 42 

ton żywności. W tym roku już roz-

dano 5 ton, a Bank Żywności, w ra-

mach konkursu ofert, otrzymał od 

gminy Sułkowice 1 000 zł z dotacji 

na realizację zadań sfery pożytku 

publicznego na dalsze rozprowa-

dzanie prowiantu. W tym roku 

przewodnicząca zamierza zorga-

nizować jeszcze wycieczkę do Li-

chenia, która przeważnie wypada 

na Dzień Matki, czy do Wrocławia 

do Panoramy Racławickiej. W pla-

nach na jesień 2010 r. jest także 

impreza z okazji Dnia Seniora. 

Przewodnicząca koła udowad-

nia, że chcieć, to móc. Aktywizuje 

osoby starsze, urozmaica im eme-

ryckie życie, jak tylko może. Spra-

wia, że w sercach budzi się radość 

życia i wdzięczność za możliwość 

obcowania z innymi, zwłaszcza 

wśród osób samotnych czy owdo-

wiałych.

Jak powiedziała Zofia Kurow-

ska – ważne jest, żeby w każdym 

wieku być aktywnym, udzielać się, 

wychodzić z domu, spotykać z in-

nymi ludźmi, robiąc tym samym 

coś dobrego dla samych siebie i dla 

innych. To taka bardzo pozytywna 

forma rozrywki. 

Dzień Kobiet Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w strażnicy OSP w Sułkowicach. Fot. Joanna Gatlik

Joanna Gatlik
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Do Polski Piotr Skorut 

przyjechał nie tylko na rodzinne 

i okolicznościowe spotkanie, ale 

w związku z odbiorem i wysyłką 

wykonanego na jego zlecenie 

w Sułkowicach i Kościanie koło 

Poznania urządzenia przezna-

czonego dla amerykańskiej 

filii Siemensa. Z przyczyn 

biznesowych nie mógł uczest-

niczyć w organizowanym 

w roku 2007 jubileuszu 50-lecia 

firmy rodzinnej, założonej 

przez ojca Franciszka Skoruta. 

A w tej rodzinie tradycje i więzi 

rodzinne są osią, wokół której 

buduje się siła i powodzenie 

poszczególnych jej członków. Fir-

ma ojca zaowocowała pięcioma 

firmami dzieci rozsianymi od Suł-

kowic, Krzywaczki i Kielc, przez 

Szwecję, po Salt Lake City w USA 

gdzie działa prowadzona przez 

Stanisława Piotra Skoruta SPS 

Engineering.

SPS zajmuje się projektowa-

niem i produkcją proekologicznych 

urządzeń: osadników, zgarniaczy, 

napędów z kontrola elektrycz-

ną do oczyszczalni, uzdatniania 

wody oraz chemiczno-mechanicz-

nych procesów utrzymania wody 

czy wytracania związków z zanie-

czyszczonych obiegów wodnych  

w elektrociepłowniach, zakładach 

papierniczych, chemicznych i in-

nych.  W amerykańskim biurze 

powstają projekty na zamówienie, 

są przez nie prowadzone i realizo-

wane. Natomiast fizyczna produk-

cja i wykonawstwo tych urządzeń 

zlecana jest kwalifikowanym pod-

wykonawcom. Jednym z nich jest 

firma Suł-Met brata – Kazimierza 

Skoruta, wiceprezesa SIG. Współ-

praca ta z powodzeniem rozwija 

się od 1995. 

Podczas uroczystości jubi-

leuszowej w SIG Piotr Skorut 

powiedział m.in.: Powodem szu-

kania tej współpracy, produkowa-

nia części dla nas do USA, był nie 

tylko motyw ekonomiczny ale też 

chęć pomocy, wsparcia rynku pra-

cy w Sułkowicach, z nadzieją, że 

Rodzinny jubileusz firmowy

20 lat firmy Stanisłwa Piotra Skoruta w USA, 15 lat współpracy z bratem Kazimierzem

Dwudziestolecie istnienia firmy SPS Engineering w USA oraz piętnastolecie współpracy 

z sułkowicką firmą Suł-Met bracia Skorutowie świętowali wraz z rodziną, przyjaciółmi, 

przedstawicielami władz i lokalnych środowisk w Sułkowickiej Izbie Gospodarczej.

będzie ona mogła dalej  przenieść 

się na lepsze możliwości promocji 

tych zakładów czy nawet regionu. 

Na pewno, zwłaszcza na początku, 

za otwarciem współpracy przema-

wiały bodźce ekonomiczne, ale też 

wiązało się to np. z czasochłonnym 

nieraz przekonywaniem  naszych 

klientów do akceptacji naszych 

rozwiązań z produkcją w Polsce 

włącznie. Wspomniał też o poważ-

nym i trudnym do rozwiązania 

przed 15 laty, gdy nie działała jesz-

cze rozwinięta sieć firm spedycyj-

nych, problemie transportu tak 

dużych urządzeń na druga stronę 

globu. Podkreślał fachowość 

i kompetencję polskich partne-

rów oraz jak wiele zawdzięcza 

wykształceniu i doświadcze-

niu wyniesionemu z rodzin-

nych Sułkowic. To te walory 

sprawiły, że wśród klientów 

SPS Engineering są tak zna-

czące koncerny, jak niemiec-

ki Siemens, francuski Suez 

i wiele amerykańskich. 

Rola Suł-Metu polegała na 

produkowaniu części potrzeb-

nego asortymentu oraz orga-

nizowaniu produkcji i spedy-

cji pozostałych komponentów 

w oparciu o znajomość lokal-

nych możliwości. Współkoope-

rantami są więc zaproszone przez 

Suł-Met do współpracy firmy z Za-

wiercia, Makowa  Podhalańskiego, 

Krosna, Krakowa czy Kościany 

koło Poznania. Ta współpraca 

pozwoliła polskim firmom zaro-

bić łącznie setki tysięcy dolarów 

w okresie, gdy nasz rynek przeła-

mywał był głęboki kryzys gospo-

darczy po transformacji ustrojowej.

Doceniając wkład brata Kazi-

mierza w rozwój i skalę tej współ-

pracy, Piotr Skorut wręczył mu 

pamiątkową, honorową plakietkę 

z inskrypcją: Outstanding Sup-

plier and Valuable Representati-

ve. Wyróżniony Niezawodny Do-

stawca  oraz Cenny Reprezentant. 

W dowód uznania kompetencji 

oraz wkładu w rozwijanie współ-

pracy miedzy naszymi firmami od 

1995. Piotr Skorut, P.E.  President, 

SPS Engineering, Inc. North Salt 

Lake, Utah, USA. Z kolei Kazimierz 

Skorut uhonorował brata i wyraził 

mu swoją wdzięczność, wręczając 

statuetkę z sułkowicką podkową, 

ręcznie kutą różą i chorągiewka-

mi Polski i USA. Podobny motyw 

znalazł się też na statuetce podaro-

wanej jubilatom w dowód uznania 

przez władze miasta. Drobne upo-

minki i wyrazy sympatii składali 

również przedstawiciele Izby oraz 

różnych sułkowickich środowisk. 
(awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Statuetka od Kazimierza dla Piotra...

.... i od Piotra dla Kazimierza.
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Bawiący się na balu mieli 

okazję potańczyć przy muzyce 

granej przez Zespół Handycap, 

złożony z terapeutów i opiekunów 

Domu Pomocy Społecznej i Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej w Har-

butowicach, wziąć udział w loterii 

fantowej, a także zatańczyć walca 

kotylionowego i czekoladowego, 

z których dochód przeznaczono 

na „Kolonię”.  Stowarzyszenie to 

swoją pomocą finansową obejmuje 

osoby niepełnosprawne – głównie 

z DPS  i WTZ w Harbutowicach, Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy 

w Sułkowicach i jego filii w Lub-

niu, a także grupy środowiskowej 

skupiającej dzieci i młodzież, dla 

których organizowane są spotkania, 

wycieczki oraz hipoterapia. 

