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Wyciąg narciarski i zalew tuż, tuż



Zebrania sprawozdawczo–wyborcze OSP

Sułkowice

Rudnik

Harbutowice
Krzywaczka

Rekordzista gm
inny akcji krwiodawstwa

Biertowice

Jak dzieci widzą straż – prace konkursowe

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Monika Widlarz



Klamra 2 (223) luty 2011

3

Wybrane z numeru:

Laureaci nagrody Najważniejsi są ludzie  s. 10

Trzecia rocznica grupy AA                 s. 17

Wyborczy rok w strażach        s. 6–9

10 lat Koła Emerytów  s. 9

Karnawał i wspomnienia     s. 14, 15, 21, 22

Ruszyła budowa zalewu  s. 5

Dzień Kobiet Stowarzyszenia „Cis” s. 12

Wyciąg narciarski coraz bliżej  s.  4

Osobliwości przyrodnicze – murarka  s. 18

Poetycki talent Magdy       s. 22

Podsumowanie akcji „Zima 2011”    s. 20–21

XX plener malarski              s. 19

Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją, któ-
ra pojawiła się w poprzednim 
numerze „Klamry”, rozpoczyna-
my badanie satysfakcji klienta, 
które potrwa od 21 marca do 15 
kwietnia 2011 r.

Chcemy być coraz lepsi, 

pragniemy się doskonalić, dą-
żymy do wprowadzenia uła-
twień, które sprawią, że kontakt 
z Urzędem nie będzie dla Pań-
stwa przykrym obowiązkiem. 

I dlatego właśnie pytamy 
o opinie, uwagi i propozycje na 
temat pracy Urzędu. 

 Gorąco prosimy 
o wypełnienie 

ankiety znajdują-
cej się w aktualnym 
wydaniu „Klamry” 

i wrzucenie jej do urny w Sali 
Obsługi Klienta w Urzędzie 
(parter, pok. 01). Wypełnio-
ną ankietę można też przesłać 
pocztą na adres Urzędu (Rynek 
1, 32-440 Sułkowice).

Dodatkowo ankietę moż-
na wypełnić na miejscu w Sali 
Obsługi Klienta, a także przez 
Internet (formularz ankiety jest 
dostępny na stronie Urzędu: 
www.sulkowice.pl)

Dziękujemy za każdą wy-
pełnioną ankietę!

Sześciolatku, chodź do szkoły
Nie warto marnować roku

Do końca marca prowadzony jest nabór do przedszkoli 
na rok szkolny 2011/2012. Rodzice sześciolatków w tym roku 

mają jeszcze (po raz ostatni) wybór 
– mogą zapisać dzieci do przedszkola lub posłać je do szkoły. 

W przyszłym do szkoły pójdą obowiązkowo sześciolatki i siedmiolatki

Niezależnie od tego, czy po-
doba nam się pomysł posyłania 
sześciolatków do szkoły, czy nie, 
obecnie więcej argumentów prze-
mawia za tym, by posłać sześcio-
latki do szkoły już w najbliższym 
roku szkolnym. 

Po pierwsze – nie ma już „ze-
rówek” w przedszkolu, więc dzieci 
się tam już nie uczą. Przedszkola 
zobowiązane są do realizowania 
podstawy programowej dla dzieci 
w wieku 3 do 5 lat, bez nauki czy-
tania, pisania i rachowania. 

Po drugie – w następnym roku 
szkolnym – 2012/2013 sześciolatki 
pójdą do szkoły obowiązkowo wraz 
z tymi siedmiolatkami, które te-
raz będą chodziły do przedszkola. 
Oznacza to, że im więcej sześcio-
latków w tym roku nie pójdzie do 
szkoły, tym bardziej przeładowane 
będą klasy. Warto sobie uzmysło-
wić, że to przeładowanie klas doty-
czyć będzie nie tylko klasy pierw-
szej, lecz całego okresu edukacji 
aż po gimnazjum włącznie. 

Ostateczna decyzja należy 
oczywiście do rodziców i musi 
uwzględniać także predyspozy-
cje indywidualne dziecka, jego 
dojrzałość na tle innych sześcio-
latków. W przypadku wątpliwości 
z pewnością pomocna będzie wi-

zyta w poradni pedagogiczno-
psychologicznej.

Ze względów organizacyjnych 
nieprzekraczalny termin zgłasza-
nia sześciolatków do klas pierw-
szych upływa 15 kwietnia br.

Rodzice pięciolatków w tym 
roku mają już obowiązek za-
pisania ich do przedszkoli. Od 
1 września 2011 r. rocznik 2006 
rozpoczyna roczne przygotowanie 
przedszkolne. 

Rodzicom wszystkich przed-
szkolaków w wieku od 3 lat przypo-
minamy, że nabór do przedszkoli 
samorządowych prowadzony jest 
wyłącznie do 31 marca. Regulamin 
rekrutacji i Karty Zgłoszenia oraz 
Zapisu dostępne są w sekretaria-
tach przedszkoli oraz na stronie 
internetowej gminy.

Realizacja podstawy progra-
mowej wychowania przedszkol-
nego wynosi 5 godzin dziennie 
i odbywa się w godz. od 800 do 1300. 
W naszej gminie jest ona całko-
wicie bezpłatna dla wszystkich 
przedszkolaków. Pozostałe godzi-
ny pracy przedszkola (przed godz. 
800 i po  1300 są odpłatne zgodnie 
z uchwałą rady miejskiej. Czas pra-
cy przedszkola będzie zależeć od 
zapotrzebowania rodziców.

Rozalia Oliwa

O tym, że w przedszkolu jest fantastycznie nie wątpi wesoła gromada z Rudnika
fot. z archiwum przedszkola
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Co tam Panie w województwie?...
Podczas V sesji Rady Miej-

skiej przewodniczący Jan Socha 
zdał relację z Forum Przewodni-
czących Rad Gmin i Powiatów Ma-
łopolski, która odbyła się w Kra-
kowie. Poruszono na nim temat 
niezatwierdzonej jeszcze Strate-
gii Województwa Małopolskiego. 
Uznano jednak, że opiera się ona 
głównie o promocję Krakowa, Tar-
nowa, Chrzanowa, z pominięciem 
mniejszych miejscowości. Obecna 
kadencja zapowiada sie jako czas 
planów i usprawnianie działalno-
ści samorządów. Aktualnie wielkie 
budownictwo się skończyło, nie 
będzie nowych pieniędzy, a tylko 
rezerwy budżetowe. Przewiduje 
się budowę szpitala uniwersytec-
kiego, węzła drogowego Kraków 
– Tarnów. Twierdzono także, że 
z powodu ograniczonych fundu-
szy może w ogóle nie dojść do bu-
dowy Beskidzkiej Drogi Integra-
cyjnej. Podczas forum wysunięto 
postulaty, aby samorządy działały 
wspólnie, podejmowały wspólne 
realizacje sąsiedzkie i obejmowały 
swoimi działaniami jak najwięk-
szą grupę ludzi.

... a co w Sułkowicach?
Na sesji został poruszony te-

mat sportu i rekreacji – podano 
informacje na temat działalności 
klubów sportowych w Gminie. 

Radni podjęli uchwały w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Sułkowice 
na lata 2011 – 2018 i uchwalenia 
Budżetu Gminy Sułkowice na rok 
2011. Zmieniono także uchwałę 
o ustaleniu liczby punktów sprze-
daży napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miej-
scu i poza miejscem sprzedaży 
z 45 na 55. Przyjęty został tegorocz-
ny Gminny Program Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Przez LGD po unijne dotacje
Omówiona została także dzia-

łalność LGD „Między Dalinem 
i Gościbią” oraz możliwości po-
zyskiwania środków poprzez to 
stowarzyszenie. Zainteresowanie 
pozyskaniem środków i refunda-
cji poprzez tę instytucję deklaruje 
wielu, jednak w większości przy-

padków nie przekłada się to na 
praktykę. Wielu ludzi odstrasza 
proces aplikowania i czas oczeki-
wania na pieniądze. LGD radzi, by 
od razu aplikować „na za rok”, tzn. 
występować z projektami, które 
będą realizowane w przyszłości,  
nie nastawiać się na szybki pie-
niądz do podreperowania bieżacej 
sytuacji firmy. Biuro LGD chęt-
nie pomoże wypełnić dokumenty 
i wnioski aplikacyjne, niemniej 
trzeba samemu wiedzieć, na co 
chce się uzyskać pieniądze. 

Centrum Rehabilitacji
Od 2003 r. Centrum działało 

w strukturach Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Obecnie jednak nie 
może ono już funkcjonować na 
tych zasadach.  Zmiana Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej zo-
stała wymuszona zmianą ustawy 
o pomocy społecznej oraz o zakła-
dach opieki zdrowotnej. To spowo-
dowało, że rehabilitacja lecznicza 
może być wykonywana jedynie 
przez zakłady opieki zdrowotnej 
oraz przez osoby wykonujące za-
wód medyczny w grupowych lub 
indywidualnych praktykach me-
dycznych.  OPS nie jest jednost-
ką medyczno–leczniczą, dlatego 
nie spełnia wymogów zawartych 
w ustawie i nie może świadczyć 
usług rehabilitacyjnych. Na ten 
problem zwrócono także uwagę 
w protokole pokontrolnym Mało-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie z 2010 roku. 

Oddzielenie Centrum od OPS 
nie oznacza jednak likwidacji jego 
dzialalności. Gmina przygotowu-
je obecnie rozwiązania, ktore po-
zwolą ją kontynuować w zgodzie 
z przepisami prawa.

W części pomieszczeń Cen-
trum obecnie usługi rehabilitacyj-
ne świadczą specjaliści z projektu 
unijnego „Krok w lepsze jutro” 
w zakresie rehabilitacji społecznej.

Trwa inwentaryzacja i przy-
gotowania do wydzierżawienia 
pomieszczeń Centrum wraz z wy-
posażeniem podmiotowi upraw-
nionemu do świadczenia usług 
rehabilitacyjnych, czyli placówce 
medycznej. Kto wydzierżawi Cen-
trum, jeszcze nie wiadomo. Roz-
strzygnie się to oczywiście na dro-
dze przetargu.

Joanna Gatlik

Wciąż na etapie planów, 
a jednak

Wyciąg narciarski 
coraz bliżej

Aby można było uzyskać zgo-
dę na rozpoczęcie budowy wycią-
gu w Harbutowicach, konieczne 
jest przejście przez długotrwałą 
procedurę planistyczną zmiany 
przeznaczenia działek, na któ-
rych realizowana będzie plano-
wana inwestycja. Zmiany muszą 
być wprowadzone w studium, a 
następnie w planie zagospodaro-
wania wsi. 

Obecnie, do 11 marca trwa 
wyłożenie projektu do wglądu i do 
4 kwietnia zbierane są uwagi. Do-
celowo projekt przewiduje powsta-
nie dwóch tras zjazdowych, punk-
tu gastronomicznego, parkingu 
i bazy hotelowej. 

Pierwszy stok północno – za-
chodni 

W 2007 r. nasz Urząd przystąpił 
do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sułkowi-
ce. Jest to dokument planistyczny, 
w którym pokazuje się, jak gmina 
ma się zmieniać i rozwijać. W tym 
studium przewidziany został teren 
usług turystycznych na Szklanej 
Górze w Harbutowicach. Żeby jed-
nak mogło dojść do jakiejkolwiek 
budowy, należało zmienić plan za-
gospodarowania przestrzennego, 
gdyż dopiero na jego podstawie 
wydaje się pozwolenie na budowę. 
Dlatego też uchwałą Rady Miej-
skiej w Sułkowicach przystąpiono 
do zmiany planu. W międzyczasie 
pojawił się inwestor, który posta-
nowił wybudować na tym terenie 
stok narciarski z wyciągiem. 

Drugi stok północny – dłuższy 
i łagodniejszy

Dostrzegł on możliwość zlo-
kalizowania drugiej – dłuższej 
i łagodniejszej trasy narciarskiej. 
Dlatego też uchwałą RM przystąpio-
no do punktowej zmiany w studium, 
żeby można było następnie zmienić 
plan, na podstawie którego zostanie 
wydane pozwolenie na budowę. 

2 marca 2011 r. w Urzędzie 
Miejskim w Sułkowicach zorga-
nizowane zostało spotkanie dla 
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zainteresowanych mieszkańców 
Harbutowic. Na spotkanie przybyli 
projektanci studium, którzy odpo-
wiadali na pytania i wątpliwości. 
Wyjaśniono, dlaczego tak długo 
trzeba czekać na rozpoczęcie tej 
budowy. Dyskusja publiczna nad 
projektem zmiany studium po-
mogła w wyjaśnieniu kilku kwe-
stii. Projektanci powiedzieli, że 
północny stok Szklanej Góry ma 
doskonałe warunki do uprawia-
nia narciarstwa. Istniejące ścieżki 
i drogi polne zostaną zachowane. 
Procedury planistyczne przy zmia-
nie studium, dotyczące obszaru 
obejmującego planowany wyciąg, 
powinny potrwać do maja 2011 r. 

Inwestor ma już zakupioną 
znaczną część działek na północ-
no–zachodnim stoku. Powstanie 
również oddzielna stacja transfor-
matorowa, nie ma więc obaw co 
do spadku napięcia w okolicznych 
domostwach. Mieszkańcy Harbu-
towic na Dziurówce obawiali się, 
że mogą zostać uszkodzone zbior-
niki z wodą, z których korzystają. 
Zapewniono ich, że niwelacja tere-
nu będzie minimalna. Zostanie on 
wyrównany, jednak bez wyraźne-
go przekształcenia profilu.

Cierpliwość i dobra wola 
Nie mamy większego wyboru. 

Od białego szaleństwa na stokach 
Szklanej Góry dzieli nas czas po-
trzebny na załatwienie procedur 
– na to radą jest cierpliwość oraz  
dobra wola mieszkańców co do 
sprzedaży terenów pod wyciąg 
w Harbutowicach. I miejmy na-
dzieję, że tak się stanie. 

Szklana Góra. Na razie trasy narciarskie widza tu jedynie planiści, miejmy 
nadzieję, że bez wielkiej wyobraźni będzie je można wkrótce sfotografować. 

