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25 mln złotych na gospodarkę wodno-ściekową
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Podziękowania dla sołtysów za kadencję

w Rudniku
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SUŁKOWICKA  KRZONÓWKA

na krakowskim Rynku i w telewizji
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na krakowskim Rynku
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Danuta Chodnik
Harbutowice
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Adam Bargieł
Sułkowice
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Zofia Góralik
Rudnik
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Lucyna Biela
Biertowice
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Janusz Starzec
Krzywaczka
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Największe pozyskane pieniądze w historii gminy

25 mln 553 tys. zł z UE

Gmina Sułkowice otrzymała 
unijne dofinansowanie na realiza-
cję zadania: Program zaopatrze-
nia w wodę oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w gminie 
Sułkowice – część I. Wręczenie po-
twierdzenia tej decyzji burmistrz 
Piotr Pułka otrzymał oficjalnie 
w środę 27 kwietnia z rąk Alek-
sandry Malarz – Dyrektor Depar-
tamentu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w Mi-
nisterstwie Środowiska w siedzibie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Delegacji z Sułkowic 
z burmistrzem Piotrem Pułką na 
czele towarzyszył Prezes Zarządu 
WFOŚiGW Krzysztof Bolek oraz 
senator Stanisław Bisztyga.  

Aleksandra Malarz powie-
działa przy tej okazji: Są trzy miłe 
momenty po napisaniu do nas 
wniosku o dofinansowanie – prze-
kazanie potwierdzenia i decyzji 
o przyznaniu środków finanso-
wych na realizację wnioskowa-
nych celów, podpisanie umowy 
oraz przecięcie wstęgi. Pomiędzy 
tym jednak będą krew, pot i łzy.

Odbierając potwierdzenie 
dofinansowania, burmistrz po-
dziękował Aleksadrze Malarz za 
pozytywne rozstrzygnięcie wnio-
sku oraz wyraził przekonanie, że 
dzięki dotacji z Funduszu Spój-

52,84 km kanalizacji sanitarnej, 10,64 km sieci wodociągowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków 
oraz modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Harbutowicach zostaną sfinansowane 

z Funduszu Spójności. Część tych zadań już wykonaliśmy, 
więc zainwestowane w nie pieniądze wrócą do gminy.

ności gmina Sułkowice będzie się 
mogła nadal szybko rozwijać i mo-
dernizować. W wyniku realizacji 
projektu wykonanne zostanie 929 
przyłączy do kanalizacji dla około 
3600 osób i 148 przyłączy do sieci 
wodociągowej dla około 590 osób. 

Projekt w sumie obejmuje 
7 zadań, z których cztery już zosta-
ły zrealizowane. 

Dług w WFOŚiGW się opłacił

Sprawdziła się przyjęta przez 

gminę strategia inwestowania 

w infrastrukturę z udziałem poży-

czek WFOŚiGW, bez czekania na 

środki unijne z założonymi reka-

mi i marnowania cennego czasu. 

Okazała się ona mądra i skutecz-

na, gdyż obecnie gmina otrzyma 

zwrot finansowania następują-

cych inwestycji:

Kanalizacja w Biertowicach 

– etap II

Kanalizacja w Rudniku 

– etap I (ul. Dolna)

Kanalizacja w Sułkowicach 

w II rejonie – etap IV

Rozbudowa wodociągu Ø 200 

w Sułkowicach – od ul. Kowal-

skiej do ul. Tysiąclecia – za-

chodnie obejście Sułkowic.

Z pozostałej części dofinanso-
wania wykonane zostaną: 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z częściową wymianą wo-
dociągu – Sułkowice – etap V (ul. 
Kowalska i Na Węgry).

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Biertowicach, do przepustowo-
ści zabezpieczającej całkowicie 
potrzeby gminy Sułkowice.

Modernizacja ujęcia wody na 
Gościbi w Harbutowicach. 

Łączna wartość inwestycji 
objętych wnioskiem wyniesie 
30 062 579,62 zł, a dotacja z Fun-
duszu Spójności ma wynieść 
25 553 192,67 zł, co stanowi ok. 75 
% dofinansowania wszystkich in-

westycji zawartych w projekcie. 

(red.)

Wybory w sołectwach
Przez pierwsze trzy tygo-

dnie maja prowadzone były wy-
bory na sołtysów, do rad sołeckich 
i do rady Osiedla w Sułkowicach. 
Mieszkańcy głosowali w lokalach wy-
borczch, wrzucajac swój głos do urny.

Wyniki głosowania na s. 4
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Katalog firm, e-SOD 
i powiadamianie sms

Na stronie internetowej gminy 
zamieszczony został katalog firm 
działajacych na naszym terenie. 
Wpis do katalogu jest bezpłatny. 

Od tej pory osoby składające 
wnioski o załatwienie spraw zwiaza-
nych np. z nadaniem numeru domu 
czy o wypisy i wyrysy otrzymają 
z gminy – jeśli zechcą – powiado-
mienie sms gdy ich dokumenty 
będą gotowe do odbioru. 

W gminie systematycznie wpro-
wadzany jest elektroniczy System 
Obiegu Dokumentów. 

Więcej czytaj na s. 11
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Wybory w sołectwach

Wybraliśmy sołtysów i rady sołeckie 
na następną kadencję 

W naszej gminie wybory na sołtysów i do rad sołeckich są od tego roku przeprowadzane 
na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne wybory do oganów samorządów: w lokalch wyborczych, 

z komisją wyborczą, urnami i pełnym posznowaniem tajności. 
Taką ordynację przyjęła rada miejska 31 stycznia 2008 roku.  

Wybory zostały przeprowa-
dzone 3 maja w Sułkowicach, 
8 maja w Biertowicach i Krzy-
waczce i 15 maja w Harbutowicach 
i Rudniku. Lokale wyborcze czyn-
ne były od godz. 800 do 1400. 