Prezes Krystyna Stolarska 

wyraziła wielką radość, że mo-

gła zebrać fundusze na początku 

roku, gdyż to pozwoli jej na pi-

sanie projektów, w których po-

trzebny jest wkład własny. Zebra-

na kwota umożliwi ubieganie się 

o większe środki. Dochód z balu 

jest w ten sposób pomnażany. Pie-

niądze te prezes stowarzyszenia 

planuje przeznaczyć na organizację 

Memoriału im. Tadeusza Piekarza, 

Spotkania Integracyjne oraz na za-

kup nowego samochodu na potrze-

by DPS w Harbutowicach. 

Każdy podatnik może także 

wesprzeć tę organizację przy roz-

liczaniu się z fiskusem poprzez 

wsparcie jej „jednym procentem”. 
(jg)

X Bal Rzemiosła w Sułkowicach

Charytatywnie i walentynkowo
140 osób przybyło 13 lutego 2010 r. do strażnicy OSP w Sułkowicach na charytatywny Wieczór 

Walentynkowy – X Bal Rzemiosła wspomagający Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” 

z Harbutowic. Zorganizowali go wspólnymi siłami Burmistrz Gminy Sułkowice Piotr Pułka, 

Ochotnicza Straż Pożarna reprezentowana przez Jana Hodurka, Stowarzyszenie „Kolonia” z prezes 

Krystyną Stolarską, a także Izba Gospodarcza w Sułkowicach ze Stanisławem Biernatem na czele. 

fo
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    O d d a j m y  1 %  p o d a t k u       

Szanowni Państwo,

Także i w tym roku mamy 

możliwość przekazania 1% po-

datku dochodowego na rzecz wy-

branej przez siebie organizacji 

pożytku publicznego. Szczególnie 

zachęcamy do wyboru organizacji 

działających dla naszego wspól-

nego dobra. Są to:

(Współpracujące z 3 szkołami 

z naszej gminy)

Stowarzyszenie Pomocy Szkole 

„Małopolska” 

Kraków, ul. B. Chrobrego 9 

Numer KRS: 0000052078

Niezależnie od rodzaju PIT-u na-

leży wpisać:

– w pozycji 124: Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole „Małopolska”, 

– w pozycji 125: numer KRS 

0000052078

– w pozycji 126: kwotę

– w pozycji 128: nazwę jednej wy-

branej szkoły, na którą chcemy 

przeznaczyć 1 % naszego podatku:

Szkoła Podstawowa w Krzywaczce,

Szkoła Podstawowa w Rudniku,

Gimnazjum w Sułkowicach, 

ul. Sportowa 51.
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Młodzież wsparły nauczyciel-

ki Aleksandra Łakomy i Agniesz-

ka Węgrzecka przy współpracy 

Urszuli Kuklicz, która była odpo-

wiedzialna za dekoracje scenicz-

ne. Całość poprowadzili Brygida 

Biela oraz Krystian Kuchta.  

Publiczność miała ogrom-

ną przyjemność usłyszeć pięknie 

śpiewające uczennice: Karolinę 

Boczkaję, Paulinę Rusek, Annę 

Krzykawską i Alicję Ciężkowską 

(które również akompaniowały na 

instrumentach i recytowały), wy-

konujące utwory zarówno polskie 

jak i angielskie. Romantyczne pio-

senki przeplatały się z wierszami 

miłosnymi, które recytowali Ka-

mila Koźlak, Zuzanna Urbańczyk, 

Joanna Oliwa, Joanna Rogowiec, 

Liryczno – muzyczne spotkanie sułkowickich gimnazjalistów

Miłość niejedno ma imię…
Wiersze literatury polskiej i angielskiej, przedstawione w ojczystym języku Szekspira,  

piosenki i wypowiedzi o miłości oraz pokazy tańca złożyły się na program spotkania 

poetycko––muzycznego zorganiozwanego w dniu świętego Walentego 

w Gminnym Ośrodku Kultury przez grupę gimnazjalistów z gminy Sułkowice.  

Barbara Bochenek, Izabela Kania, 

Marzena Oramus, Jarosław Mar-

daus, Dominik Garbień, Paweł 

Budzowski, Adrian Mrowczyk, 

Adrian Profic, Sylwia Wiśniew-

ska, Konrad Jędrzejowski, Joan-

na Piegza, Zuzanna Flis (grająca 

również na gitarze), Klaudia Ra-

mus, Agnieszka Przęczek i Moni-

ka Przęczek, Patryk Konik oraz 

gościnnie były uczeń gimnazjum 

w Sułkowicach Andrzej Listwan.

Miłym akcentem był także go-

ścinny, dwukrotny występ pary ta-

necznej z Myślenic. Piotr Paliński 

z Gimnazjum nr 1 i Monika Bała 

z Gimnazjum nr 2 dali prawdziwy 

show tańca towarzyskiego.

Z kolei znakomity pokaz tań-

ca współczesnego widownia mogła 

oglądać dzięki Zespołowi Thelux, 

który podczas tego wieczoru wy-

stąpił w składzie: Brygida Bie-

la, Jagoda Pitala, Monika Latoń, 

Karolina Kozik oraz Magdalena 

Światłoń. 

Na zakończenie dyrektor 

Gimnazjum w Sułkowicach Stefa-

nia Pilch podziękowała wszystkim 

serdecznie za udział w przedsta-

wieniu oraz zaprosiła na Family 

Fest, zaplanowany na 19 czerwca.
(jg)

Nasza zima

Dzień krótki
bez liści drzewa,
słońce słabo świeci,
ptak posród gałęzi
jeszcze nie śpiewa.

          Zamarznięte
          jeziora i rzeki,
          płaszczem
          śniegu okryte
          – pola i brzegi.

Więc gdy mróz
ziemię ściska,
dzika zwierzyna
człowiekowi bliska.

        Trzeba ją dokarmiać
        o ile nas stać.
        Więc Pan leśniczy
        karmę musi dać !

             Walentyna Drogosz
               15 lutego 2010

Stowarzyszenie Wspomagania Osób 

Niepełnosprawnych „Kolonia” 

Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice

Numer KRS: 0000039520

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku

Rudnik, ul. Centralna 205, 

32-440 Sułkowice

Numer KRS: 0000226825

Ochotnicza Straż Pożarna w Suł-

kowicach, ul. 11 Listopada 29, 

32-440 Sułkowice

Numer KRS: 0000130153

Ochotnicza Straż Pożarna w Suł-

kowicach „Kuźnia”

ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice

Numer KRS: 0000139536 

Wystarczy przecież tak niewiele; 

wypełniając deklarację podat-

kową możemy bez dodatkowych 

kosztów wspomóc innych... 

Pamiętaj, 

1 % podatku możesz zostawić 

urzędowi skarbowemu �
lub przekazać naszym dzieciom, 

strażakom, czy osobom niepełno-

sprawnym ☺ ☺ ☺

Walentynkowy występ gimnazjalistów z Sułkowic 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 

fot. Joanna Gatlik
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Druga rocznica wspólnoty AA w Sułkowicach

Trzeba czuć tego blusa
Nie wystarczy się do alkoholizmu przyznać. Nie wystarczy 

przestać pić. W ten sposób można w pewnym sensie uratować siebie. 