Ruszyła budowa zalewu 

Zgodnie ze złożonym wnio-
skiem i umową o dofinansowanie 
z Zarządem Województwa Ma-
łopolskiego, wartość całkowita 
projektu pn. Budowa zalewu re-
kreacyjnego w Sułkowicach wy-
niesie 4 457 639,15 zł, w tym kwota 
dofinansowania z Małopolskiego 

Najpierw rewitalizacja

Budowa zalewu rekreacyjnego za gimnazjum w Sułkowicach
 ruszyła pełną parą 1 marca. 

Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja weszła 
w fazę faktycznej realizacji. Trwają prace 

przy wycince zarośli i krzewów na obszarze przyszłego zalewu, 
wjechały już także pierwsze koparki, które wyrównują teren.

Regionalnego Programu Opera-
cyjnego to 2 557 661,82 zł. Jednak-
że ostateczna wartość inwestycji 
zostanie ustalona po przeprowa-
dzeniu przetargu na II etap inwe-
stycji, który będzie realizowany 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Jako efekt inwestycji ma 
powstać zbiornik o powierzch-
ni ok. 10 tys. metrów kwadrato-
wych, a zrewitalizowana zostanie 
powierzchnia 3,56 ha, na której, 
oprócz zbiornika, znajdować się 
będą inne obiekty: wypożyczal-
nia sprzętu rekreacyjnego wraz 
z toaletami publicznymi, amfiteatr 
z zadaszoną sceną, grill, palenisko 
i ławeczki, dające możliwość zor-
ganizowania pikniku rodzinnego, 
trakty piesze, spacerowe z oświe-
tleniem parkowym oraz trejażami, 
na których wyprowadzona będzie 
roślinność pnąca. 

Całość zagospodarowano wg 
koncepcji architektonicznej opra-
cowanej przez Zakład Urządzania 
i Utrzymania Zieleni R. i W. Góral-
czyk z Pszczyny. 

Joanna Gatlik

(red.)
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Doroczne zebra-
nia sprawozdawcze 
w strażach są oka-
zją do podsumowań, 
przeglądu dokonań 
jednostek i ich za-
rządów, aktualnego 
stanu sprzętu, umun-
durowania i potrzeb z 
jednej strony, z dru-
giej – do przekazania 
druhom bieżących 
informacji organiza-
cyjnych, odnośnie 
szkoleń i ćwiczeń bo-
jowych, zmian praw-
nych itp. 

Goście
W zebraniach 

tych uczestniczy bur-
mistrz, wiceburmistrz, 
przedstawiciele zarządu miejsko
-gminnego ZOSP RP, w miarę moż-
liwości także zarządu powiatowego 
(bo w tym samym czasie obradują 
jednostki w całym powiecie, a jest 
ich ponad 70) oraz przedstawiciel 
komendy powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Gośćmi zebrań są 
też sołtysi, radni poszczególnych 
miejscowości, przedstawiciele rad 
sołeckich, dyrektorzy szkół, księża, 
przedstawiciele innych organizacji 
społecznych działających na tere-
nie miejscowości. 

Już sam dobór gości zebrań 
wskazuje, jak ważna jest ochotni-
cza straż w życiu społeczności lo-
kalnych. 

Jak twierdzą zgodnie bur-
mistrz Piotr Pułka i komendant 
powiatowy Sławomir Kaganek 
– OSP jest jedyną formacją, na 
jaką gmina może liczyć w sytu-
acjach kryzysowych. Przy kumula-
cji zdarzeń takich, jak np. powódź 
lub rozległy pożar, zawodowa straż 
sama nie podołałaby zadaniom; 
choć jest doskonale przygotowana, 
lecz brakłoby ratowników. Dlatego 
zawodowcy chętnie dzielą się wie-
dzą, organizując szkolenia i ćwi-
czenia, koordynując działania jed-
nostek OSP oraz wspierając je w 
pozyskiwaniu sprzętu. Na każdym 

zebraniu burmistrz powtarzał, 
że to dzięki druhom ochotnikom 
straty spowodowane tegoroczny-
mi falami powodziowymi były 
o wiele mniejsze, niż można się było 
tego spodziewać po sile żywiołu. 

Badania lekarskie, kontrole 
i zawody

Ochotnicy muszą wykonywać 
aktualne badania u lekarza me-
dycyny pracy. Koszt tych badań 
pokrywa gmina. Gmina wypłaca 
także druhom diety za udział w 
szkoleniach. Chociaż od ubiegłe-
go roku polskie prawo zobowiązu-
je gminy do wypłacania druhom 
ekwiwalentu za udział w akcjach 
ratowniczych, nasze OSP, podob-
nie jak straże w całym powiecie 
myślenickim, zrzekają się pobie-
rania tych pieniędzy, twierdząc, że 
są strażą ochotniczą i taki charak-
ter zamierzają zachować. Jednak 
burmistrz konsekwentnie wypłaca 
jednostkom ekwiwalent za akcje, 
do których wzywa ich gmina – ta-
kie jak akcja powodziowa, strąca-
nie nawisów śnieżnych z dachów 
itp. Pieniądze te najczęściej prze-
znaczane są na potrzeby jednostki 
lub cele charytatywne. 

Strażacy ochotnicy przecho-
dzą przez wiele szkoleń – od pod-
stawowego i bhp po specjalistycz-

ne – np. naczelników, 
dowódców, młodzie-
żowych naczelników, 
ratownictwa medycz-
nego, ratownictwa 
drogowego, łączno-
ści, wodniackie itp. 
Poziom wyszkolenia 
ochotników decy-
duje zarówno o ich 
własnym bezpieczeń-
stwie w akcji, bez-
pieczeństwie innych 
ratowników, jak też 
o skuteczności niesio-
nej pomocy. Dlatego 
na szkolenia i na wła-
ściwe wyposażenie 
w osobisty sprzęt 
b e z p i e c z e ń s t w a 
ogromny nacisk kła-

dą zarządy wszystkich szczebli 
i Państwowa Straż Pożarna. Ponad-
to, jak informowali przedstawiciele 
PSP, na terenie komendy powiato-
wej prowadzony jest serwis urzą-
dzeń hydraulicznych Lukas. Dla 
usprawnienia przepływu danych 
między komendą a jednostkami 
dodatkowo założono każdej z jed-
nostek konto e-mailowe, poprzez 
które przesyłane będą jednostkom 
formularze, kwestionariusze i ma-
teriały instruktażowe. 

Nie tylko do pożaru
Podczas zebrań goście, gratu-

lując strażakom sukcesów i dzię-
kując za wszechstronną pomoc 
mieszkańcom, podkreślali, jak 
bardzo rozszerzył się w ostatnich 
latach zakres działania OSP. Kie-
dyś strażacy biegli do pożarów, 
dziś wzywani są także do powo-
dzi, wypadków drogowych, neu-
tralizacji zanieczyszczeń jezdni 
i środowiska, poszukiwań osób 
zaginionych, ratownictwa wodne-
go, strącania nawisów śnieżnych, 
likwidacji gniazd szerszeni i wielu 
innych przypadków. Gdy ktoś nie 
wie, jak ma sobie poradzić – wzy-
wa strażaka. A strażak zwykle nie 
odmawia. W roku 2010 w powiecie 
myślenickim odnotowano 3755 
zdarzeń, do których wyjeżdżały 

Kondycja naszych jednostek OSP u progu nowej kadencji

Wyborczy rok w strażach
Swoje władze na następną, pięcioletnią kadencję wybierają w tym roku ochotnicze straże 

pożarne. Jednostki przeprowadzają wybory na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które 
w naszej gminie odbywają się od połowy lutego do początku marca. Druhowie wybierają  
na nich także delegatów na walny zjazd miejsko-gminny, na którym wyłoniony zostanie 

zarząd miejsko-gminny. Na tym z kolei zjeździe wybrani zostaną delegaci na zjazd powiatowy 
itd. aż po władze ogólnopolskie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Głosowanie w OSP Sułkowice          fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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zastępy strażaków zawodowych 
i jednostek OSP. W naszej gminie 
było to 365 wyjazdów. Nad koordy-
nacją akcji ratowniczych, powia-
damianiem odpowiednich jedno-
stek, ściąganiem „posiłków”, jeśli 
są konieczne czuwa centrum do-
wodzenia w komendzie powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej.

Dar krwi
Nasi ratownicy – ochotnicy nie 

tylko czynnie spieszą na ratunek w 
każdej potrzebie, lecz także, na we-
zwanie komendanta powiatowego 
ZOSP RP Andrzeja Burzawy, od 10 
lat oddają własną krew dla ratowania 
zwłaszcza dzieci poszkodowanych 
w wypadkach. W sumie w powiecie 
oddali już ponad 3,5 tys litrów krwi. 
Jak prognozuje Andrzej Burzawa 
– w tym roku przekroczona zosta-
nie  liczba 4 tys. W tym morzu krwi 
niemały udział mają druhowie 
z gminy Sułkowice, ich rodziny 
i przyjaciele. 

Nie dość na tym, od tego roku 
przy strażackim klubie honoro-
wych dawców krwi, z inicjatywy 
jego członków, powstaje klub daw-
ców szpiku kostnego. Do tej pory 
przebadano z pozytywnym wyni-
kiem 65 ochotników, następni już 
mają ustalony termin badania. 

Nasi w systemie
Największe i najsprawniejsze 

jednostki specjalizują się w okre-
ślonym typie ratownictwa i włą-
czane są do Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego. Z naszej 
gminy są to OSP w Sułkowicach, 
Krzywaczce i Harbutowicach. 
Przynależność do KSRG to wielkie 
wyróżnienie, lecz także ogromne 
zobowiązanie i odpowiedzialność. 

Nasza największa jednost-
ka OSP liczy – wraz z członkami 
wspierającymi i honorowymi – 73 
druhów (w tym 69 czynnych). Pro-
wadzi też Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą. Dysponuje trzema 
samochodami pożarniczymi – jed-
nym lekkim i dwoma średnimi. 
W minionym roku brała udział 
w 165 akcjach, w tym w gaszeniu 
31 pożarów. Wygrała ubiegłorocz-
ne zawody sportowo-pożarnicze na 
szczeblu gminnym i w tym roku 
będzie reprezentowała gminę na 
zawodach powiatowych. Drużyna 
młodzieżowa godnie zaprezento-
wała się na halowym turnieju pił-
ki nożnej w Raciechowicach. Dru-
howie brali udział w  szkoleniach 
specjalistycznych.

Podczas akcji powodziowej 
jednostka poniosła znaczne straty 
w sprzęcie i umundurowaniu spe-
cjalistycznym, jednak udało się od-
tworzyć stan posiadania jednost-
ki. Gmina zakupiła dla jednostki 
agregat prądotwórczy, pompę szla-
mową, GPS i paliwo. Ze środków 
KSRG i powodziowych uzupełnio-
no umundurowanie specjalistycz-
ne i drobny sprzęt strażacki.  

Ze środków własnych jed-
nostka przeprowadziła częściowy 
remont strażnicy z ociepleniem 
strychu, cyklinowaniem parkietu, 
przygotowaniem kanałów do mon-
tażu wentylacji, częściową wymia-
ną stolarki, remontem łazienki, 
malowaniem garażu, moderniza-
cjami w kuchni i zakupem urzą-
dzeń AGD. Zakupiono także nowe, 
jednolite hełmy paradne, używane 
np. do warty przy Bożym Grobie. 

Jednostka uczest-
niczy od samego począt-
ku w akcji krwiodaw-
stwa. W ubiegłym roku 
druhowie z Sułkowic 
oddali 30 litrów krwi.

OSP Sułkowice 
uczestniczyła we wszyst-
kich ważnych wydarze-
niach kulturalnych, spo-
łecznych i religijnych na 
terenie miasta i gminy, 
zabezpieczała imprezy 
masowe, takie jak np. 
Dni Gminy Sułkowice, 
dożynki powiatowe czy 
Jarmark Sułkowicka 
Jesień. Zorganizowała 
m.in. spotkanie opłat-
kowe dla druhów i ich 
rodzin, ognisko, Bal Syl-
westrowy, Bal Rzemiosła 
na rzecz DPS Harbuto-

wice, wynajmowała salę na gmin-
ne i środowiskowe uroczystości. 
Ponadto druhowie uczestniczyli 
w wycieczkach i pielgrzymkach stra-
żackich. Regularnie prowadzi nabór 
i szkolenie strażackiej młodzieży. Na 
ubiegłorocznym strażackim święcie 
w dniu św. Floriana gościli w Suł-
kowicach druhowie z zaprzyjaźnio-
nej jednostki w partnerskim Ron-
champ.

W minionym roku zmarło 
trzech druhów – Stanisław Sroka, 
Piotr Bernecki i Franciszek Mie-
lecki (przez 44 lata chodzący w po-
czcie sztandarowym). 

W planach na ten rok znajduje 
się m.in. zakup nowych drzwi gara-
żowych, zbiornika na wodę do stra-
żackiego stara i mundurów wyjścio-
wych. Planowane są dalsze remonty 
w strażnicy, w tym malowanie górnej 
części budynku i częściowy montaż 
wentylacji. 

Prezes zarządu powiatowego ZOSP 
RP Andrzej Burzawa na zebraniu 
w Harbutowicach 

OSP Sułkowice

Wiceburmistrz Rozalia Oliwa z komendantem 
powiatowym PSP Sławomirem Kagankiem na 
zebraniu OSP w Sułkowicach 

W efekcie przeprowadzonych wyborów przez 
najbliższe 5 lat jednostkę OSP w Sułkowi-
cach poprowadzą: 
Jan Hodurek – prezes (sprawuje tę funkcję 
już od 30 lat), Ryszard Sroka – naczelnik, 
Józef Jończyk – zastępca naczelnika, Sta-
nisław Kania – sekretarz, Józef Ziemianin 
– skarbnik, Józef Śmiłek i Rafał Kurek. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: Adam 
Sroka – przewodniczący, Stanisław Biela – 
wiceprzewodniczący, Wiesław Jędrzejowski 
– sekretarz, Tadeusz Skowronek i Robert 
Płaszcz. 
Delegatami na zjazd miejsko-gminny 
zostali: Jan Hodurek, Ryszard Sroka, Józef 
Ziemianin i Józef Jończyk. 
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Jednost-
ka w Har-
butowicach 
liczy 39 człon-
ków, w tym 
dwóch hono-
rowych i pro-
wadzi dwie 
M ł o d z i e ż o -
we Drużyny 
Po ż a r n i c z e 
– dziewczę-
cą (11 osób) 
i chłopięcą 
(15 osób). 