Kto chce jednak uratować to, co w życiu kocha, musi pójść krok 

dalej – zrozumieć drugą stronę. Goście uroczystego mityngu z okazji 

drugiej rocznicy AA w Sułkowicach, którzy uczynili już ten krok 

dzielili się doświadczeniami. W Sułkowicach powstaje Al-Anon.

Mietek trzy razy stanął przed 
groźbą rozwodu. – Nie ma sprawy, 
kiedy piłem, rozumiałem, że żona 
chce rozwodu. Ale już przestałem 
pić, przeszedłem przez to piekło. 
A ona mi mówi: – Mietek, przy-
gotuj się. Dzisiaj o 17 chciałabym 
z tobą porozmawiać. – O co chodzi 
do licha. Czemu nie gada od razu. 
Pewnie będzie się znowu rozwo-
dzić. Ręce mi opadły. Doczekałem 
jakoś do 17, przygotowałem świe-
cie, kwiaty, świece, to wszystko 
i czekam. Siadamy, a ona mi 
mówi: – Mietek, ja Cię kocham, ale 
dłużej tak żyć się nie da. – Mówi 
coś o tym, że jestem nie do wytrzy-
mania, że terroryzuję cały dom 
nerwami gorzej, niż kiedy piłem, 
że się o wszystko czepiam wszyst-
kich... Wiem, że ma rację. Czuję to, 
ale guzik mnie to obchodzi. Ludzie, 
ona mnie kocha! Ktoś mnie kocha! 
Ktoś na tym świecie mnie kocha!

„Ona” przyjechała  mężem 
na mityng. Opowiada swoją część 
historii. – Wcale nie chciałam się 
wtedy rozwodzić. Ale to prawda, 
że żyć się już tak dłużej nie dało. 
Musiał zrozumieć. Dzieci mi było 
żal, wiedziałam, że jak tak dalej 
pójdzie, to się od niego całkiem od-
wrócą. Nigdy bym się nie zdobyła 
na tę rozmowę, gdyby nie Al-Anon. 
Chodząc na mityngi zrozumiałam, 
że jestem uzależniona od jego picia 
i niepicia tak samo, jak on.  Nauczy-
łam się tam, że ja też jestem ważna. 
Że nie pomogę mu, tracąc siebie. 

Inni mówili o przebaczeniu. 
Powiedzieć wybaczam jest stosun-
kowo łatwo – przebaczenie w sercu 
jest kwestią zrozumienia drugiej 
strony: ojca, matki, żony, męża, 
przyjaciela... Jest sztuką rezygna-
cji z roztkliwiania się nad swoimi 
krzywdami. Prawdziwe przeba-
czenie żąda od człowieka wielko-
ści charakteru i szczerości serca. 
Buduje tego, który przebacza.

Przyjechali z kilkunastu 
wspólnot rozsianych po Polsce, np: 
z Bukowiny Tatrzańskiej, Nowego 
Targu, Nowego Sącza, Zakopa-
nego, Olkusza, Mielca, Myślenic, 
Rożnowa, Krakowa – ponad 100 
osób. Przyjechali, bo każde święto 
wspólnoty umacnia poczucie sen-
su walki, pozwala smakować zwy-
cięstwo człowieka nad nałogiem. 

–  Jestem szczęśliwym alkoho-
likiem, bo nie piję – mówi łamią-
cym się głosem Jarek, lider wspól-
noty z Sułkowic, przyglądając się, 
jak jego żona krząta się podejmu-
jąc gości. To dzięki niej przy wspól-
nocie rośnie już Al-Anon. Przeszła 
swoje, teraz jest szczęśliwa i chce 
pomóc innym. 

W Ośrodku Kultury do późnej 
styczniowej karnawałowej nocy 
rozlegają się dźwięki muzyki. Po 
mityngu są tańce i znakomita za-
bawa bez kropli alkoholu. Mają 
sobie tyle do powiedzenia, tyle do 
zaoferowania. – Kto czuje tego blu-
sa, jest z nami – mówi Jarek.

L i s t y  z  t r z e ź w i e n i a  ( 2 )
Autor pisze te listy z więzie-

nia. Pierwszy list: Jeden kieli-
szek, to za dużo, jedno wiadro, to 
za mało – opublikowała parafial-
na gazeta „Od serca”. 

Tytuł pierwszego listu, to prawda, ponieważ 
po jednym kieliszku wódki uaktywnia się moja 
choroba. Uruchamiają się zmysły alkoholika i to 
sprawia, że nie kontroluję picia (bo nie istnieje dla 
alkoholika kontrolowane picie). Piję coraz więcej 
i wpadam w ciąg alkoholowy. (...) Jest to smutne, 
lecz prawdziwe. 

Minął już dzień Wszystkich Świętych, nie 
mogłem być osobiście na cmentarzu, by modlić się 
za bliskich zmarłych, ale tutaj, w więziennej celi 
modliłem się za ich dusze.

Aktualnie w celi jest nas czterech i każdy 
z nas ma karę sprowadzoną przez alkohol. Każdy 
z nas stwierdził, że dużo stracił przez nałóg pijań-
stwa, dlatego modlimy się także za tych, którzy 
są tak samo jak my uzależnieni, aby Bóg uwolnił 
nas wszystkich od wad charakteru, a szczególnie 
od pijaństwa. W więzieniu co niedzielę idziemy do 
kaplicy na Mszę św., a po południu, na mityngi AA. 
(...) W Sułkowicach co niedzielę po południu są 
mityngi. Jest miła atmosfera, więc warto poświęcić 
parę chwil i pójść na spotkanie. (...)

Ludzie, którzy mnie naprawdę znają, wie-
dzą, że zawsze miałem i mam dobre serce. Nie-
stety miałem okres, w którym choroba alkoholowa 
przyćmiła moje zalety i stworzyła wady. jest mi 
z tym ciężko i nieraz byłem zrozpaczony, szczegól-
nie w więzieniu, gdzie człowiek ma dużo czasu na 
rozmyślanie. Wiem, ile straciłem i wiem, że czasu 
cofnąć się nie da. Straciłem osobę mi bliską, która 
kocham i kochać nie przestanę, dzieci, które nie 
miały dzieciństwa, takiego, jak mieć powinny. 

Została mi walka i wiara w to, że Bóg pozwo-
li mi wytrwać w trzeźwości i że pomoże mi zacząć 
kochać od nowa. Modlę się o to, aby mi wybaczono. 
W więzieniu siedzą ludzie, którzy po wyjściu na wolność 
nie zaprzestali pić alkoholu i znów tu wrócili. Wiem, że 
i mnie ciężko będzie trwać w trzeźwości i sprostać pro-
blemom dnia codziennego oraz tym, które wynikały 
z mojego alkoholizmu. Ale powierzam moje życie Bogu 
i wierzę, że dam sobie radę. Ponoszę i pewnie przez 
całe życie będę musiał ponosić konsekwencje mojego 
nałogu. Ale codziennie mówię sobie, że nie piję i co-
dziennie myślę o Bogu. Proszę Go o wytrwanie w trzeź-
wości, o lepsze życie i miłość, i zdrowie. 

Wiem, że życie nas nie rozpieszcza, że jest 
ciężkie, w szczególności w obliczu tragedii ludz-
kiej. Brak pracy, choroba, niezgoda sprawiają, że 
człowiek przestaje być sobą i zaczyna szerzyć się 
w nas znieczulica. Popadamy też w stres, nałogi, 
a to sprawia, że oddalamy się od Boga. 

Bardzo źle jest zostać samemu, bez pomocy 
i bez wiary. Ale najgorsze jest to, że gdy mamy ofia-
rowaną pomoc, odrzucamy ją, a gdy jest za późno 
– żałujemy. Dajmy sobie pomóc i wierzmy w Boga, 
a uchroni nas to od złego. Trzeba pamiętać, że nikt za 
nas nie będzie decydować o naszym życiu i nikt za nas 
nie będzie trzeźwieć. To my musimy tego chcieć.

Trzeźwiejący Alkoholik

Płomienie bez wyobraźni
Wiosenne porządki u jednych oznaczają, że inni nie mogą nawet 

spokojnie zjeść obiadu. W ciągu pierwszych cieplejszych dni stra-

żacy wyjeżdżali po kilka razy dziennie do... płonących traw.

Na wypalających nie robi wra-
żenia,  że wraz z trawą palą milio-
ny żywych istot. Nie przejmują 
się komunikatami. W nosie mają 
zakazy. I co, że jest silny wiatr. 
Ma chwilkę czasu, to sobie zrobi 
porządki na działce. A że po są-
siedzku rośnie las, który lada mo-
ment może zacząć się palić, a wraz 

z nim sąsiadujące domy, to drobiazg. 
Przecież i tak nic się nie stanie!

Jeśli się nie stało, to dzię-
ki strażakom, którzy są w końcu 
ochotnikami, więc biegną do ak-
cji, za darmo. Ślubowali ratować 
nasze mienie i życie, a wychodzi 
na to, że muszą ratować nas przed 
głupotą bliźnich.

(awz)

(red.)
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Pierwsze spotkanie w ga-
lerii w dniu 7 stycznia połączo-
ne było z wernisażem wystawy 
Wspomnienia z nauczycielskich 
podróży po Europie. Stało się 
okazją nie tylko do tego, by zło-
żyć sobie najserdeczniejsze ży-
czenia na kolejne 365 dni życia, 
wznosząc wspólny toast i delek-
tując się pysznym tortem czekola-
dowym, ale także pretekstem do 
wspomnień z wycieczek zagranicz-
nych organizowanych przez szkołę 
dla załogi i przyjaciół szkoły.

Podróże rozpoczęły się w roku 
1995 wycieczką do Wiednia. W ko-
lejnych dwóch latach była Praga 
i Budapeszt. Trzykrotnie, bo w 1998 
i 2000 i 2007 r. nauczyciele pojechali 
do Włoch do najpiękniejszych miast 
tego kraju. Zorganizowano także 
podróż do  Paryża, Grecji, Hiszpa-
nii, Belgii, Niemiec i na Litwę.

Na spotkaniu noworocznym 
dyrektor ZSZiO a zarazem założy-
cielka Galerii Internat Aleksandra 
Korpal, powiedziała, że w ciągu 
15 lat pracownicy szkoły średniej 
w Sułkowicach zobaczyli 12 stolic 
europejskich, odwiedzili w sumie 
14 państw i zwiedzili 55 miast. 
I nie zamierzają na tym poprze-
stać. Kolejnym celem podróży bę-
dzie najprawdopodobniej Szwecja, 
nie podjęto jednak jeszcze osta-
tecznej decyzji.

Plastycy kochają Sułkowice
Uroczystym choć kameral-

nym wernisażem w Galerii Inter-
nat zakończył się XIX plener ma-
larski. Wiodący temat tego pleneru 
to Miejsca, które kochamy. 

W sułkowickich plenerach, 
które za przyczyną Aleksandry 
Korpal odbywają się od 15 lat, bie-

W Sułkowicach i Krakowie

Karnawał w Galerii Internat
Dynamicznie i z rozmachem rozpoczęła nowy rok Galeria Internat 

Zespołu Szkół Zawodowych i LO w Sułkowicach. Między Toastem noworocznym i Śledziem

organizowanym dla stałych bywalców i przyjaciół Galerii i ZSZiO odbył się jubileuszowy 

plener malarski, wernisaż wystawy poplenerowej oraz prezent od artystów biorących udział 

w plenerach – wystawa jubileuszowa w galerii Związku Polskich Artystów Plastyków 

w Krakowie, dedykowana dyrektor Aleksandrze Korpal i jej rodzicom.

W ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy Galeria zorganizowała 
więc dwie wystawy z wernisa-
żami, a trzeci – krakowski – był 
owocem wieloletniej pracy Ga-
lerii i zaprzyjaźnionych arty-
stów krakowskich.

Toast noworoczny

rze udział stała grupa artystów pla-
styków z Krakowa i okolic. Grono 
zaprzyjaźniło się przez te lata mię-
dzy sobą i z organizatorami. Stałym 
punktem plenerowego programu 
jest wizyta w domu państwa Kor-
palów, którzy podejmują ich gorą-
cym sercem i poczęstunkiem. 

Podczas wernisażu Aleksan-
dra Korpal pokrótce przedstawiła 
historię wernisaży w Sułkowicach, 
Stefan Berdak recytował wiersz 
Ludwika Jerzego Kerna „Śnieg”, 
nie kryjąc aluzji do wielobarwnych 
„śniegów” na prezentowanych 
pracach. Gośćmi wernisażu byli 
m.in. były dyrektor Myślenickie-
go Ośrodka Kultury Jan Koczwa-
ra i dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Świątnikach 
Górnych Zdzisław Słonina – oby-
dwaj są nie tylko animatorami 
kultury i sztu7ki, lecz także sami 
są czynnymi artystami, zaprzyjaź-
nionymi z plenerową „ekipą”. 

Po każdym z plenerów pozo-
staje po jednym dziele każdego 
uczestnika. Po 15 latach obrazy po-
wstałe na plenerach spotkać moż-
na w wielu gabinetach naszego 
miasta, w gabinet dyrekcji szkoły 
jest już prawdziwą galerią sztuki. 
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły wy-
stawia je na aukcje, przeznaczając 
dochód na rzecz szkoły. Wręcza-
ne są także jako nagrody podczas 

konkursów i loterii organizo-
wanych przez Galerię. Tak oto 
obrazy żyją własnym życiem 
w Sułkowicach i okolicy, podno-
sząc standard i estetykę wielu 
miejsc. 

Wdzięczni za serdeczne 
przyjęcie, artyści postanowili 
zorganizować wystawę „Plene-
ry malarskie w Sułkowicach” 
w Galerii Klubu Plastyków 
w siedzibie Związku Polskich 
Artystów Plastyków przy ul. 
Łobzowskiej 3.  

Prace prezentowane na 
wystawie wykonane zostały 
w różnych technikach i stylach, 
od akwareli i pasteli po malar-

stwo olejne. Wszystkie prezentują 
sułkowickie pejzaże. Jak powie-
działa podczas otwarcia wystawy 
komisarz pleneru Anna Bogdano-
wicz: Wystawę zatytułowaliśmy: 
„Miejsca które kochamy”. Bo trze-
ba naprawdę kochać jakieś miej-
sce, by do niego wracać regularnie 
przez 15 lat. 

W XIX Plenerze Malarskim – 
Sułkowice 2010 wzięli udział: Janina 
Berdak, Stefan Berdak, Anna Bogda-
nowicz, Anna Lewińska, Agnieszka 
Niżegorodcew, Jacek Niewieczerzał, 
Lucjan Ostrowski, Jerzy Skąpski, 
Krystyna Szczerbińska, Karolina 
Szczepańska-Szczerba, Małgorzata 
Turnau i Piotr Turnau.

W scenerii tej wystawy żegnano 
również tegoroczny karnawał śle-
dziowymi tańcami w Galerii.