O p r ó c z 
udziału w 
akcjach ra-
towniczych, 
(w tym akcji 
powodziowej), 
druhowie bra-
li udział w szkoleniach, ćwiczeniach 
i zawodach sportowych. 

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza prowadzona przez dha Rafała 
Nowaka, realizowała autorski pro-
jekt „Organizacja szkoleń i zawo-
dów młodzieżowych drużyn OSP”, 
na który – w efekcie wygranego kon-
kursu ofert – otrzymała od gminy 
7 tys. zł. Podczas realizacji projektu 
powołana została po raz pierwszy w 
historii OSP Harbutowice drużyna 
dziewczęca. Druhny zostały prze-
szkolone i umundurowane. W VII 
halowym powiatowym Turnieju o 
Puchar Komendanta PSP w Racie-
chowicach MDP Harbutowice zajęła 
III miejsce. Obydwie „młodzieżów-
ki” wygrały w swoich kategoriach 
gminne zawody sportowo-pożar-
nicze i będą reprezentowały naszą 
gminę na zawodach powiatowych. 
Dla młodzieży zorganizowane też 
zostały liczne wycieczki, w tym 
piesza do Lanckorony zakończona 
ogniskiem. Drużyną zainteresowała 
się telewizja TRWAM, która zamie-
rza zrealizować z nią program. Mia-
ło to mieć miejsce w lecie ubiegłego 
roku, jednak dramatyczna sytuacja 
powodziowa przesunęła te plany na 
okres późniejszy. 

Z ważniejszych zadań go-
spodarczych, które zrealizowane 
zostały w ubiegłym roku, w spra-
wozdaniach wymieniano zakup 
aparatów oddechowych do ratow-
nictwa, umundurowania specja-
listycznego, drobnego sprzętu i 
wyposażenia strażackiego, odwod-
nienie garażu. Podobnie jak inne 
jednostki, Harbutowice otrzyma-
ły też od gminy pompę szlamową 
i agregat prądotwórczy. Z zadań 

gospodarczych przewidzianych na 
ten rok najkosztowniejsza będzie 
wymiana drzwi garażowych. Pla-
nowane jest także dalsze uzupeł-

Nowym członkiem honoro-
wym jednostki został dh Roman 
Kisielewski. Zebranie przyjęło 
uchwałę o nadaniu mu tego za-
szczytnego tytułu. Od początku 
zebrania wiadomo było, że nastą-
pią zmiany w składzie zarządu, 
bowiem zrezygnował z kandydo-
wania na następną kadencję wie-
loletni naczelnik jednostki Wie-
sław Burda.

Jednostka liczy 50 druhów, 
w tym 31 czynnych. Duży odsetek 
stanowią druhowie młodzi, którzy 
nie ukończy-
li jeszcze 30. 
roku życia. 
W roku spra-
wozdawczym 
j e d n o s t k a 
uczestniczy-
ła 97 razy 
w akcjach ra-
towniczych,
w tym 10 
razy w gasze-
niu pożarów. 
Brała udział 
w  szkoleniach 
i ćwiczeniach. 
W gminnych 
z a w o d a c h 
sportowo-po-
żarniczych jej 
reprezentacja 
zajęła 3 miej-
sce. 

OSP Harbutowice

Sprawozdanie skarbnika OSP w Harbutowicach Adama 
Golonki.           fot. Anna Witalis Zdrzenicka 

Przez kolejne 5 lat jednostkę poprowadzą: 
Stefan Kurek – prezes, Jan Golonka – 
naczelnik, Rafał Nowak, Dariusz Ślusarczyk 
i Tomasz Spólnik. 
W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Stani-
sław Guc – przewodniczący, Stefan Golonka 
i Tomasz Dobosz. 
Delegatami na zjazd miejsko-gminny 
zostali: Stefan Kurek, Jan Golonka i Adam 
Golonka

nienie sprzętu i wyposażenia pojaz-
dów. OSP Harbutowice dysponuje 
dwoma samochodami strażackimi.

Zebranie w Harbutowicach 
zakończyło uhonorowanie dyplo-
mem okolicznościowym trzech 
druhów z drużyny młodzieżowej, 
którzy skończyli 18 lat i przecho-
dzą do „dorosłej” jednostki: To-
masza Golonki, Dawida Horwata 
i Bartosza Kudłę. 

OSP Krzywaczka
Jednostka w ramach dopo-

sażania w sprzęt m. in. otrzyma-
ła od gminy pompę szlamową 
i agregat prądotwórczy, a także 
zakupiła drobny sprzęt strażacki 
i umundurowanie specjalistyczne. 
Przeprowadzono remont remizy 
wraz z ociepleniem i odmalowa-
niem elewacji, remontem sani-
tariatów, wymianą stolarki oraz 
wykonaniem ogrzewania w części 
garażowej.  Ze środków programu 
Małopolskie remizy wybrukowany 
został kostką parking przed straż-

Sprawozdanie dotychczasowgo, wieloletniego naczelnika OSP 
Krzywaczka Wiesława Burdy  fot. Jan Zdrzenicki
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Nowy zarząd OSP Krzywaczka: Tadeusz 
Burda – prezes, Janusz Starzec – wicece-
prezes, Krystian Baś – naczelnik, Edward 
Mroczek – z-ca naczelnika, Tomasz Lewko-
wicz – sekretarz, Tadeusz Kaczor – skarbnik, 
Krzysztof Bułat – kronikarz, Dominik Kaczor 
– gospodarz, Jarosław Szafraniec – członek. 
Komisja rewizyjna: Stanisław Burda – przewod-
niczący, Stanisław Dziuba – wiceprzewodniczący, 
Jacek Biedka – sekretarz i Mirosław Dybeł.
Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Krystian 
Baś, Tadeusz Burda i Janusz Starzec.

Nowy zarząd OSP Rudnik: Tadeusz Krzywoń- 
prezes, Stanisław Piegza – naczelnik,wicece-
prezes, Andrzej Przała - zastępca naczelnika, 
Zofia Góralik – sekretarz, Józef Powroźnik 
– skarbnik, Tadeusz Bylica – członek. 

Komisja rewizyjna: Stanisław Szczurek – prze-
wodniczący, Krzysztof Woźnica i Tadeusz Pułka.

Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Tadeusz 
Krzywoń, Stanisław Piegza i Piotr Pułka.

OSP Rudnik

nicą. Dalsze prace przy budynku 
OSP prowadzone będą w tym roku, 
w tym m.in. wymiana drzwi ga-
rażowych, ocieplenie garażu 
i sali głównej strażnicy, dalsza wy-
miana stolarki. W tym roku OSP 
Krzywaczka zamierza też pozy-
skać nowy samochód. Burmistrz 
podczas zebrania zapewnił, że za-
kup ten zostanie zrealizowany.

Jednostka współpracuje ak-
tywnie z innymi organizacjami na 
terenie wsi, w tym z KGW, radą so-
łecką i szkołą. 

Zebranie OSP Rudnik. Trzeci od lewej nowy prezes Tadeusz 
Krzywoń    fot. Jan Zdrzenicki

OSP Biertowice

OSP Kuźnia

Jednostka OSP Kuźnia w Suł-
kowicach Kuźnia, ma nieco inny 
charakter od pozstałych jedno-
stek. Bierze udział w poważniej-
szych akcjach na terenie gminy, 
jednak w pierwszym rzędzie jej re-
jonem działania są tereny Fabryki 
Narzędzi „Kuźnia”. Jej zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze odbyło 
się bez udziału gości.

Zarząd OSP FN Kuźnia: Krzysztof Soból 
– prezes, Wacław Piechota – naczelnik,  
Tomasz Pitala – sekretarz, Józef Oliwa – 
skarbnik i gospodarz.
Komisja Rewizyjna: Franciszek Moskal 
– przewodniczący, Adam Biela i Wiesław 
Garbień.

Delegt na zjazd miejsko-gminny: Wacław 
Piechota

N o w y 
zarząd OSP 
Rudnik ma 
w swoim skła-
dzie jedyną 
kobietę we 
władzach jed-
nostek naszej 
gminy – Zo-
fię Góralik. 
Do jednostki 
należy nasz 
gminny rekor-
dzista w ilości 
oddanej krwi 
w ramach 
powiatowej 
akcji krwio-
dawstwa dh 
Andrzej Ko-
walczyk. Dotychczasowy prezes 
Jacek Profic poinformował, że krew 
ze strażackiego banku krwi posłu-
żyła także do ratowania dziecka 
z Rudnika. Jan Hodurek z zarzą-
du miejsko-gminnego dodał, że 
w sprawie potrzebnej krwi mogą się 
zgłaszać do straży także członkowie 
rodzin strażackich i osoby związane 
z tą formacją oraz oczywiście przede 
wszystkim ofiary wypadków.

OSP Rudnik w roku sprawoz-
dawczym brała udział w 51 akcjach, 
w tym w gaszeniu 10 pożarów. 
Znaczną część pozostałych zdarzeń 
stanowi akcja powodziowa.   

W ramach działań gospodar-
czych wykonano bieżace remonty 
strażnicy. Nie udało się przeprowa-
dzić odwodnienia budynku, co jest 
sprawą pilną i zostało uznane za 
jeden z priorytetów w tegorocznej 
działalności. Jednostka zamierza 
także wymienić drzwi garażowe oraz 
pozyskać mały samochód strażacki.

W roku sprawozdawczym jed-
nostka wzbogaciła się o ubrania 
strażackie zakupione z dotacji po-
wiatu oraz piłę spalinową, agregat 
prądotwórczy i zestaw medyczny 
I pomocy – z dotacji gminy.

Nowy zarząd OSP Biertowice: Franciszek 
Świerk – prezes, Paweł Śliwa – naczelnik, 
Jan Trzeboński – zastępca zaczelnika, Michał 
Walas – sekretarz, Szymon Duda – skarbnik, 
Sławomir Turek – gospodarz. 

Komisja rewizyjna: Piotr Łojek – przewodniczą-
cy, Tomasz Widlarz i Marcin Targosz.

Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Franci-
szek Świerk, Paweł Śliwa i Jan Trzeboński.

Jednostka brała w minionym 
roku udział w 60 akcjach, podczas 
których druhowie przepracowali 
2 tys. godzin. Prowadzi aktywną 
drużynę młodzieżową. Chłopcy 
wzięli udział w strażackim ha-
lowym turnieju piłki nożnej na 
szczeblu powiatowym w Raciecho-
wicach i wywalczyli II miejsce. 

Z działań gospodarczych jed-
nostki wymienić należy montaż 
systemu antywłamaniowego, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwi 
garażowych w części bojowej 
strażnicy oraz zakup umunduro-
wania specjalistycznego i drobne-
go sprzetu strażackiego. Podobnie 
jak inne jednostki, Biertowice 
otrzymały też od gminy agregat 
prądotwórczy. 

Bieżacy rok zapowiada się 
bardzo pracowicie. Druhowie 
chcieliby zaadaptować podda-
sze strażnicy i urzadzić tam dużą 
salę na spotkania jednostki, ale 
też spotkania różnych organizacji 
lokalnych,  młodzieżowych, koła 
gospodyń itp.  Marzy im się sala 

komputerowa, pozwalająca pro-
wadzić szkolenia wewnętrzne dla 
wszystkich nieskomputeryzowa-
nych mieszkańców wsi. Chcieliby 
też dokończyć ogrodzenie strażni-
cy i wymienić na nowy mały samo-
chód strażacki. Plany są ambitne, 
pieniędzy nie za wiele. Jednak 
druhowie nie zamierzają podda-
wac się tym ograniczeniom. Chcą 
pisać projekt i pozyskać unijne 
pieniądze. Część finansowania 
tych inwestycji zapewni im czynsz 
z dzierżaw i oczywiście dotacja od 
gminy.
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Nagroda burmistrza dla osób niosących pomoc potrzebującym za rok 2010

Najważniejsi są ludzie

Nagroda promuje szczególnie 
piękne postawy ludzi niosacych 
pomoc bliźniemu. Nie sposób 
jednak dostrzec wszystkie do-
bre duchy, które bezinteresownie 
wspierają słabszych i troszczą się 
o drugiego człowieka i godnie im 
podziękować. Tacy ludzie zwykle 
po prostu nie lubią się ujawniać… 

Anna Moskal – pielęgniarka, 
perełka w sułkowickim środowi-
sku, pogotowie ratunkowe dla cho-
rych, osoba, którą zna chyba każdy 
mieszkaniec gminy przychodzący 
po pomoc do przychodni. Zawsze 
życzliwa i uśmiechnięta, przez 
większość znana jako „Hanecka”. 
Jak sama mówi, kocha ludzi, szcze-
gólnie tych chorych. Obejmuje ich 
swoją opieką od pierwszych mie-
sięcy życia do późnej starości. Ma 
bardzo dobre podejście do dzieci 
i do ludzi starszych. Pracę zawodo-
wą rozpoczynała w ośrodku zdro-
wia w Raciechowicach, potem pra-
cowała w szpitalu w Myślenicach 
na oddziale dziecięcym, a od 1972 
roku – w Sułkowicach – w poradni 
dziecięcej, a następnie, od 1999 r. w 
Przychodni Medycyny Rodzinnej. 
W wieku 35 lat została Radną Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej; przez 
dwie kadencje, tj. od 1999 do 2006 
r. była wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej w Sułkowicach. Pełniła 
też funkcję przewodniczącej ko-
misji zdrowia. W 2003 r. ukończyła 
specjalistyczny kurs środowisko-
wo–rodzinny dla pielęgniarek. Zaj-
muje się przede wszystkim chory-
mi dziećmi, ale też skomplikowany-
mi przypadkami osób starszych.

Burmistrz Piotr Pułka przyznał pięć statuetek „Współczucie” osobom, 
które w roku 2010 wykazały się szczególną aktywnością, udzielając pomocy potrzebującym.

Nagrodę „Najważniejsi są ludzie” otrzymali: Anna Moskal, Jan Hodurek, Edward Łaski z Sułkowic, 
ks. Jacek Budzoń z Biertowic, a także Bogdan Barzak z Krakowa.

Jan Hodurek – od 1967 r. na-
leży do straży, wiceprezes Zarządu 
Miejsko–Gminnego Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP w Sułkowi-
cach,  prezes OSP Sułkowice,  rad-
ny Rady Miejskiej I, II, III, V, VI 
kadencji, czterokrotny przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Ochrony Przeciwpoża-
rowej, lokalny patriota. Pracował 

w Cepelii, w F.N. Kuźnia. Od 1981 
r. prowadzi zakład kowalsko–ślu-
sarski. Troszczy się o dobro gminy, 
zawsze chętny i gotowy do pomo-
cy. Dba o jednostkę OSP Sułkowi-
ce, by jak najgorliwiej i najlepiej 
spełniała swoją funkcję. Troszczy 
się też o to, by do straży przybywa-
ło jak najwięcej młodych druhów, 
którzy wśród swoich doświadczo-
nych kolegów będą mogli uczyć 
się, jak pomagać innym w potrze-
bie, nabierać męstwa, sprytu i so-
lidarności sąsiedzkiej. Regular-
nie organizuje spotkania druhów 
z Sułkowic i Ronchamp, czym 
mocno przyczynia się do podtrzy-
mywania partnerskiej współpra-
cy naszych miejscowości. Działa 
na rzecz integracji mieszkańców 
gminy poprzez współorganizację 
Opłatków Strażackich i tradycyj-
nego już od 11 lat Balu Rzemiosła 
w Sułkowicach. Prężny i aktywny 
działacz społeczny, na którego za-
wsze można liczyć. 

Ks. Jacek Budzoń – proboszcz 
parafii w Biertowicach, człowiek 
o wielkim sercu i otwartym umy-
śle, zawsze uśmiechnięty, gotowy 
do współpracy. Pomocny i dostęp-
ny. Promieniuje od niego dobro 
i miłość do ludzi. Dba o to, by mło-
dzież w Biertowicach miała zapew-
nione ciekawe, rozwijające zaję-
cia w czasie wolnym – organizuje 
m.in. wycieczki dla mieszkańców 
i ministrantów z Biertowic (np. do 
Zakopanego, do Lichenia, do Aqu-
aparku w Krakowie). Przynajmniej 
raz w roku zdobywa ze swoimi pa-
rafianami szczyty w Bieszczadach 

bądź w Beskidach. Jeździ z ucznia-
mi na zielone szkoły. 

Jest pomysłodawcą i inicjato-
rem wielu przedsięwzięć. Z pomo-
cą niezawodnych parafian urządził 
przy kościele boisko do siatkówki 
(zostało ono odwodnione i utwardzo-
ne). Zorganizował świetlicę w przy-
ziemiu kościoła, a obecnie tworzy 
z pomocą parafian świetlicę w sąsia-
dującym z kościołem domu dzierża-
wionym od gminy. Powstanie tam 
specjalne pomieszczenie na spo-
tkania biertowskiej młodzieży. Przy 
pomocy parafian urządził duży par-
king parafialny, a drugi buduje przy 
współpracy z Gminą Sułkowice. 

Ksiądz Jacek integruje społe-
czeństwo. Raz w miesiącu odpra-
wia msze święte dla dzieci, na któ-
re zjeżdżają się najmłodsi z całej 
okolicy. W 2010 roku zorganizował 
uroczystość konsekracji kościo-
ła w Biertowicach, celebrowaną 
przez kard. Stanisława Dziwisza. 
Jest życzliwy, pogodny, przyjaciel-
ski. Do dziś przyjeżdżają do niego 
do spowiedzi i na Msze św.  wier-
ni z krakowskiej parafii, w której 
wcześniej pracował. Odwiedzają 
go także mieszkańcy naszej gminy 
spoza parafii.
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Edward Łaski – radny Radny 
Miejskiej w Sułkowicach w latach 
2002 – 2006, od 1999 r. prezes sekcji 
piłki nożnej KS Gościbia, następ-
nie od lipca 2008 r.  prezes Klubu 
Sportowego Gościbia. Od począt-
ku związany z klubem, najpierw 
jako piłkarz, później jako działacz 
wspomagający. Pomysłodawca 
i organizator turnieju charytatyw-
nego odbywającego się od 2003 r. 
w hali gimnazjum w Sułkowicach, 
z którego dochód przeznaczony 
jest dla chorych i potrzebujących 
dzieci z gminy Sułkowice. Pro-
wadzi firmę Inter Drew E. Łaski 
zajmującą się produkcją wyrobów 
z drewna. Współorganizator Dni 
Gminy Sułkowice. 

Zawsze otwarty na współpra-
cę. Promuje i reklamuje gminę na 
zewnątrz poprzez sport. Dba o to, 
żeby jak najwięcej dzieci uczest-
niczyło w treningach i zgrupowa-
niach piłki nożnej i ręcznej, a co 

za tym idzie – odpowiednio zago-
spodarowuje czas wolny młodych 
ludzi, tak, żeby spędzały go zdro-
wo i pożytecznie. Integruje ludzi 
poprzez sport, zwracając przy tym 
uwagę na osoby najbardziej po-
trzebujące pomocy. 

Bogdan Barzak – dobry duch 
w gminie Sułkowice. Właściciel 
firmy architektoniczno – budowla-
nej Barzak w Krakowie (prowadzi 
również działalność w Krzywacz-
ce), nie zapomina o swoich sąsia-
dach. Zawsze chętny do współpra-
cy i pomocy. Jeden ze sponsorów 
gimnazjalnej imprezy Family Fest, 
od dwóch lat uczestnik turniejów 
charytatywnych organizowanych 
przez KS Gościbia. W turnieju 
wystawił własną drużynę halowej 
piłki nożnej. W 2010 r. jego zawod-
nicy wygrali VII Turniej o Puchar 
Prezesów firmy TKJS Tonix Meble 
Szczurek w Sułkowicach. Dzięki 
temu kolejny już turniej rozgry-
wał się o puchar firmowany nazwi-
skiem Bogdana Barzaka. Podczas 
turnieju o puchar swojego nazwi-
ska w styczniu 2011 r. podarował 
od siebie 10 tys. złotych na lecze-
nie Mateuszka Chrobaka z wro-
dzoną, przewlekłą wadą serca.  

Joanna Gatlik

Stauetka „Współczucie” 
autorstwa Witolda Światłonia
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Wszystkim paniom z Harbutowic

Dzień Kobiet Stowarzyszenia „Cis”
Były tańce (rzadka okazja, żeby Dzień Kobiet wypadał w karnawale), smakołyki 

i wspomnienia. Koło Gospodyn Wiejskich w Harbutowicach przekształciło się już 
formalnie  w Stowarzyszenie Gospodyń „Cis”. Ta zdecydowanie żeńska formacja 
obchodziła hucznie Dzień Kobiet, zapraszając na to święto – jak w poprzednich 

latach – gospodynie z dawnego KGW, działajacego w Harbutowicach ok. 20 lat temu. 

Żyją jeszcze 24 panie z daw-
nego KGW. Nie wszytkie mogły 
przyjść na uroczystość, jednak 
większość skorzystała z zaprosze-
nie i bawiła się znakomicie. Do 
biesiady i tańca przygrywał zespół 
z Harbutowic, prowadzony przez 
organistę tamtejszej parafii. 

Swojska muzyka, swojskie 
smakołyki na stole, serdeczne 
zainteresowanie każdym uczest-
nikiem spotkania, okazywane 
przez zarząd Stowarzyszenia 
i sołtys Danutę Chodnik, a także za-
wsze przyjmowane ze wzruszeniem 
kwiaty – burmistrz obdarował tuli-
panami wszystkie panie – zrobiły 
swoje. Atmosfera była znakomita 
i zabawa przednia.

Z dużym zainteresowaniem 
przyjęto pokaz zdjęć ilustrujący hi-
storię i dokonania KGW, a nastepnie 
Stowarzyszenia Gospodyń „Cis”. 
W Harbutowicach bowiem gospo-
dynie nigdy nie przestały działać, 
nawet wówczas, gdy formalnie żad-
nego koła nie było. To one wiły wień-
ce na dożynki powiatowe i jeździły 
z władzami gminy na dożyn-
ki wojewódzkie. To one pra-

Pokaz zdjęć z historii KGW i Stowarzyszenia Gospodyń „Cis”    fot. Jan Zdrzenic-
ki

cowicie tkały spontaniczną 
partnerską współpracę ze skoczow-
skimi Harbutowicami. Gdy tylko 
powstała taka możliwość, zorga-
nizowały się w 2009 roku w koło, 
a nastepnie stowarzyszenie. Led-
wie się zarejestrowały, już piszą pro-
jekt, który pozwoli ocalić od zapo-
mnienia lokalne zwyczaje, przepisy 
i tradycje. Zamierzają złożyć wnio-
sek o jego finansowanie do fundu-
szy unijnych przez LGD.

Chociaż pokaz trwał blisko 
godzinę – bo też było się czym po-
chwalić – to do ostatniego zdjęcia 
panie śledziły go z pełną uwagą 
i niejednokrotnie wzruszeniem. 
Powspominać miła rzecz. A gdy 
się zakończył, pokrzepiwszy ciało 
smakowitym poczęstunkiem, ru-
szyły w tany. Jako że był to typowy 
„babski comber”, panie wywijały 
z paniami aż się kurzyło.  

Tak oto w Harbutowicach 
w sobotę 5 marca zainaugurowano 
zapusty i obchody Dnia Kobiet – 
swięta, które jak się okazuje, prze-
żywa swój wielki renesans. Szcze-
gólnie wtedy, gdy można obchodzić 
je w karnawale. 

 (awz)

Kwiaty dla wszystkich harbutowianek   fot. Jan Zdrzenicki

Paniom przygrywała męska kapela. 
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Uroczystości jubileuszo-
we połączone zostały z przyję-
ciem okolicznościowym z okazji 
Dnia Kobiet. Spotkanie 6 marca 
w strażnicy OSP w Sułkowicach 
uświetniło przybycie przewod-
niczącej zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Krako-
wie Leokadii Pawlus, która czu-
wa nad 14 oddziałami rejonowy-
mi skupiającymi w sumie ok. 
13 tys. członków. Towarzyszył 
jej zespół kabaretowo –wokalny 
„Uroczanie” z Nowej Huty.

„Uroczanie” zauroczyli 
Ponad 150 kobiet z całej 

gminy – członkiń koła spotkało 
się przy gorącym poczęstun-
ku i stołach suto zastawionych 
przy pomocy gospodyń z kół 
i stowarzyszeń oraz dzieci 
członkiń koła. Oprawę arty-
styczną zafundowała im czter-
nastoosobowa grupa pasjonatów 
działająca przy Kole nr 18 z Krako-
wa. Prawie dwugodzinny występ 
został przygotowany przez Bogu-
miłę Jakus, która pełni również 
funkcję przewodniczącej Komisji 
Kultury w zarządzie okręgowym 
i jest zastępcą przewodniczą-
cej zarządu rejonowego PZERiI 
w Nowej Hucie. To ona jest kie-
rownikiem artystycznym zespołu 
„Uroczanie” i opracowuje teksty. 
Nad muzyczną stroną programów 
czuwa akompaniator – akordeoni-
sta Kazimierz Wroński. Co cieka-
we, do zespołu należy również były 
krakowski aktor Teatru Starego 
i legendarnego Teatru Kolejarza 
–  Janusz Lijowski. Bardzo zabaw-
ny występ, ze skeczami i piosenka-
mi pisanymi na melodię znanych 
utworów muzycznych, był przygo-
towany specjalnie pod kątem Dnia 
Kobiet i jubileuszu sułkowickiego 
koła emerytów. „Uroczanie” kon-
certują od 1998 r., a nazwa wzięła 
się od nowohuckiego osiedla, na 
którym powstał Zespół, czyli os. 
Uroczego. Są doskonałym przy-
kładem na to, że w wieku emery-
talnym również można się dobrze 
bawić, robiąc coś wartościowego 
i zabawnego, wyjść z domu i dać 
się porwać wyższym celom. 

Dziecięciolecie Koła Terenowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach

Kwiaty dla Pań i Klub Seniora w prezencie
W ciągu 10 lat siedmioosobowe koło emerytów, przejęte przez Danutę Sołtys, rozrosło się do 

rozmiarów największych kół Małopolski. Obecnie liczy 470 osób. Sułkowicki jubileusz 
był więc ważnym wydarzeniem w życiu Małopolskiego Okręgu PZERiI, co potwierdziła 

swoją obecnością szefowa małopolskich emerytów Leokadia Pawlus. 
Władze naszej gminy uczciły to wydarzenie podarowaniem emerytom naszej gminy Klubu Seniora.

Jedno magiczne słowo 
z ust tak wielu… 

Nie obyło się bez podziękowań. 
Przewodnicząca sułkowickiego koła 
Danuta Sołtys otrzymała podzięko-
wania od Leokadii Pawlus za to, że 
tak wspaniale rozwinęła koło i tak 
znakomicie je prowadzi, od burmi-
strza Piotra Pułki za godny podziwu 
wolontariat, od wiceburmistrz Ro-
zalii Oliwy za wielkie serce i bezin-
teresowne oddanie sprawie pomocy 
emerytom, rencistom i inwalidom z 
naszej gminy, od Stanisławy Sołtys
w imieniu wszystkich członków koła 
za to, że jest i działa. Leokadia Paw-
lus oraz Danuta Sołtys wystosowały 
podziękowania dla burmistrza za 

wsparcie koła oraz udostępnia-
nie lokalu pod jego działalność 
oraz za lokal na Klub Seniora, 
który jest przygotowywany w 
przyziemiu ośrodka zdrowia, 
obok lokalu Koła. Przyłaczyli się 
do nich wszyscy uczestnicy spo-
tkania, dziękując władzom sa-
morzadowym za systematyczne 
wspieranie emerytów owacją na 
stojąco. Były również najlepsze 
życzenia dla wszystkich kobiet. 