Sułkowice na krakowskich 
salonach

W Galerii Klubu Plastyków 

w Krakowie w dniu 8 lutego 2010 

pojawiły się obrazy powstałe na 

plenerach malarskich w Sułkowi-

cach. Artyści dedykowali wystawę 

Pani Dyrektor i jej wspaniałym 

Rodzicom” w ramach wdzięczno-

ści za wszystkie plenery malarskie 

i wernisaże, które zorganizowała 

i za niezmiennie miłe przyjęcie 

w Galerii Internat oraz w swoich 

Wernisaż poplenerowy w Sułkowicach. 
Fot. Anna Witalis–Zdrzenicka
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prywatnych progach. Kura-

torkami tej wystawy sławiącej 

piękno sułkowickich krajobra-

zów były Anna Bogdanowicz 

oraz Karolina Szczepańska–

Szczerba (również pomysło-

dawczyni tego spotkania). 

Na wystawę przybyło 

bardzo wiele osób z kręgów 

artystycznych. Oficjalne-

go otwarcia  dokonał prezes 

krakowskiego okręgu ZPAP 

Stanisław Tabisz wraz z wi-

ceprezesem Kazimierzem 

Wilkiem (artysta – uczestnik 

plenerów). Głos zabrał również 

burmistrz Sułkowic Piotr Pułka, 

który podziękował dyrektor Alek-

sandrze Korpal za doskonałą pro-

mocję miasta oraz za nieustanne 

działanie na rzecz dobra ZSZiO. 

Słowa uznania przekazał on rów-

nież wszystkim artystom plasty-

kom, bez których ta wystawa nie 

byłaby możliwa. 

Organizatorka sułkowickich 

plenerów złożyła podziękowa-

nie malarzom krakowskim, któ-

rzy zawsze chętnie przybywają 

do Sułkowic, by bezinteresownie 

uwieczniać piękno tego obszaru, 

by uchwycić chwilę lub sen i prze-

lać ją pędzlem na płótno, a tak-

że swojej siostrze prof. Grażynie 

Korpal, która namówiła ją do zor-

ganizowania pierwszego pleneru 

w Sułkowicach. 

Nie sądziłam, że mi się to uda 

i że te spotkania plastyków tak 

się przyjmą i na stale wpiszą 

się w kalendarz wydarzeń 

w Sułkowicach. Dziękuję 

Wam przyjaciele za to, że za-

wsze jesteście chętni, żeby do 

nas powracać – mówiła do ar-

tystów Aleksandra Korpal.

W imieniu artystów 

– wszystkich uczestników 

pleneru – Jerzy Skąpski 

podziękował za zawsze go-

ścinne przyjęcie w sułko-

wickich progach, wręczając 

Aleksandrze Korpal swój 

obraz przedstawiający go-

ści biesiadujących w salonie 

w dworku Państwa Korpalów, nad 

którymi unoszą się anioły (fot. 
w numerze styczniowym „Klam-

ry”). Przekazał też wyrazy głębo-

kiego uznania i szacunku dla tej 

rodziny, zasłużonej dla polskiej 

kultury i sztuki od kilku pokoleń.  

Wystawa w galerii ZPAP czyn-

na była do końca lutego.

Joanna Gatlik, 
Anna Witalis–Zdrzenicka

Jubileuszowy wernisaż poplenerowy w galerii 
ZPAP w Krakowie. Fot. Joanna Gatlik

Ale było na Kamieńcu!
Miło powspominać niegdysiejsze... lody

Warunki tej zimy były bar-
dzo korzystne, mróz trzymał 
mocno aż do marca, więc lodo-
wisko miało szanse powodze-
nia. Mieczysław Twardosz wy-
równał swoim quadem teren, 
strażacy polewali boisko wodą. 
Próba pierwszego podlewania 
była nieudana, grunt był jeszcze 
niezamarznięty i woda znikła. 
Trzeba było stopniowo codzien-
nie podlewać, aby utworzyła się 
warstwa lodu. Po 2 tygodniach 
lodowisko było gotowe. 

Wtedy okazało się, że jest 
problem z łyżwami, gdyż jesz-
cze nigdy nie było w tym miej-
scu lodowiska i mieszkańcy 
nie posiadali łyżew. Niektórzy 
wyszukali jakieś w swoich do-
mowych zakamarkach, ale ta-
kich można było policzyć na 
palcach jednej ręki. Z pomocą 
przyszła dyrektor szkoły pod-
stawowej Iwona Dzidek, która 
pożyczyła 12 par łyżew i u Sta-

nisława Włocha zaczęła funk-
cjonować wypożyczalnia. 

Jakież miłe było zaskocze-
nie organizatorów, gdy zoba-
czyli, jak ogromne jest zainte-
resowanie jazdą na łyżwach. 
Jeździły dzieci, młodzież, 
dorośli – kto tylko zorganizo-
wał sobie łyżwy, ten próbował 
swoich umiejętności. Niektó-
rzy starsi panowie ponownie 
ubrali łyżwy po 30. latach i 
jeździli tak, jakby urodzili się 
z łyżwami na nogach. Stani-
sław Knapczyk miał przerwę 
w jeździe na łyżwach 45 lat, a 
mimo tego poczynał sobie cał-
kiem dobrze. Całymi dniami 
lodowisko tętniło życiem. Na-
wet wieczorem, przy reflekto-
rach samochodowych, widać 
było łyżwiarzy.

6 lutego zorganizowaliśmy 
piknik na lodowisku. Była 
jazda na łyżwach połączona z 
pieczeniem kiełbasek na ogni-

sku. Swoje popisy łyżwiarskie 
demonstrował burmistrz Piotr 
Pułka z małżonką, jego brat 
Andrzej z synem, Grzegorz 
Ciężkowski z żoną, Jan Latoń, 
Jan Pułka, Krzysztof Betlej 
z żoną i wiele innych osób. Za-
chęcaliśmy też dyrektor Iwonę 
Dzidek do jazdy na łyżwach, 
obiecała że następnym razem 
da się namówić. Po jeździe 
były gorące kiełbaski, herbat-
ka i inne smakowite specjały. 

I tak, dzięki ludziom do-
brej woli, którzy przyczynili 
się do organizacji tego lodowi-
ska, mieszkańcy górnej części 
Sułkowic spędzili tę mroźną 
zimę, jeżdżąc na łyżwach, peł-
ni wdzięczności, że mają taką 
możliwość. 

Panowie organizatorzy 
lodowiska na „Kamieńcu” to 
jest strzał w dziesiątkę – tak 
trzymać. 

Jeszcze żywe były echa jesiennego festynu na „Kamieńcu”, a znowu głośno zrobiło się 
o tym miejscu. A to za sprawą Stanisława Włocha, Grzegorza Ciężkowskiego i Jana Latonia, 

którzy postanowili zorganizować tam lodowisko. 

Leszek Tyrawa
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Szkoła podstawowa w Harbu-

towicach od trzech lat organizuje 

gminny szkolny konkurs „Baw się 

razem z nami”, promując zdrowie 

wśród najmłodszych mieszkań-

ców naszej gminy. Biorą w nim 

udział przedstawiciele wszystkich 

szkół podstawowych – po 2 dzieci 

z klasy I, II i III. Pierwszy konkurs 

odbył się także w szkole w Harbu-

towicach, a drugi w Krzywaczce. 

Organizatorka tych zawodów, 

Zofia Bobeł zauważa: Dzieci to ży-

wioł. Bardzo lubią przyjeżdżać na 

ten konkurs, bo każdy dostaje na-

grodę. Nieważne jest, które miejsce 

zajmują. Chodzi o to, by zachęcić 

je do ruchu.