Na spotkanie przybyła tak-
że zaprzyjaźniona Grażyna Ko-
nieczna  z akcji charytatywnej 
„Gwiazdkowa Niespodzianka” 
ze szwagierką dr Iloną Rosiek
–Konieczną, znaną szerzej jako 
„doktor Janosikowa”.

Miłe przyjęcie
Przeprowadzono kilka kon-

kursów. Burmistrz oraz przedsta-
wiciel zespołu „Uroczanie” zmagali 
się ze sznurkiem, na którym mu-
sieli w określonym czasie związać 
jak najwięcej supełków. Burmistrz 
wspierany dopingiem przez człon-
kinie koła zdystansował rywala 
o 5 supełków, wiążąc ich w sumie 
aż 18. Była też rywalizacja o to, 
kto szybciej obierze jabłko. Śpie-
wały rudniczanki i sułkowiczanki 
na czele z Anną Żak. Były nawet 
tańce. Atmosfera była bardzo miła 
i wesoła, co docenili goście z No-
wej Huty, dziękując na pożegnanie 
za bardzo sympatyczne przyjęcie 
i podśpiewując wraz z obecnymi pa-
niami na cały głos do widzenia, do 
widzenia, do miłego zobaczenia….  

Joanna Gatlik

Danuta Sołtys z gośćmi – Leokadią Pawlus (druga od prawej) i zespołem Uroczanie

Podziękowania dla Danuty Sotys od człon-
ków Koła przekazała Stanisława Sołtys
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– Jak wyglądał kiedyś karnawał 
w Sułkowicach? Jakie były tutej-
sze zwyczaje?
– Pamiętam rok 1936. W zapusty, 
w poniedziałek i wtorek przed Śro-
dą Popielcową zabawy odbywały 
się głównie po domach. Panny 
z kawalerami schodzili się u kogoś 
w domu i urządzali sobie potań-
cówki. W zapusty kobiety przebie-
rały się za mężczyzn, a mężczyźni 
za kobiety. Ciężko nieraz było po-
znać, kto jest kto. Ludzie chodzili 
po domach, siadywali w dużych 
kuchniach, tańczyli, było bardzo 
wesoło. 

– Co się jadło i piło?
– W zapusty musiał być bigos 
w każdym domu, była bieda, ale 
kapustę i jakiś kawałek mięsa na 
tę okoliczność każdy jednak ugo-
tował. Do tego piekło się wielkie 
bochny chleba w piecu chlebo-
wym. Częstowano także wódką.

– A w Środę Popielcową?
– „Na górze” czyli w górnej części 
Sułkowic pod Harbutowicami ka-
walerzy brali duży, urżnięty kloc 
drzewa, wbijali do niego hak, za-
czepiali łańcuch, łapali i porywali 
panny do kloca. Złapane panny 
przyprowadzali do domu, gdzie 
wykupywać przychodzili je inni 
kawalerowie. Rodzice złapanych 
dziewoj zaś wykupywali je jajka-
mi.  Dziewczyny też często cho-
wały się pod stół. Do wykupienia 
panien przychodzili także Harbu-
towiczanie, ale mieli oni ciężko 
z chłopakami z Sułkowic, bo ci 
ich nie wpuszczali, były regularne 
„wojny” między nimi. 

Jak to drzewiej 
w Sułkowicach bywało

Z Zofią Latoń – Hebal rozmawia Joanna Gatlik

Urodziła się w 1929 r. jako najmłodsza z siedmiorga rodzeństwa. 
W Sułkowicach mieszkała do roku 1948, następnie wy-

jechała do Katowic, potem do USA, żeby znów po-
wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. 

– Co jeszcze robiło się przed woj-
ną w karnawale?
– W karnawale wieczorami siady-
waliśmy z rodziną i skubali pierze, 
rozbieraliśmy wełnę, którą potem 
się przędło. A dziadek czytał nam 
na głos książkę. Opowiadało się 
żarty, robiło różne kawały, nie było 
mowy o polityce. 

–  Jak wyglądał Wielki Post?
– Postu wszyscy ludzie bardzo 
przestrzegali (począwszy od Środy 
Popielcowej, kiedy smażono ja-
jecznicę, ale tylko na maśle, bo po-
stne). Postne potrawy spożywano 
głównie w środy i w piątki. Ludzie 
chodzili bardzo licznie na Drogę 
Krzyżową i Gorzkie Żale. 

***

– Zastanawiam się, jakie sklepy 
były w Sułkowicach przed wojną 
i w czasie okupacji?
– Na rynku w Sułkowicach było 
kilka sklepów. Tu, gdzie teraz 
jest fryzjer, sprzedawano bułki. 
Był też jeden sklep spożywczy 
w domu, gdzie teraz jest przystanek 
autobusowy. On był otwarty nawet 
w niedziele. Przed wojną w Sułko-
wicach było bardzo dużo Żydów. 

– Jak wyglądały Sułkowice pod-
czas wojny?
– Na dawnym posterunku poli-
cji urzędowali Niemcy. Byli tam 
zatrudnieni także Polacy. Głów-
nodowodzący Niemiec był nawet 
w porządku. Jeżeli była plano-
wana nagonka na mieszkańców 
Sułkowic, to on informował ich 
o tym wcześniej potajemnie. U nas 
w domu Niemcy robili rewizję 
trzy razy. Po takim przeszukaniu 
wszystko w domu było komplet-
nie zdemolowane, obrazy, garnki, 
pościel rozrzucone po podłodze, 
wszystko do góry nogami. Niemcy 
mieli płacone od znalezionej osoby. 
Za poszukiwanego otrzymywali 15 
tys. złotych, jeżeli nie mogli tej 
osoby znaleźć, to wtedy brali trzy 
inne za 5 tys. i wychodziło im na 

to samo. Pamiętam, jak za mojego 
wujka Józka Ostafina, którego nie 
znaleźli, zabrali Tomasza Stręka 
i mojego brata Józka Latonia. Póź-
niej dopiero dowiedzieliśmy się, 
że byli w obozie w Gross-Rosen. 
Pamiętam też, jak Niemcy zastrze-
lili Władysława Salę i zabrali jego 
trzech synów, i jak zabili Stanisła-
wa Stanaszka. 

– Jak wyglądała pacyfikacja Suł-
kowic?
– Oj, ten koszmarny obraz utkwił 
mi doskonale w pamięci. W tym 
czasie zmarł nasz sąsiad, pan Frosz-
tęga. W ten dzień miał być jego po-
grzeb. Pamiętam, że noc wtedy była 
bardzo ciemna, niebo pochmurne. 
Od 4 rano słychać było ciężarowe 
wozy niemieckie wjeżdżające do 
Sułkowic. Rano, jak wyszłyśmy 
z mamą z domu, widziałyśmy do-
okoła Niemców stojących co jakiś 
kilometr, pilnujących, żeby nikt 
nie uciekł. Mój kuzyn wiózł nie-
boszczyka do kościoła, bo miał 
konie. O siódmej rano jechaliśmy 
z mamą i kilkoma osobami na ten 
pogrzeb. Niemcy nie pozwolili ku-
zynowi jechać na cmentarz. Suł-
kowice były zamknięte. Wszystkie  
furmanki, które przejeżdżały przez 
Sułkowice zatrzymywali na placu 
bydlęcym (obecny plac przy OSP 
w Sułkowicach, za budynkiem GS). 
Konie przywiązywali, a ludziom ka-
zali leżeć twarzą do ziemi. Był wte-
dy straszliwy upał. Nikt nie mógł 
się ruszyć. Jak tylko ktoś podniósł 
głowę, to dostawał w nią kolbą. Nad 
kobietami i dziećmi zlitowali się ok. 
godz. 12 w południe. Pozwolili nam 
siedzieć na ziemi i chodzić po pla-
cu. Pamiętam, jak z koleżanką po-
biegłyśmy do szopy, żeby nakarmić 
biedne konie, które ledwo stały na 
tym upale. W południe zagrozili też, 
że jeżeli znajdą jakąś broń w Sułko-
wicach, to spalą całą miejscowość. 
Na szczęście nie zaleźli. 

Nieboszczyka, którego wiózł 
mój kuzyn wyciągnęli z trumny, 
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III miejsce w konkursie literackim akcji Zima 2011
kazali odwieźć do kostnicy na 
cmentarzu. Jak już zgonili wszyst-
kich na ten bydlęcy plac, to zaczęli 
odczytywać listę. 400 osób zabrano 
do obozu. W domach pozostawały 
same małe dzieci. 36 osób zabrali 
do stodoły plebańskiej w obec-
nym parku i bili, maltretowali, 
a potem za szkołą poukładali rów-
no na ziemi i każdemu strzelili 
w głowę. Niedaleko cmentarza 
Niemcy kazali wykopać rów, zalali 
go wapnem, wrzucili do niego cia-
ła zamordowanych osób i zasypali. 
Ciała te po wojnie w 1945 r. zostały 
odkopane i przeniesione na  zbio-
rową mogiłę na cmentarzu w Suł-
kowicach.  Pogrzeb pana Frosztę-
gi odbył się dopiero w niedzielę. 
Mojemu kuzynowi nie udało się 
go już dowieźć na pogrzeb, bo sam 
zginął z rąk oprawców.

– Jak wyglądało w tych warunkach 
dzieciństwo, chodzenie do szkoły?
– Chodziłam do szkoły za okupa-
cji. Nie było wtedy książek. Każdą 
lekcję zaczynaliśmy od hymnu: 
Deutschland, Deutschland über al-
les. Uczyli nas Polacy, ale nie było 
takich przedmiotów jak historia, 
geografia, matematyka. Tego mu-
sieliśmy się uczyć potajemnie 
w domu. W szkole był tylko tzw. 
„ster” – to jest „informator” wiel-
kości gazety dla kobiet, w którym 
nie było prawie żadnych wiadomo-
ści. Osób, które kończyło siedem 
klas, było niewiele. Z mojego rocz-
nika były to 22 osoby. Dużo osób 
edukację kończyło na czwartej lub 
piątej klasie, a wiele w ogóle nie 
uczęszczało do szkoły. W szkole 
uczyliśmy się robić na drutach lub 
wycinaliśmy coś z desek. Dzięki 
temu, że uczyłam się w domu po 
kryjomu, to mogłam potem w Kra-
kowie chodzić do technikum han-
dlowego na ul. Estery. 

W podstawówce uczyliśmy się 
samych głupot. W głowie utkwił 
mi jeden wiersz ze szkoły: 

Koniec końcem
Uradziła sroka z dzwońcem
By wyszukać znów takie drzewo, 
choćby dąbek
Gdzie by mógł mieszkać gołąbek
Jak i innych ptaków huk
Jak mówiono, tak zrobiono
A że było kilka pono
Mam do wyboru piękny buk
Nie był młody, nie był stary
Miał i dziuplę i konary
A i innych ptaków huk (…)

17 lutego 19…, Czwartek
Tradycją już stało się, że nasza 

grupa przyjaciół jeździ do MDK-u 
w Myślenicach na konkurs prze-
bierańców. Co roku jest ogromna 
rywalizacja. Długo zastanawiałem 
się, jaki strój sobie przygotować. 
W końcu wymyśliłem, ale mój 
strój nie dorównywał Marusiowi, 
który wymyślił:

I tak najśmieszniej wyglądał 
Tadziu przebrany za pannę młodą. 

Panem młodym była Lucyna. 
Śmiechu było, co nie miara. Oczy-
wiście zajęliśmy pierwsze miejsce. 

Wrócili-
śmy późnym 
popołudniem 
w dosko-
nałych hu-
m o r a c h . 
Umówiliśmy się na wieczór, aby 
tradycyjnie zrobić obchód po oko-
licy. W końcu to Zapusty. Uśmia-
liśmy się, kiedy Maniek chciał 
nas przeprowadzić na skróty do 
Bęczarki i utknęliśmy w zaspach. 
Musieliśmy się nawzajem wycią-
gać, żeby nie zniszczyć strojów. 
Problem pojawił się, kiedy Tadziu 
zaczął marznąć w głowę. Okazało 
się, że w zaspie zgubił swój we-
lon. Podtrzymując biust, który 
zaczął mu się niebezpiecznie ob-
niżać pobiegł z powrotem w za-
spy. W pewnej chwili potknął się 
o rąbek sukni i wylądował twarzą 
w śniegu. Wśród śmiechu i po-
krzykiwań rzuciliśmy się mu na 
pomoc. Na szczęście Tereska zna-
lazła welon i mogliśmy pójść dalej. 
Chociaż mróz dokuczał, plątaliśmy 
się po Bęczarce i Krzywaczce do 
później nocy.

Ciekawe, czy zwyczaj ten 
przejmie po nas następne poko-
lenie. Zawsze jednak pozostaną 
wspomnienia w naszej pamięci, no 
i oczywiście na zdjęciach: 

Oczywiście Maruś na środku 
kadru!!!

P.S. Wszelkie podobieństwa do imion 
i wydarzeń zawartych w tekście z imio-
nami i wydarzeniami w rzeczywistości 

jest całkowicie przypadkowe. ☺☺☺

Agnieszka Burda

Kartka z pamiętnika
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Gminne eliminacje do Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycz-
nego pod hasłem :  „Powódź, 
pożar, dniem czy nocą – straż 
przychodzi ci z pomocą” odbyły 
się 28 lutego 2011 r. w Świetli-
cy Środowiskowej w Sułkowi-
cach. Przewodnicząca komisji 
konkursowej Zofia Kurowska 
wraz z członkami Bernadet-
tą Żurek, Piotrem Budzoniem 
i Magdaleną Mielecką wyłonili 
zwycięzców etapu gminnego. 

Zwycięzcami grupy pierw-
szej – najmłodszych uczestników 
– okazali się: Adrian Pająk, Ga-
briela Jancarczyk, Kacper Pie-
chota i Natalia Światłoń ze Szkoły 
Podstawowej w Harbutowicach 
oraz Kacper Śmiłek z Przedszkola 
w Harbutowicach. 

Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Powódź, pożar, dniem czy nocą 
– straż przychodzi ci z pomocą

Zwycięzcy eliminacji na etapie gminnym beda reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym. 
Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego przez straż pożarną w ramach działań 

profilaktyczno-edukacyjnych. Wśród naszych dzieci cieszy się on niezmiennie dużą popularnością.

Do etapu powiatowego z gru-
py drugiej zakwalifikowali się: 
Agnieszka Szafraniec ze Szkoły 
Podstawowej w Krzywaczce, Mate-
usz Bobeł ze Szkoły Podstawowej 
w Harbutowicach, Klaudia Na-
sembel z Gimnazjum w Krzywacz-
ce oraz Monika Kurowska i Mar-
tyna Duda ze Szkoły Podstawowej 
w Rudniku. 

W grupie trzeciej wybrano 
prace: Katarzyny Sułowskiej, Sa-
biny Światłoń i Kingi Garbień 
z Gimnazjum w Sułkowicach oraz 
Agnieszki Solińskiej z gimnazjum 
i Marii Bartosz ze Szkoły Podsta-
wowej w Krzywaczce.

(jg)
Na rysunku obok wybór z prac 

konkursowych. Kilka ciekawych prac 
prezentujemy także na okładce.

Organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert 
otrzymały w tym roku od gminy 205 tys. zł na: 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie osób 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom, 
działalność kulturalną oraz propagowanie rodzimych tradycji. 

Na publiczny pożytek
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na upowszechnianie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży dota-
cję otrzyma KS Gościbia (97 tys. 
zł), UKS Katana (21 tys zł), UKS 
Plon (20 tys. zł), Gminny Szkolny 
Związek Sportowy w Sułkowicach 
(20 tys. zł) oraz parafia rzymskoka-
tolicka w Rudniku (5 tys. zł). 

Konkurs ofert na organiza-
cję szkoleń i zawodów młodzieżo-
wych wygrały OSP w Sułkowicach 
i Harbutowicach, które otrzymają 
na ten cel po 6 tys. zł.

Dotacje otrzymają również 
Bank Żywności w Krakowie w wys. 
1 tys. zł i PKPS w Sułkowicach w 
wys. 2. tys. zł na organizowanie 
dystrybucji żywności i prowadze-
nie magazynu żywności na rzecz 
mieszkańców gminy.

Dotacje na działania społeczno-
integracyjne w ramach przeciwdzia-
łania patologiom otrzyma SWON 
Kolonia - w sumie 12 tys. zł, z czego 
na organizację spotkań konsultacyj-
no-integracyjnych 8 tys. zł, a na or-
ganizowanie sportowych i kultural-
nych imprez integracyjnych - 4 tys. 
zł. Oczywiście spotkania te obejmu-
ją mieszkańców naszej gminy.

Na działalność kulturalną pro-
pagującą rodzime tradycje dotację 
przyznano Stowarzyszeniu Pomocy 
Szkole „Małopolska" Społeczny Ko-
mitet przy Gimnazjum w Sułkowi-
cach (3 tys. 900 zł), Stowarzyszeniu 
Gospodyń "Cis" w Harbutowicach 
(4 tys. 600 zł), Stowarzyszeniu Gospo-
dyń "Kalina" w Rudniku (4 tys. 500 zł) 
oraz Fundacji Brzezina (2 tys. zł).

(red.)

Porady, konsultacje, PIT-y

Dyskretnie 
i konsekwentnie

Na początku marca mieszkań-
cy naszej gminy mogli składać swo-
je zeznania roczne w naszym Urzę-
dzie Miejskim na ręce dyżurującego 
tu pracownika Urzędu Skarbowego 
w Myślenicach. Będzie jeszcze dru-
gi taki dyżur tuż po Wielkanocy. Je-
steśmy jedną z nielicznych gmin, 
które uzyskały ten rodzaj pomocy 
US dla swoich mieszkańców.

W budynku B (w podwórzu 
UM) systematycznie dyżurują 
prawnicy ze Stowarzyszenia Colle-
gium Juvenum, udzielając miesz-
kańcom naszej gminy bezpłatnych 
porad prawnych i obywatelskich. 
O terminach (przeciętnie raz, a na-
wet dwa razy w miesiącu) na bie-
żąco informuje strona internetowa 
gminy oraz grzecznościowo ogła-
szają je księża w kościołach. Po-
radnictwo i konsultacje dla miesz-
kańców w budynkach gminnych 
prowadzi też Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego, biuro 
LGD, Myślenicka Agencja Rozwo-
ju Gospodarczego i leśniczy. (red.)
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Dlatego też w uroczystym mi-
tingu w Sułkowicach uczestniczy-
ło ok 180 członków ruchu, którzy 
przyjechali m.in. z Myślenic, Ska-
winy, Nowego Targu, Bukowiny, 
Jordanowa, Żywca, Biecza. Sporo 
osób przyjechało z Krakowa. Na 
miting przybyli także członkowie 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Temat wiodący rocznico-
wego spotkania brzmiał: Trwać 
w trzeźwości i pomagać innym 
w jej osiągnięciu. Wypowiadali 
się na ten temat także członko-
wie bliźniaczych wspólnot jak 
Al–anon (tzw. osób współuzależ-
nionych) i DDA (Dorosłych Dzieci 
Alkoholików). Niezależnie od tego, 
z jakiej wspólnoty, wszyscy zgod-
nie twierdzili, że bardzo ważne 

Trzecia rocznica wspólnoty AA

Trwać i pomagać wytrwać
Trzecią rocznicę powstania świętowała nasza wspólnota Anonimowych Alkoholików. 
W ruchu AA każda rocznica jest świętem całej formacji; każda jest dowodem na to, 

że człowiek jest w stanie przekroczyć sam siebie i pokonać tę zdradliwą, okrutną chorobę.

Mitingi grupy AA „Trzeźwiejący Razem”
odbywają się 

w lokalu Ośrodka Kultury w Sułkowicach

w każdą niedzielę o godz. 17. 
Miting w pierwszą niedzielę 

każdego miesiąca jest otwarty 
– każdy może na niego przyjść.

jest, by osobom uzależnionym nie 
stwarzać komfortu picia, a wręcz 
by im go psuć, tak by picie koja-
rzyło się z przykrością, a nie uko-
jeniem.

Rozmawiano również m.in. 
o naturze choroby alkoholo-
wej, jej przebiegu i konsekwen-
cjach. Okazuje się, że tylko bar-
dzo nieliczni ludzie zdają sobie 
sprawę z tego, czym ta choroba 
jest w rzeczywistości. Jak pisze 
w artykule Natura choroby alko-
holowej ks Marek Drzewiecki: 

Stosunkowo jeszcze nieliczni 
ludzie i środowiska zdają sobie spra-
wę, że opisany schemat [fizycznej 
drgradacji alkoholika – red.] odnosi 
się do najbardziej zaawansowane-
go i drastycznego stadium choroby 
alkoholowej, która w swych mniej 

Nie róbcie mi wymówek, 
nie wińcie ani nie łajcie mnie. 
N i e  b y l i b y ś c i e   n a  m n i e 
ź l i ,  j e ż e l i  m i a ł b y m  r a k a 
c z y  t e ż  c u k r z y c ę .  A l k o h o -
l i z m  j e s t  t a k ż e  c h o r o b ą .
Nie wylewajcie mojej wódki, jest 
to nadaremne, ponieważ ja zawsze 
znajdę sposób aby dostać więcej.

Nie pozwólcie, abym prowo-
kował Wasz gniew. Kiedy atakuje-
cie mnie słownie lub fizycznie, po-
twierdzacie tylko moją złą opinię 
o samym sobie. Ja już nienawidzę 
siebie sam wystarczająco.

Nie pozwólcie na to, aby Wa-
sza miłość i niepokój zmuszały Was 
do zrobienia tego, co ja sam powi-
nienem dla siebie zrobić. Jeżeli 
przejmiecie na siebie moje własne 
obowiązki, utrwalicie moją niezdol-
ność do ich wykonywania. Umocni 
to moje poczucie winy a i Wy sami 
będziecie tym zagniewani.

Nie polegajcie na moich przy-
rzeczeniach. Przyrzeknę wszyst-
ko aby się tylko wykręcić. Natura 
mojej choroby nie pozwala mi na 

dotrzymanie przyrzeczeń nawet 
wtedy, kiedy mam szczerą chęć je 
wykonać.

Nie groźcie nadaremnie. Kie-
dy podejmiecie decyzję – trwajcie 
przy niej. Nie wierzcie wszystkie-
mu, co mówię do Was, może to być 
kłamstwem. Przeczenie rzeczywi-
stości jest objawem mojej choroby. 
W dodatku, prawdopodobnie stra-
cę szacunek dla tych, którzy dają 
się łatwo oszukać.

Nie pozwólcie, abym Was wy-
korzystał, czy też eksploatował 
w jakikolwiek sposób. Miłość nie 
może istnieć długo bez poczucia 
sprawiedliwości.

Nie starajcie się mnie ochraniać 
ani w jakikolwiek sposób oszczędzać 
mi skutków mojego picia. Nie kłam-
cie za mnie, nie płaćcie moich ra-
chunków, nie pracujcie, aby pokryć 
moje zobowiązania w utrzymaniu 
domu. Może to zapobiec, albo też 
zmniejszyć kryzys, który mógłby 
mnie zmusić do szukania pomocy. 
Mogę zaprzeczać że mam problem 
z piciem tak długo, jak długo będzie-

Autentyczny list alkoholika do swojej rodziny…

Jestem alkoholikiem. Potrzebuję Waszej pomocy!
cie mi umożliwiać automatyczną 
ucieczkę od skutków mojego picia.

Ponad to wszystko, nauczcie 
się wszystkiego co tylko może-
cie o alkoholizmie i o Waszej roli 
w stosunku do mnie. Chodźcie na 
otwarte zebrania AA (Anonimowi 
Alkoholicy), kiedy tylko jesteście 
w stanie. Uczęszczajcie na zebra-
nia AL-Anon (grupy rodzinne) 
regularnie, czytajcie literaturę 
i utrzymujcie kontakt z członka-
mi AL-Anon. Są to ludzie, którzy 
mogą Wam pomóc w jasnym poję-
ciu całej sytuacji.

Kocham Was
Wasz alkoholik

Tekst pochodzi z: Guide for The Family 
of The Alkoholik by Joseph Kellerman - 
Przewodnik dla rodziny alkoholika.

rażących i widocznych z zewnątrz 
fazach obejmuje o wiele szerszy krąg 
osób. W początkowych stadiach uza-
leżnienia dany człowiek może jesz-
cze stosunkowo normalnie funkcjo-
nować w wielu dziedzinach życia 
i zwykle tylko specjaliści są w stanie 
rozpoznać, że jest już człowiekiem 
uzależnionym od alkoholu. (…)

W 1956 r. alkoholizm został 
wciągnięty na listę chorób Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Jest to jedna z najbardziej destruk-
cyjnych chorób i jednocześnie jed-
na z niewielu, w których do istoty 
choroby należy jej negowanie ze 
strony chorego.

Miting zakończyła impreza 
taneczna pod hasłem: Tanecznie 
i na wesoło spędzamy wolny czas 
bez alkoholu. 

Jarek – rzecznik grupy
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To gatunek owadów średnich 
rozmiarów, wielkością zbliżonych do 
pszczoły miodnej (około 12 mm dłu-
gości). W ubarwieniu ciała obu płci 
przeważa kolor rdzawy. Całkowita 
długość języczka u samic wynosi 
zaledwie 4,8 mm i dlatego spotkać 
je można wyłącznie na kwiatach 
z łatwo dostępnym nektarem. 

Murarka ogrodowa daje jedną 
generację w roku. Loty rozpoczyna 
już w I połowie kwietnia, gdy za-
kwitają pierwsze wierzby i zawilce, 
a kończy – w 2 dekadzie czerwca. 
W naturze najchętniej gnieździ się 
w pustych łodygach roślin zielnych 
(barszcz zwyczajny, trzcina pospo-
lita). O dużej plastyczności tego 
gatunku świadczy również moż-
liwość zakładania gniazd w miej-
scach bardzo nietypowych (otwory 
po sękach w drewnie, zakamarki 
w niedbale wykonanych pustakach 
żużlowych, szczeliny w daszkach 
uli). Z ciekawym przykładem ada-
ptacji spotkałem się u Pana Jana 
Barańskiego na Zielonej (pszczoły 
założyły gniazda w dachówkach 
ceramicznych) i u Pana Bronisława 
Skoruta w Rudniku, gdzie murarki 
założyły gniazda w cegłach dziu-
rawkach, z których zbudowane 
były ściany domu. 

 Populacja murarki składa się 
wyłącznie z samców i samic, brak 
w niej kasty robotnic. Wszystkie 
czynności związane z budową, 
prowiantowaniem i ochroną gniaz-
da należą do samicy. Samce nie 
uczestniczą w żadnej z tych czyn-
ności i zbierają pokarm jedynie 
na własne potrzeby. Gniazda mają 
charakter liniowy, składają się 
z komórek larwalnych i wygląda-
ją jak paciorki różańca. Prowian-
towanie gniazd rozpoczyna się od 
końca otworu i postępuje ku wej-
ściu. Każdą pojedynczą komórkę 
pszczelą samiczki oddzielają gli-
nianą przegrodą. Aby ją napełnić 
pyłkiem wykonują 30–40 lotów ro-
boczych, odwiedzając w tym cza-
sie kilka tysięcy kwiatów. Gdy za-
pas pokarmu jest już dostateczny 
składają na pyłku białe, błyszczą-
ce jajeczko i zamykają komórkę 

Osobliwości przyrodnicze gminy Sułkowice (3)

Pszczoła murarka ogrodowa
Murarka ogrodowa jest jednym z 18 gatunków murarek wykazanych na terenie Polski i jednym 
z sześciu gatunków występujących na terenie gminy Sułkowice. Wszystkie pszczoły należące do 
tego rodzaju posiadają zdolność murowania gniazd i zbierania pyłku na dolną stronę odwłoka.