W tym roku pierwsze miejsce 

zajęła drużyna gospodarzy z Har-

butowic, drugą pozycję wywalczy-

li uczniowie z Biertowic, a trzecie 

miejsce przypadło sportowcom 

Sport dla najmłodszych

Baw się razem z nami
Dzieci z klas I - III naszej gminy miały okazję, by sprawdzić się w takich sportowych konkurencjach 

jak: wyścig z piłką zwykłą i ping – pongową, marsz na szczudłach, wyścig w workach, 

tor przeszkód i wyścig ze skakanką. Było mnóstwo emocji i doskonałej zabawy. 

z Sułkowic. Nagrody w postaci pi-

łek wręczyła wiceburmistrz Rozalia 

Oliwa. Zawodnicy otrzymali także 

od sponsorów słodycze, długopisy 

(od pań Kluzik i Hyrlickiej z Har-

butowic), drożdżówki ze sklepu 

„Ania”, a zwycięska drużyna nagro-

dzona została ponadto godzinnymi 

wejściówkami do Krainy Zabaw 

Dziecięcych w Rudniku. (jg)

Po zmaganiach sportowych czas na nagrody. Fot. Joanna Gatlik.

Konkurs organizowany jest, 

w tym roku już po raz dwunasty, 

przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej we 

współpracy z Wydziałami Bezpie-

czeństwa i Zarządzania Kryzy-

sowego Urzędów Wojewódzkich.  

Eliminacje gminne przeprowa-

dzono w dniu 12 marca. Komisja 

konkursowa miała bardzo trudny 

wybór, gdyż prace były wykonane 

na bardzo wysokim poziomie, róż-

nymi technikami i stylami. Auto-

rzy wykorzystali nie tylko kredki, 

farbki, ołówki, bibułę, czy plasteli-

nę, ale nawet bułkę tartą i kaszę.

Przy ocenie prac głównymi 

kryteriami była ich zgodność z te-

matyką konkursową oraz spełnie-

nie wymogów formalnych: wiel-

kość pracy, technika wykonania, 

opis pracy. Prace podzielono na 

cztery grupy: I – autorzy w wieku 

6–8 lat, II – 9–12 lat, III – 13–16 lat, 

IV – autorzy niepełnosprawni.

Autorzy zwycięskich prac:  

Grupa I: Wiktor Garbień  SP Suł-

kowice, Kamila Książek SP Bierto-

wice, Gabriela Zaremba SP Bierto-

wice, Magdalena Żak SP Sułkowice, 

Adrian Pająk SP Harbutowice.

Grupa II: Mateusz Bobeł SP 

Harbutowice, Małgorzata Bargieł 

SP Sułkowice, Urszula Bochenek 

SP Biertowice, Michał Widlarz 

SP Biertowice, Klaudia Turek SP 

Biertowice.

Grupa III: Aleksandra Latoń, 

Paulina Lempart, Zuzanna Flis, 

Klaudia Oramus, Anna Jończyk 

– wszyscy z Gimnazjum w Sułko-

wicach.

Grupa IV: Stanisław Setla,  Kry-

stian Jończyk,  Gabriela Stokło-

sa, Jakub Pułka, Maciej Chrobak 

wszyscy ze Szkoły Podstawowej 

w Sułkowicach.

Prace z gminy Sułkowice zo-

stały już wysłane do Wydziału Za-

rządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Myślenicach. Do 

końca marca zostaną ocenione 

i te, które zakwalifikują się dalej, 

wezmą udział w etapie wojewódz-

kim konkursu w kwietniu. 
(red.) 

Gminne eliminacje strażackiego konkursu plastycznego

Strażak zawsze rękę poda
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda 

– strażak zawsze rękę poda” cieszy się z roku na rok większym powodzeniem. 

Prace nadesłane na tegoroczne eliminacje gminne oceniała komisja w składzie: 

Dorota Małek–Moskal (przewodnicząca), Bernadeta Żurek, Ryszard Sroka i Małgorzata Dzidek. 

Wybrano 20 prac, które będą reprezentowały naszą gminę w eliminacjach powiatowych. 
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Zawody Powiatowej Licealia-

dy w narciarstwie alpejskim roze-

grane zostały 10 lutego w Rabce 

Zdroju Maciejowej. Sułkowice re-

prezentowali: Joanna Biela (klasa 

II LO), Wojciech Szczurek (klasa 

IV TI), Krzysztof Twardosz (klasa 

I TM) i (Paweł Przała kl. I TI). Do za-

wodów wojewódzkich awansowali: 

Joanna Biela i Wojciech Szczurek. 

Rozgrywki Licealiady w pił-

ce ręcznej miały miejsce 2 marca 

(dziewczęta) i 4 marca (chłopcy). 

Zawody rozegrano w hali sportowej 

w Sulkowicach. W zawodach brało 

udział 50 zawodniczek z 4 szkół po-

Puchary w licealiadzie
Awans narciarzy, piłkarek i piłkarzy ręcznych do etapu wojewódzkiego licealiady

Udany początek roku mają na swoim koncie sportowcy z Zespołu Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących: w lutym dwoje narciarzy alpejskich przeszło do eliminacji wojewódzkich 

licealiady, a w marcu piłkarki i piłkarze ręcznie nie pozostawili rywalom w licealiadzie 

żadnych złudzeń co do tego, kto w naszym powiecie wiedzie prym w tej dziedzinie sportu.

nadgimnazjalnych i 82 zawodników 

z 5 szkół ponadgimnazjalnych na-

szego powiatu. Drużyny walczyły 

systemem „każdy z każdym”. Zawo-

dy sędziowali: Jan Stankiewicz, Bo-

gusław Dziurdzia i Piotr Magiera.

Zespół dziewcząt reprezentu-

jący naszą szkołę wygrał turniej 

pokonując Zespół Szkół Ogólno-

kształcących 8 : 2, Zespół Szkół im. 

Średniawskiego 10 : 2 oraz Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych 6 : 5.

Skład zwycięskiego zespołu:  

Małgorzata Rączka, Magdalena 

Rączka, Jolanta Latoń, Aleksan-

dra Blak, Sylwia Biela, Zuzanna 

Garbień, Anna Stokłosa, Marta 

Chodnik, Magdalena Piegza, Alek-

sandra Chodurek, Kamila Stręk. 

Opiekunem drużyny jest Katarzy-

na Piwowarska- Piechota.

Chłopcy zapewnili sobie zwy-

cięstwo, pokonując kolejno:  Zespół  

Szkół Techniczno-Ekonomicznych 

Myślenice 6 : 3, Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych Myślenice 5 : 1, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych Lubień 6 : 5 i remi-

sując z Zespołem Szkół Ogólno-

kształcących Myślenice 5 : 5.  

W zwycięskim składzie wystą-

pili: Krzysztof Kuchta, Aleksander  

Blak, Michał Kowalski, Robert Ko-

nas, Łukasz Piasecki, Daniel Dzi-

dek, Józef Boczkaja, Marcin Głuc, 

Łukasz Sztebel, Marcin Pułka, 

Grzegorz Kowalczyk i Bartek Szu-

ba, Adrian Mikołajczyk i Jakub 

Pułka. Opiekunem zespołu jest 

Maria Karaś.

  Obydwie ekipy awansowały 

do zawodów rejonowych.
(red.)

Drużyny rozpoczęły zmagania 

turniejowe w sobotę o godz. 9 rano 

od rozgrywek grupy A (PSP Myśle-

nice, SP ZOZ w Myślenicach, IPN 

Kraków i UG Pcim) z grupą C (KP 

Policji w Myślenicach, Starostwo w 

Myślenicach i MOS Myślenice). Po 

południu natomiast zmierzyła się 

grupa B (Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Małopolskiego, ZST-E 

w Myślenicach, Starostwo Bełcha-

tów) przeciwko grupie D (Urząd 

Miejski w Sułkowicach, Komisariat 

Dobczyce i PUP w Myślenicach).

W skład drużyny reprezen-

tującej Urząd Miejski w Sułkowi-

cach weszli: burmistrz Sułkowic 

III miejsce dla drużyny z Sułkowic
IX Halowy Turniej Drużyn Samorządowych w Myślenicach – 20–21 lutego

Urząd Miejski w Sułkowicach zajął trzecie miejsce w IX Halowym Turnieju 

Drużyn Samorządowych w Myślenicach. 

Pierwsze miejsce zajęła Państwowa Straż Pożarna z Myślenic, a na drugim miejscu 

uplasowało się zaprzyjaźnione z naszym Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Piotr Pułka (w bramce 1 mecz), 

Jerzy Biernat (w bramce i na bo-

isku), Maciej Biernat, Wojciech 

Bargieł, Jakub Swiatłoń, Paweł 

Piątek, Piotr Piątek, Edward Ła-

ski, Piotr Sroka, a w niedzielę do-

łączył Tomasz Ostafin. W sumie 

rozegrali oni 4 mecze, które dopro-

wadziły ich do trzeciego miejsca 

w finale. Przyszło im zmierzyć się 

z policjantami z Dobczyc, repre-

zentantami Powiatowego Urzędu 

Pracy, policją i strażą myślenicką 

oraz z Międzyszkolnym Ośrod-

kiem Sportu w Myślenicach. 

Turniej rozegrany w pięknej 

hali widowiskowo–sportowej w My-

ślenicach przebiegał na wyjątkowo 

wysokim poziomie. Jedynym man-

kamentem okazali się kibice. W po-

równaniu z ubiegłorocznym, w hali 

sportowej w Sułkowicach – zupełnie 

nie dopisali. A szkoda.

Joanna Biela i Wojciech Szczurek Zwycięski skład piłkarzy ręcznych

fo
t.
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fot. Joanna Gatlik (jg)
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Piłka ręczna 
W dniach 6 i 8 marca 2007 

roku w Hali Gimnazjum odbyła 
się Powiatowa Gimnazjada w pił-
ce ręcznej dziewcząt i chłopców. 
Łącznie w zawodach uczestniczyło 
dziesięć zespołów: 50 zawodniczek 
i 81 zawodników. Mecze sędzio-
wali: Kazimierz Raba, Jan Stan-
kiewicz, Leszek Rawło, Bogusław 
Dziurdzia, Piotr Magiera. 

W obu kategoriach sułkowi-
czanie wygrywali pewnie wszystkie 
mecze i zajęli pierwsze miejsca. 

W konkurencji dziewcząt na 
II miejscu uplasowało się Gimnaz-
jum w Tokarni, na III –  z Pcimia, 
a na IV – gimnazjum Nr 3 z My-
ślenic. Zwycięski zespół z Sułko-
wic wystąpił w składzie: M. Pieg-
za, A. Skrzeczek. K. Szczurek, 
P. Urbańska, K. Helińska, B. Mo-
skal, B. Szuba, P. Szuba, E. Pyrtek,  
N. Koziołek, N. Profic, M. Rączka, 
S. Sroka, E. Skorup,  Ż. Moskal, 
J. Latoń. 

W rozgrywkach chłopców II 
miejsce wywalczyli gimnazjaliści 
z Lubnia, III – z Pcimia, IV – z Wi-
śniowej, V – z myślenickiej „Trój-
ki”, a VI – z Krzczonowa.

Skład zwycięskiego zespołu 
chłopców z Gimnazjum w Suł-
kowicach wyglądał następująco:
P. Nędza, Ł. Garbień, A. Motal, 
A. Blak, R. Pułka, J. Frączak, 
J. Mardaus, Sz. Latoń, M. Sztebel, 

Będą reprezentowali powiat

Czempioni gimnazjad
Nasze gimnazja w grach zespołowych rozłożyły rywali 

na obie łopatki. Dziewczęta i chłopcy z Sułkowic zdystansowali 

pozostałych uczestników w piłce ręcznej, 

a chłopcy z Krzywaczki byli bezkonkurencyjni w koszykówce. 

Dziewczyny z Sułkowic zaczynają doganiać ich sukces.

M. Matulski, A. Cudak, M. Pułka, 
P. Zajda.

Opiekunką obydwu zwycię-
skich zespołów jest Maria Zajda.

Koszykówka
Zawody Powiatowej Gimna-

zjady w piłce koszykowej chłop-
ców rozegrano 25 lutego w Lubniu.  
Udział w niej wzięły gimnazja: 
w Krzywaczce, w Tokarni, w Lub-
niu, w Dobczycach, w Pcimiu, 
nr 1 w Myślenicach i w Wiśniowej. 
Sędzią głównym zawodów był To-
masz Trojan, a ponadto sędziowali 
Bogusław Dziurdzia i Piotr Magiera. 

Krzywaczka zwyciężyła w tur-
nieju i wywalczyła sobie awans do 
zawodów rejonowych w Nowym 
Targu. Chłopcy grali w składzie: 
K. Bruzda, K. Świerczyński, 
M. Braś, P. Burda, R. Łachman, 
T. Oliwa, J. Włoch, J. Boczkaja, 
P. Pawlik, M. Pol. Co więcej, za 
najlepszego zawodnika turnieju 
uznany został Tomasz Oliwa. 

Opiekunem zespołu jest Grze-
gorz Bochenek.

Również dziewczęta z naszej 
gminy wzięły udział w gimnazja-
dzie w piłce koszykowej. Gimna-
zjalistki z Sułkowic dotarły do 
finału i wywalczyły sobie – także 
medalowe – miejsce trzecie. W tej 
konkurencji wszystkie rywalki 
(6 zespołów) pokonały dziewczęta 
z Gimnazjum nr 2 w Myślenicach.

(red.)

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

Burmistrz Gminy Sułkowice ogła-
sza ustny przetarg nieograniczony 
na wynajem lokalu o pow. 11 m2 

usytuowanym w budynku przystanku 
PKS w Sułkowicach Rynku, stano-

wiącym własność Gminy Sułkowice, 
na okres 5 lat z możliwością 

przedłużania na lata kolejne.
Przetarg odbędzie się w dniu 

09 kwietnia 2010 r. o godz.1000 
w budynku Urzędu Miejskiego 

w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i    p r z e t a r g u

Przedmiotowy lokal przeznaczo-
ny ma być na prowadzenie działalno-
ści handlowej lub usługowej.

Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu 
wynosi 15 zł+22% VAT w stosunku mie-
sięcznym.

 Wadium w wysokości 200 zł nale-
ży wpłacić do dnia 06.04.2010 r. w BSR  

Kraków oddz. Sułkowice  nr konta: 75 
8589 0006 0170 0000 0068 0016 (kwota 
ta w dniu 06.04.2010r. powinna znajdo-
wać się już na koncie). 

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

Wadium wpłacone przez osobę 
która wygra przetarg zaliczone zo-
stanie na poczet opłat z tytułu najmu 
lokalu, a w przypadku uchylenia się 
przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz wynajmu-
jącego.

Organizatorowi  przetargu  przy-
sługuje  prawo  odwołania  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać: 

w Urzędzie Miejskim pok. nr 116,
 lub telefonicznie pod numerem: 
12/ 273-20-75 wew. 31.