Przykładowe gniazdo murarki ogrodo-
wej  fot. Stanisław Flaga

przegrodą z gliny, za którą przy-
gotowują kolejną celę. W typowym 
gnieździe, w zależności od długo-
ści pustego kanału, powstaje od 
kilku do 15 komórek larwalnych. 
Po zamknięciu ostatniej komórki 
wejście do gniazda zostaje zabez-
pieczane grubszą zatyczką z gli-
ny, chroniącą larwy przed wroga-
mi naturalnymi (owady: drogosz, 
ścieska, złotolitka).

Po około 7 dniach, od zamknię-
cia komórki, z jaja wylęga się lar-
wa. Intensywny rozwój sprawia, że 
larwa szybko zjada zgromadzony 
dla niej pyłek i już po miesiącu 
przędzie ciemnobrunatny kokon. 
Wewnątrz niego, w ciągu kolejnych 
tygodni, zachodzą przemiany, które 
prowadzą do powstania w drugiej 
połowie lata owada dorosłego (ima-
go). W pełni uformowane pszczoły 
nie wychodzą jednak na zewnątrz, 
lecz pozostają w odrętwieniu, aż do 
wiosny roku następnego. 

Przetrwanie okresu zimowe-
go, skrajnie życiu nieprzyjaznego, 
z temperaturami sięgającymi mi-
nus 300C, możliwe jest tylko pod 
warunkiem oszczędnego gospo-
darowania wodą i energią zawartą 
w organizmie. Pszczoły murar-
ki posiadają wbudowaną w swoje 

ciało spiżarnię (ciałko tłuszczowe), 
która odżywia je podczas przeby-
wania w kokonie (komórce). 

Murarka ogrodowa, podobnie 
jak inne samotnice nie wymienia 
się informacjami na temat miej-
sca występowania pokarmu i jego 
atrakcyjności. W wyniku takiego 
zachowania wszystkich osobników 
tworzących kolonię (pszczoły oma-
wianego gatunku mają naturalną 
skłonność do zakładania gniazd 
blisko siebie) cały teren otaczający 
agregację penetrowany jest stale, z 
jednakowym nasileniem w różnych 
kierunkach. Z tą korzystną strate-
gią zdobywania pokarmu związa-
ne są inne walory murarki, a mia-
nowicie poszukiwanie pokarmu 
w niewielkiej odległości od gniazd 
(do 300 m) i szerokie preferencje 
pokarmowe. Przeprowadzone ob-
serwacje wykazały, że zapyla ona 
około 150 gatunków roślin upraw-
nych i dziko rosnących. Często 
podkreśla się wysoką efektywność 
zapylania roślin owadopylnych 
przez ten gatunek. W badaniach 
stwierdzono bowiem, że do należy-
tego zawiązania owoców w sadzie 
jabłoniowym o powierzchni 1 ha 
wystarczy jedynie 1 800–3 000 mu-
rarek (zależnie od gatunku zapyla-
nej rośliny), podczas gdy pszczoły 
miodnej potrzeba aż 60–150 tys. 
robotnic (2–5 rodzin). Do ważnych 
cech użytkowych należy również 
spokojny charakter i całkowity 
brak agresywności (ignorowanie 
człowieka blisko gniazd wynika 
z faktu, że pszczoły tego gatunku 
nie bronią zgromadzonego w ko-
mórkach pokarmu i swoich larw) 
oraz łatwość zajmowania gniazd 
sztucznie przygotowanych. 

Predyspozycje biologiczne mu-
rarki ogrodowej świadczą o tym, że 
jest ona ważnym składnikiem ze-
społu rodzimych zapylaczy, aktyw-
nym zarówno w środowisku natu-
ralnym, jak i środowisku upraw. Na 
szczególną uwagę zasługuje możli-
wość chowu tego gatunku w ogro-
dach przydomowych i wykorzysta-
nia go na niewielkich plantacjach. 

Dr inż. Stanisław Flaga
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XX plener malarski w Sułkowicach

Artyści przyjeżdżający do Suł-
kowic w większości są absolwen-
tami krakowskiej ASP. W swoim 
artystycznym życiorysie odnoto-
wują współpracę z galeriami kra-
kowskimi i zagranicznymi, udział 
w wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w różnych krajach 
świata, wystawy i nagrody Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków, 
współpracę ze znaczącymi czaso-
pismami takimi jak np. z „Tygo-
dnik Powszechny” czy „Przekrój” 
i wiele sukcesów indywidualnych.

Zapytani, dlaczego przyjeż-
dżają do Sułkowic, mówią zgod-
nie: „Bo kochamy malować, a tu 
mamy do tego wymarzone warun-
ki: wspaniałe okolice i serdeczną 
atmosferę, która jesteśmy otocze-
ni zwłaszcza przez rodzinę Pań-
stwa Korpalów”. Zwyczajowa wi-
zyta w ich domu jest przez gości 
i gospodarzy traktowana jak wspól-
nie oczekiwane święto rodzinne. 
Opowiadają o tym wydarzeniu z 
zachwytem, tworząc wokół niego 
niemal atmosferę czarującej legen-
dy. Ponoć Pani Maria Korpalowa 
nawet córkę (dyrektor Aleksandrę, 
inicjatorkę i organizatorkę plene-
rów) wyganiała z kuchni, bo chcia-
ła sama, osobiście przygotować 
smakołyki dla gości. Ponoć były 
takie plenery, podczas których sa-
lon Państwa Korpalów okazywał 
się za mały, by wszystkich pomie-
ścić i ogromny stół jednym koń-
cem „wyszedł” na korytarz. Ponoć 
nie spotyka się już takich domów, 
gdzie tak wspaniale celebruje się 
podawanie kawy, przekąsek, zdobi 
stół i otoczenie. Ponoć…. 

Wdzięczni za gorące przyjęcie 
i umożliwienie im malowania, ar-
tyści nie tylko prowadzą „szeptaną 
reklamę” naszego miasta, lecz tak-
że w ubiegłym roku zorganizowali 
wystawę poświęconą plenerom 
i Sułkowicom w galerii w krakow-
skiej siedzibie ZPAP. 

Plenerom zawdzięczamy tak-
że powstanie galerii „Internat” 
prowadzonej przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół ZSZiO. Założona 
została, bo potrzebne było miejsce 

Z miłości do sztuki i Sułkowic
Przyjeżdżają malować Sułkowice i okolicę od 15 lat. Najwierniejsza plenerowiczka uczestniczyła

w 18 z 20 plenerów, najmłodsi stażem artyści przybyli do nas po raz pierwszy. 
Dzięki plenerom Sułkowice zyskały swój niebanalny, złożony i bardzo bogaty portret 

oraz sławę wspaniałego miejsca  pod słońcem, gdzie się kocha i rozumie sztukę oraz artystów, 
gdzie są cudowne pejzaże i jeszcze wspanialsi ludzie. 

Sława ta niesie się nie byle gdzie, bo na krakowskich artystycznych salonach.

Uczestnicy wernisażu wystawy poplenerowej w galerii Internat, luty 2011 r.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

na prezentowanie prac powstałych 
na pierwszych plenerach, dziś jest 
punktem stałym na mapie kul-
turalnej miasta, miejscem wielu 
spotkań, ciekawych wystaw arty-
stycznych zarówno znakomitości 
świata sztuki, jak naszych, rodzi-
mych twórców, którzy objawiają 
niejednokrotnie wielkie talenty. 
Dzięki plenerom ma ona możli-
wość prezentowania nie tylko wy-
staw poplenerowych, lecz także 
wystaw indywidualnych artystów 
plastyków. Korzystają z niej mi-
łośnicy sztuki w okolicy, korzysta 
młodzież szkolna, która dzięki 
galerii ma możliwość rozwijania 
swojego wyrobienia kulturalnego 
i rozszerzania horyzontów, korzy-
stają ci, którzy pragną kupić do 
swoich domów autentyczne, war-
tościowe obrazy, korzysta szkoła, 
bo artyści przekazują za każdym 
razem jeden obraz na rzecz orga-
nizatorów, a dochód z ich sprzeda-
ży zasila fundusz Stowarzyszenia. 

Jubileusze skłaniają do wspo-
mnień. Podczas wernisażu jubi-
leuszowego pleneru do późnego 
wieczora snuły się opowieści z bo-
gatej historii plenerów. 

Uczestnicy dwudziestu ple-
nerów malarskich w Sułkowi-
cach (za folderem wystawy po-
plenerowej):

Krystyna Szczerbińska 
(18 razy brała udział), Lucjan 
Ostrowski (16 razy), Janina i Ste-
fan Berdakowie (15 razy), Boże-
na Siewarga (14), Anna Bogda-
nowicz (13), Julia Flis (11), Jerzy 
Skąpski (10), Jadwiga Borcz-
Przeworska (8), Krystyna Sie-
raczyńska (8), Karolina Szcze-
pańska-Szczerba (8), Kazimierz 
Wilk (8), Małorzata i Piotr Tur-
nauowie (7), śp. Teresa Świerzy-
Wala (6), Maria Zachwieja-Wala 
(6), Iwona Sasiuk (5), Danuta 
Chmielarska (4), Agnieszka Ni-
żegorodcew (4), Anna Lewińska 
(3), Jerzy Suder (3). Ponadto 
8 osób uczestniczyło w sułko-
wickich plenerach dwukrotnie, 
a 10 osób wzięło udzial w jed-
nym plenerze. 

W tym roku do plenerowego gro-
na przybyła Joanna Potocka, zachwy-
cona Polską i naszymi Sułkowicami 
po 30 latach pobytu w Kanadzie. 

(awz)
„Obrazki” z wystawy  na okładce
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W akcji uczestni-
czyli uczniowie szkół 
podstawowych i gim-
nazjów w wieku od 
9 do 15 lat. Niezależnie 
od wieku, dla każdego 
znalazło się coś miłego. 

Gry i zabawy 
Starsi preferowali 

zajęcia ruchowe takie 
jak: tenis stołowy, pił-
karzyki czy piłka noż-
na na hali sportowej 
gimnazjum i salach 
gimnastycznych pla-
cówek oświatowych, 
młodsi zajęcia grupo-
we prowadzone w for-
mie zbiorowych zabaw. Mogli się 
w nich wykazać zręcznością, spo-
strzegawczością i koordynacją 
wzrokowo-ruchową oraz talentami 
wokalnymi. Objawiły się również 

talenty plastyczne. Z niezwykłym 
zaangażowaniem uczestnicy zajęć 
świetlicowych tworzyli plakaty pt. 
„W krainie królowej zimy”, które 
teraz, po rozstrzygnięciu konkur-
su, można oglądać w Starej Szkole 
w Sułkowicach.

Wyjazdy
Hitem ferii są oczywiście 

wyjazdy. Na basenie w Suchej 
Beskidzkiej czujemy się już jak 
w domu, serdeczna obsługa i nie-
zwykła spostrzegawczość ratowni-
ków pozwala bezpiecznie spędzić 
60 min. w basenie, na zjeżdżal-
ni, skorzystać z masażu biczami 
wodnymi, a po wysiłku fizycznym 
zjeść coś smacznego w barku przy-
stosowanym do żywienia dzieci.

Ferie w Świetlicy Środowiskowej

Akcja Zima 2011
Przez całe ferie zimowe, codziennie przez 4 do 5 godzin 148 dziewcząt i chłopców spędzało 

swój czas wolny pod opieką 14 wychowawczyń i 2 wolontariuszek, bawiąc sie wspólnie, 
zwiedzając okolice i biorąc udział w licznych konkursach. Akcję Zima 2011 zorganizowaną przez 

Świetlicę Środowiskową wraz z wszystkimi filiami z pewnością będą wspominali z przyjemnością. 

W krainie św. Mikołaja
W piątek 4 lutego odbyliśmy 

niezwykłą czterdziestoośmiooso-
bową podróż do Krainy Św. Miko-
łaja w Zatorze. Cóż to były za atrak-
cje: kino 5D (efekt trójwymiaru na 
ekranie, połączony z ruchomymi 
siedzeniami), zajęcia interaktyw-
ne, podczas których niezwykły 
stworek o wdzięcznym imieniu 
„Sylwestrzak” wesoło bawił naszą 
gromadę, umiejętnie wprowadza-

jąc elementy wiedzy o Polsce. Do 
tego zdjęcie ze świętym Mikoła-
jem, spalanie złych uczynków 
w kotle zapomnienia oraz udział 
w paradzie bajkowych postaci. Ca-
łości dopełniały niezwykłe efek-
ty światła. Spacerując alejkami 
dużego parku między drzewami, 
można było oglądać np. roziskrzo-

ne zwierzęta, posta-
ci z bajek, karocę 
z królewną Śnieżką. 
We wnętrzu drewnia-
nych domków można 
też było odwiedzić 
siedzibę Baby Jagi ze 
wszystkimi jej rekwi-
zytami, Dziewczyn-
kę z zapałkami pa-
trzącą przez okno na 
wszystkie wspaniało-
ści świątecznych sto-
łów, Śpiącą Królewnę 
czy Kaja i Gerdę. Zi-
mową aurę rozgrze-
wała gorąca herbata 
w stylowej kawiaren-
ce i podwieczorek.

Trochę kultury 
Drugi tydzień rozpoczął się 

bardzo atrakcyjnie. W ponie-
działek 7 lutego wyruszyliśmy 
do Krakowa. Obejrzeliśmy film 
„Safari” w wersji 3D, a następ-
nie niekończącym się korowo-
dem (było nas 90 osób), przeszli-
śmy z Placu Matejki do Rynku, 
by w Pałacu Krzysztofory obej-
rzeć przepiękną, pokonkurso-
wą wystawę szopek krakow-
skich. Zachwyciły nas wykonane 
z niezwykłą precyzją cudeńka, 
mieniące się złotem, fioletem, 
czerwienią i zielenią. Dowiedzie-
liśmy się też na temat regulami-
nu konkursu i może w przyszłym 
roku uda nam się wystartować. 

 Ferie zimowe za nami. Tym, 
którym smutno z tego powodu, po-
wiem na pocieszenie, że przecież 
do wakacji już niedaleko, a wtedy 
spotkamy się znowu i będziemy 
wspólnie odkrywali wspaniały 
świat zabawy i przyjaźni. A na ra-
zie pozostają nam zdjęcia z ferii 
i wspaniałe wspomnienia.