Prezent 
dla Damianka

Podczas charytatywnego VII 

Turnieju Halowego Gościbi pre-

zes firmy betoniarskiej „Gości-

bia” Zdzisław Biela podjął decy-

zję, aby obdarować jeszcze jedno 

niepełnosprawne dziecko z Har-

butowic. Postanowił on sprezen-

tować 32 calowy telewizor LCD 

Damianowi Golonce. 

Uroczyste wręczenie prezen-

tu odbyło się 16 lutego w gabinecie 

burmistrza Piotra Pułki w obecno-

ści wiceburmistrz Rozalii Oliwy 

oraz prezesa KS Gościbia Edwar-

da Łaskiego. Burmistrz wręczył 

Zdzisławowi Bieli list gratulacyj-

ny z podziękowaniem za okazanie 

wielkiego serca, pomoc potrzebu-

jącym, za ofiarność, życzliwość 

oraz za wywoływanie radości na 

twarzy tych, którym jej brakuje na 

co dzień. 
(jg)

Po turnieju charytatywnym

Informacja dla rolników 
składających wnioski 

o dopłaty bezpośrednie
  

Wnioski o dopłaty bezpo-

średnie wypełniane są w Urzę-

dzie Miejskim w Sułkowicach 

(budynek B w podwórzu) 

we wtorki, czwartki i piątki 

w godzinach 8.00-14.00 

Powiatowy Zespół Doradz-

twa Rolniczego w Myślenicach 

informuje, że dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowego 

wypełnienia wniosku o dopłaty 

bezpośrednie w 2010 roku są: 

1. Decyzja o przyznaniu płat-

ności ONW z 2009 roku, jeże-

li rolnik występował o wyżej 

wymieniona płatność 

2. W przypadku posiadania 

do 10 sztuk krów w wieku 

powyżej 36 miesięcy  

– paszporty 

3. W przypadku posiada-

nia powyżej 10 sztuk owiec 

w wieku powyżej 12 miesięcy 

– księga stada.
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Ppłk w stanie spoczyn-

ku Franciszek Ludwik Ore-

mus, prezes Stowarzyszenia 

AK i Więźniów Politycznych, 

w swojej mowie pożegnalnej 

na cmentarzu  powiedział:

Przeszedłeś cały ten szlak 

bojowy na własnych nogach, 

leśnymi ścieżkami w desz-

czu, zimnie, jesieni, zimą w 

głębokich śniegach i mrozie, 

wiele razy głodny – oddziały 

partyzanckie nie miały po-

lowych kuchni za nimi jadą-

cych ani służb sanitarnych 

i medycznych, walczyłeś bro-

nią zdobytą na wrogu. Bra-

łeś udział w niezwykle waż-

nych i ryzykownych akcjach 

bojowych oddziału przy moim 

boku, nigdy nie okazując obaw 

o własne życie, z bohaterską od-

wagą wykonując rozkazy z na-

rażeniem życia, których wykona-

nie zaważyło na losie nie tylko 

„Limby”, ale innych oddziałów 

partyzanckich, a także ludności 

cywilnej Sułkowic, Harbutowic, 

Kozłówki, Jaworza, Jasienicy 

i Trzebuni.

Franciszek Oremus przypo-

mniał też akcję w rejonie Lasu 

Gościbia, gdzie od lata 1944 r. sta-

cjonowało przeszło 500 partyzan-

tów różnych formacji. Swoje oca-

lenie zawdzięczają sprawnemu 

działaniu wywiadu AK i „Limby”, 

które zdobyły treść rozkazu li-

kwidacji zgrupowania partyzanc-

kiego w Gościbi wydanego przez 

gen. Theobolda Tierr, szefa SS 

i Policji w Krakowie. Oddziały 

partyzanckie opuściły zagrożo-

ne lasy w dniu 5 listopada 1944 r. 

Pamięci cichego bohatera
Tak niedawno, 4 września 2008 w gabinecie burmistrza Sułkowic, Komendant Wojskowej Komendy 

Uzupełnień Kraków Podgórze ppłk dypl. Jarosław Żebrowski wręczał Romanowi Pułce nominację 

Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha na stopień porucznika. 

Był żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego, partyzantem 12 Pułku Piechoty z oddziału 

partyzanckiego AK „Limba” Grupy Operacyjnej  Śląsk Cieszyński. Walczył w konspiracji 

o powstanie wolnej i suwerennej Polski. W „Limbie” służył od wiosny 1944 r. do stycznia 1945 r. 

– od Wisły po Gorce, na Starych Wierchach, pod Turbaczem. 

Pochowany został 29 grudnia 2009 r. na sułkowickim cmentarzu 

i uniknęły pogromu – zaplanowa-

nego na 7 listopada.

Por. Roman Pułka to cichy, 

zapomniany bohater II wojny 

światowej. Brał udział w ak-

cjach ściśle tajnych o szczegól-

nym znaczeniu, np. 28 września 

1944 r. w odbiciu z więzienia 

w Kalwarii Zebrzydowskiej ge-

nerała AK Bruno Olbrychta ps. 

„Olza”, dowódcy Grupy Operacyj-

nej AK Śląsk Cieszyński. 

Franciszek Oremus wspomi-

nał też akcję ujęcia majora Abweh-

ry – wojskowego wywiadu Wehr-

machtu – w dniu 13 października 

1944 i zdobycia ściśle tajnych pla-

nów budowlanych linii fortyfikacji 

od Wisły po Tatry, przekazanych 

w Sułkowicach wywiadowi ra-

dzieckiemu. Roman Pułka jechał 

z nim wtedy samochodem – zdo-

bytym podczas tej akcji – drogą 

przy cmentarzu w Sułkowicach, 

ubezpieczając kierującego, który 

zmierzał do leśniczówki na Gości-

bi i walizkę ze zdobytymi 

planami. 

27 listopada 1944 r. 

Roman Pułka z kwater od-

działu „Limba” na Polanie 

dotarł do dowódcy zgru-

powania „Żelbet II” ppor. 

Artura Korbela ps. „Bicz” 

z meldunkiem wywiadu 

o planowanej akcji oddzia-

łów SS na Zawadkę. Za-

wadki nie udało się jednak 

ocalić. Niemcy rozbili zgru-

powanie i spalili wieś.

Po rozwiązaniu AK 

por. Roman Pułka powró-

cił do domu ciężko chory, 

musiał przejść ciężką ope-

rację płuc. Pracował na Śląsku 

przez cały okres reżimowej wła-

dzy, odmawiając pomocy państwa 

i przyjęcia świadczeń inwalidy wo-

jennego, nawet po odzyskaniu nie-

podległości przez Polskę w 1989 r., 

twierdząc, że honor mu na to nie 

pozwala i że jego kalectwo nie na-

stąpiło w czasie zadań bojowych.

Był niezwykłym, prawym 

człowiekiem z zasadami, który nie 

chylił czoła przed reżimem sowie-

tów i nigdy nie dał się złamać. Cy-

tując słowa mowy ppor. Oremusa:

Poruczniku Romanie Pułka, 

chylimy nasze głowy nad Twoją 

mogiłą, w której spoczniesz na wie-

ki, podziwiamy Cię za Twój hart 

ducha, patriotyzm, zasady honoru 

żołnierza – partyzanta AK w służbie 

tej Polski, za którą oddało życie mi-

liony Polaków (…). Cześć Twojej pa-

mięci, niech Sułkowice będą dumne 

Twoim nazwiskiem po wszystkie 

dni tej Polski, która powinna trwać 

wiecznie.

Wspomnienie o poruczniku Romanie Pułce

oprac. (red)

Por. Roman Pułka „Bobek” z ppłk. Franciszkiem 
Oremusem w gabinecie burmistrza w dniu 4 wrze-
śnia 2008. Fot. archiwalna.



 



 