                                                                                                 

Zajęcia świetlicowe podczas Akcji Zima w Sułkowicach. 
fot. z archiwum Świetlicy

Ania Garbień: „W świetlicy ferie zimowe były 
super. Najbardziej podobała mi się wycieczka 
do kina, fajnie  było też na basenie i na hali, 
bardzo lubię grać w zbijaka”.

Jeździliśmy na różne wycieczki. Najfajniej 
było, jak pojechaliśmy do Parku Świętego 
Mikołaja. Poznaliśmy prześmiesznego Sylwe-
strzaka. Ta wycieczka bardzo, bardzo mi się 
podobała i zapamiętam ją na długo 
– powiedziała  Magdalena Śmiłek.

W świetlicy podobało mi się, bo mogliśmy być 
na hali sportowej, graliśmy też w różne gry 
i panie nas lubiły. Bardzo podoba mi się na 
świetlicy i chciałabym jeszcze tu zostać 
– wspomina Wiktoria Kiszka.

W Krainie Świętego Mikołaja było ślicznie. 
Podobały mi się też szopki, były strasznie 
ładne i kolorowe – wspomina Julia Twardosz.

W hali sportowej uprawialiśmy różne dyscy-
pliny sportowe. W sali świetlicowej mieliśmy 
zajęcia z origami. Wszyscy razem rysowaliśmy 
pracę na konkurs pt. „Pałac Królowej Śniegu” 
– dodaje Rafał Sroka.
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W zakończonej w piątek 
11 lutego akcji „Zima 2011” wzię-
ło udział 148 dzieci i młodzieży 
z gminy Sułkowice, w tym 27 
z Biertowic, 34 z Harbutowic, 27 
z Krzywaczki, 23 z Rudnika i 32 
z Sułkowic.

Z nadrzędnych zewnętrznych 
instytucji, mających prawo kontro-
lować zimowy wypoczynek, odwie-
dziła nas przedstawicielka Sanepid 
z Myślenic oraz kontaktowała się 
z nami Powiatowa Policja. Nie było 
żadnych zastrzeżeń.

W ostatnim dniu, podczas po-
żegnania, uczestnicy otrzymali 
słodycze i owoce. Rozstrzygnięte 
zostały konkury, chociaż komisja 
konkursowa miała trudności z wy-
różnieniem prac na poszczególne 
miejsca, ponieważ wszystkie były 
bardzo interesujące:

Kartka z pamiętnika 
z Akcji Zima 2011
I miejsce (równorzędnie)
Edyta Sowa – Biertowice
Kamila Turek – Biertowice
II miejsce (równorzędnie)
Wiktoria Stokłosa i Gabrysia Śmi-
łek – Sułkowice
Ania Garbień i Kasia Garbień 
– Sułkowice
Praca zbiorowa – Sułkowice: Magda 
Śmiłek, Dominika Jędrzejowska, 
Zuzia Twardosz i Julia Twardosz
III miejsce (równorzędnie)
Gabrysia Golonka – Harbutowice
Aneta Garbień – Harbutowice
Alicja Ciężkowska  - Biertowice
Wyróżnienia
Ola Starzec – Biertowice, Asia 
Turek Biertowice, Julia Storo-
żuk – Krzywaczka, Magda Bur-
da – Krzywaczka, Zuzia Storożuk 
– Krzywaczka

Plakat „W krainie Królowej 
Śniegu”

Zdecydowano  pierwsze miej-
sce przyznać plakatom z Krzy-
waczki i Sułkowic, a pozostałe 
wyróżnić nagrodami pocieszenia. 
Wręczenie nagród odbyło się na 
spotkaniu w Krzywaczce w dniu 
3 marca. 

Krystyna Sosin
Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Podsumowanie

Podziękowania
Dziękujemy serdecznie tym, którzy przyczynili się do organizacji bezpiecznych, interesujących i zdrowych ferii zimowych. Byli to: dyrektorzy placó-
wek oświatowych: Małgorzta Kisielewska, Mirosław Pękala, Renata Skrzeczek i Mirosław Chmiel, którzy otworzyli szkoły wszystkim chętnym dzieciom 
i włączyli się do zorganizowania opieki nad nimi, nauczyciele dyżurujący w szkołach i pomagający zorganizować zajęcia. Szczególne podziękowania 
składamy: dyrektorowi Gimnazjum w Sułkowicach Stefanii Pilch za udostępnienie oświetlonej i ogrzanej hali sportowej na codzienne zajęcia ruchowe, 
Barbarze Biel i Annie Miętce, nauczycielkom Gimnazjum w Sułkowicach dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia z origami, Darkowi Gąsienicy–Mikołajczy-
kowi za bezpieczny przewóz uczestników na wszystkie wycieczki oraz podarowanie  dzieciom słodyczy. 

Uczestnikom akcji „Zima 2011” – za frekwencję, wspaniały humor i chęć wspólnej zabawy.

Impreza zorganizowana przez 
Świetlicę Środowiskową przy 
współpracy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sułkowicach i zespo-
łu „Iver” z Krzywaczki w Tłusty 
Czwartek udała się wyśmienicie.  
Było to spotkanie karnawałowe 
uczestników akcji „Zima 2011” 
w świetlicy środowiskowej i jej 
wszystkich filiach w całej gminie, 
ich rodziców i opiekunów. Obecne 
były też gospodynie z krzywaczań-
skiego koła oraz ksiądz Zbigniew 
Drobny. Nad całością czuwała nie-
zawodna Krystyna Sosin wraz ze 
swoją ekipą. Przy współorganiza-
cji brały udział Małgorzata Dzi-
dek, Stanisława Czwartek i Marta 
Burda, które dołożyły wszelkich 
starań, żeby spotkanie przebiegło 
w miłej i radosnej atmosferze. 
Spektakl zapustny przygotowała 
i wyreżyserowała Joanna Szafraniec, 
nauczycielka ZPO w Krzywaczce, 
a zarazem opiekunka zespołu Iver. 

Uroczyście ogłoszone zostały 
wyniki konkursu plastyczno–lite-
rackiego „Zwyczaje karnawałowe 

Tłusty Czwartek na dokładkę

Jak na zapusty przystało – było kolorowo, głośno, 
wesoło i tłusto. Stoły uginały się pod ciężarem 

pysznych pączków i chrustu. Dzieci poprzebierane 
za różne bajkowe stwory i zwierzęta 

przedstawiały  karnawałowe tańce i hulańce oraz 
inscenizacje tradycyjnych obyczajów zapustnych.  

w Krzywaczce”, zorganizowanego 
przez bibliotekę i świetlicę. Obej-
mował on trzy kategorie wiekowe:  
klasy 1–3 szkoły podstawowej, kla-
sy 4–6 oraz gimnazjum. Na kon-
kurs napłynęło wiele prac. Komisja 
konkursowa w składzie: Krystyna 
Sosin Małgorzata Dzidek, Berna-
detta Żurek i Ryszard Judasz mia-
ła nie lada problem, aby wybrać 
najlepsze. Wywiązali sie jednak 
z tego zadania i dyrektor biblioteki 
Małgorzata Dzidek mogła wręczyć 
nagrody książkowe zwycięzcom 
konkursu, a byli to: 

w kategorii klas 1–3: I miejsce 
– Adrianna Niziołek, II miejsce – 
Łukasz Burda, wyróżnienie: Jacek 
Żak, Adriana Drąg, Izabela Dusza;

w kategorii klas 4-6: I miejsce 
– Agnieszka Szafraniec, II miejsce 
– Natalia Bajor, III miejsce – Wero-
nika Matejak;

w kategorii gimnazjum: I miej-
sce – Agnieszka Solińska, II miejsce 
– Rita Wilk, III miejsce – Agnieszka 
Burda, wyróżnienie: Justyna Ma-
ślanka i Magdalena Burda

Joanna Gatlik
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Zapusty w Krzywaczce
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Magdalena Moroń

Ćma

Narodzony z nocy
Przyobleczony w cień.
Ograbiony z kosztowności,
Z kolorów
I słońca…
Wciąż w pogoni za świat łem.
Tajemnicza nocna zjawo,
Wciąż pragniesz ciepła,
Sięgając swych marzeń
Dopełniasz żywota. 

A dzień nadchodzi szybko.
A śmierć znika bezszelestnie.
Twoje ciało zmiecie wiatr. 

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. Redaktor numeru: Anna Witalis Zdrzenicka. Adres 
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Jest  uczestniczką wielu kon-
kursów recytatorskich i szkolnych 
– w przyszłości chciałaby zostać 
aktorką.  Wiersze pisze od 6 lat. 
W 2006 roku zajęła pierwsze miej-
sce w III Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „Świat Aniołów” pn. 
„Archanioł Gabriel”. Jej zwycięski 
wiersz ukazał się w folderze wyda-
nym przez bibliotekę w Lubniu. 
W 2008 r. otrzymała wyróżnienie 
w II Wojewódzkim  Konkursie Po-
etyckim im. Zosi Smreczyńskiej 
pn. „Zamykam w wierszu spo-
wiedź duszy mojej”. Dwukrotnie 
brała też udział w Myślenickim 
Turnieju Jednego Wiersza. 

Wolontariuszka m.in. Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, pomaga także podczas różnych 
zbiórek charytatywnych i integra-
cyjnych zabaw dla osób niepełno-
sprawnych, w gimnazjum należała 
do sułkowickiej grupy apostolskiej.

Jak sama mówi o sobie: Mam 
duszę romantyka. Pociąga mnie 
wszystko, co nieznane, tajemnicze, 
magiczne i niewytłumaczalne. Ko-
cham przyrodę. Szczególnie bliskie 
mojemu sercu są góry. Przyszłość 
chciałabym poświęcić pisaniu za-
równo wierszy jak i prozy.

(jg)

Biblioteka promuje twórczość czytelników

Poetyckie talenty – Magdalena Moroń
Nasza biblioteka promuje talenty osób, którym „w duszy gra”. 

W zeszłym roku został wydany tomik poezji Władysława Kuchty 
„Miedzy wierszami”. Planowane jest wydanie przez Izbę Trady-
cji prywatnego zbioru przyśpiewek ludowych Stanisława Strę-

ka, wykorzystywanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Elegia”
oraz tomik wierszy Walentyny Drogosz z Krzywaczki. 

Sylwetki tych osób znane są już  w środowisku, 
również z poprzednich numerów „Klamry”. 

Najmłodszą poetką docenioną przez bibliote-
kę jest Magdalena Moroń z Sułkowic. 

Zaproszenie na wystawę 
Od 8 do 23 marca w Izbie Tradycji 

w Sułkowicach będzie można obejrzeć wysta-
wę prac malarskich 

Ewy i Aleksandra Kozików

Konkurs dla czytelników

Najaktywniejsi w Rudniku
W filii Biblioteki Publicznej w Rudniku odbyło się podsumowanie 

konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika roku 2010”. Wyróżniono 
czterech uczniów: Wojciecha Koziołka – ucznia klasy 6a, Sandrę Bielę 
– uczennicę klasy 4b, Patryka Bielę – ucznia klasy 1a S.P. w Rudniku 
oraz Paulinę Kozak – uczennicę klasy 3 Gimnazjum w Sułkowicach 

Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, dobrane in-
dywidualnie do wieku i zainteresowań laureatów.

(red.)

III miejsce w konkursie 
biblioteki w Krzywaczce
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Rita Wilk

Karnawał
Dawno dawno temu... 
w całym karnawale
były kuligi i szalone bale.
Przebierańcy chodząc 
od domu do domu

w ironii i figlach nie odpuścili nikomu.

Śmierć od razu chciała wszystkie ścinać głowy
o żadnej umowie nie było mowy.
Diabeł gospodarza za wszystkie jego zbytki
chciał zabrać do piekła mówiąc, że jest brzydki.

A dawny gospodarz, nie tchórz byle jaki
stanął w drzwiach i zapytał w sposób taki:
– Czego wy tu chcecie? Hultaje, niecnoty?...
mówcie mi tu prawdę, prawdę co do joty.

Przebierańców od razu ogarnęło milczenie
śmierć i turoń wzrok spuścili na ziemię
zaś diabeł dotychczas niedoceniony i cichy
zaczął przemawiać głośno, głosem pełnym pychy:

– Przyszliśmy tu po zapuście,
ale nos tu nie opuście
dwa jajecka do kosycka włóżcie,
idzcie do skrzynki, użnijcie pół szynki
wyjdżcie na pole, przynieście co w stodole...

A gospodarz na to:
– Widziś bracie, tak trzeba było od razu...
i do żony
– Sięgnij Maryśka ręką do obrazu*
i daj dzieciom grosa jak obyczaj każe
dołóż im do tego jajecek po parze
i niech nieboraki mają co potrzeba,
a nam życzo szczęścia i w przyszłości nieba.

– Oj, tak! –  zawołał z tyłu przebieraniec mały
i korowód ten cały zaczął deklamować:
– Za te datki dziękujemy, 
zdrowia szczęścia wam życzymy
byście gospodarzu z rodziną zawsze zdrowo żyli, 
a po śmierci w niebie byli.

Tego roku również prawda ocalała 
wilk (przebierańcy)  był syty 
i owca (gospodarz) cała. *Z
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„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

XX plener malarski w Sułkowicach

Kazimierz Wilk z dyrektor Aleksandrą Korpal

Podziękowania dla Marii Korpal Krystyna Szczerbińska

Joanna Potocka

Anna Bogdanowicz

Janina BerdakKarolina Szczepańska – Szczerba Lucjan Ostrowski

Jerzy Skąpski

Wystawa poplenerowa w Galerii Internat

fo
t.

 A
n

n
a

 W
it

a
li

s 
Z

d
rz

en
ic

k
a

Akcja Zima 2011

fo
t.

 z
 a

rc
h

iw
u

m
 Ś

w
ie

tl
ic

y
 Ś

ro
d

ow
is

k
ow

ej

Podopieczni Świetlicy Środowiskowej w krainie Świętego Mikołaja i przy Bramie Floriańskiej w Krakowie



10 lat Koła Emerytów w Sułkowicach

8 Marca w Harbutowicach

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Jan Zdrzenicki