Nad prawidłowością prze-
biegu głosowania czuwała Gmin-
na Komisja Wyborcza pod prze-
wodnictwem Zbigniewa Szuby, 
w skład której weszli ponadto: 
Wiesław Moroń – zastępca prze-
wodniczącego, Karol Chmielik, 
Józef Godzik, Jan Hodurek, Józef 
Hołda, Władysława Kołodziejczyk 
i Stanisław Latoń. 

Sułkowice
W wyniku głosowania prze-

prowadzonego 3 maja w skład 
Rady Osiedla Sułkowice na na-
stępną kadencję weszli:

1. Bargieł Adam – przewodniczący
2. Sroka Ryszard – zastępca
3. Sroka Anna – członek zarządu
4. Stręk Tomasz – członek zarządu
5. Boczkaja Stanisław
6. Burkat Jacek
7. Czarnecka Kazimiera
8. Gaweł Stanisław
9. Koźlak Stanisław
10. Kurek Tadeusz
11. Latoń Magdalena
12. Pająk Wanda
13. Przała Kazimiera
14. Sołtys Genowefa Stanisława
15. Ziemianin Józef

Nowo wybrana rada jest orga-
nem samorządowym miasta Suł-
kowice. Na pierwszym posiedze-
niu rada wybrała spośród siebie 
zarząd. Przewodniczący rady ma  
podobne uprawnienia i obowiązki 
jak sołtysi na terenach wiejskich, 
a rada osiedla – jak rady sołeckie.

Biertowice
W tej miejscowości wybory 

zostały przeprowadzone 8 maja. 
Nad przebiegiem głosowania czu-
wala komisja w składzie: Wiesław 
Moroń, Jan Hodurek, Stanisław 
Latoń i Władysława Kołodziej-
czyk. W wyborach wzięło udział 
286 osób. 

Na urząd sołtysa kandydowa-
ły 4 osoby: Lucyna Biela,  Tadeusz 

Duda, Kazimierz Adam Król i Bar-
bara Moskal. Zwyciężył Kazimierz 
Adam Król z liczbą głosów 135. Naj-
poważniejsza kontrkandydataka 
Lucyna Biela otrzymała 96 głosów.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa 
Biertowice wybrani zostali:

1. Bartosz Robert
2. Ciężkowska-Babiak Barbara
3. Duda Szymon
4. Duda Tadeusz
5. Sowa Andrzej
6. Starzec Wiesław
7. Widlarz Monika

Harbutowice
Wybory w Harbutowicach od-

były się 15 maja, a ich przebieg 
nadzorowała komisja w składzie: 
Wiesław Moroń, Jan Hodurek, 
Stanisław Latoń i Władysława Ko-
łodziejczyk. Wzięło w nich udział 
337 osób. Na urząd sołtysa kandy-
dowali: Danuta Chodnik, Danuta 

Dyba, Bożena Edyta Horwat i Bo-
żena Kois. Z wynikiem 226 głosów 
sołtysem Harbutowic na następną 
kadencję została wybrana Bożena 
Edyta Horwat.

Do rady sołeckiej kandydowa-
ło 15 osób. W wyniku głosowania 
w skład rady weszli: 

1. Boczkaja Anna
2. Chwała Maria Marta
3. Golonka Adam
4. Golonka Piotr
5. Kiepura Danuta
6. Kucała Jan
7. Krawczak Marta
8. Magiera Irena
9. Spólnik Jan

Krzywaczka
W wyborach 8 maja udział 

wzięło 180 osób. W skład komisji 
wyborczej w tej miejscowości we-
szli: Zbigniew Szuba, Karol Chmie-
lik, Józef Godzik i Józef Hołda. 

Wykres 1: Frekwencja wyborcza w poszczególnych miejscowościach gminy
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red.

Zgłoszony został tylko jeden 
kandydat – dotychczasowy sołtys 
Janusz Starzec i on będzie repre-
zentował Krzywaczkę przez na-
stępne 4 lata. Jest on sołtysem tej 
wsi już od 1992 roku.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa 
Krzywaczka weszli:

1. Baś Krystian
2. Braś Wojciech
3. Brózda Zenon
4. Brożyna Zofia
5. Cora Robert
6. Lisowski Leszek
7. Piątek Helena.

Rudnik
Mieszkańcy Rudnika wybie-

rali swoje władze sołeckie 15 maja 
w obecności komisji w składzie: 
Zbigniew Szuba, Karol Chmielik, 
Józef Hołda i Józef Godzik. W gło-
sowaniu wzięły udział 302 osoby. 
Jedyną kandydatką na sołtysa 
była Zofia Góralik, pełniąca tę 
funkcję od 2003 roku. 

Do rady sołeckiej spośród 12 
kandydatów wybrani zostali: 

1. Biela Anna
2. Blak Ryszard
3. Francuziak Maria
4. Góralik Jacek
5. Powroźnik Józef
6. Szczepaniak Stanisław
7. Szczurek Marek
8. Szlachetka Helena
9. Szuba Józef
10. Światłoń Adam
 

Wykres 2: Rozkład głosów między 
kandydatami na sołtysów 

w poszczególnych sołectwach 

Wykaz nieruchomości położonych w Biertowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice przezna-

czonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

Lp
Nr
 dział-
ki

Pow.
n i e r u -
chomo-
ści

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego

Nr Księgi 
wieczystej

Cena nie-
rucho-
mości w 
zł
(netto)

Forma zby-
cia nieru-
cho-mości

1.   711 0,32 ha

Biertowice,
w sąsiedztwie 
potoku „Harbu-
tówka”,
dojazd po nie-
ruchomościach 
bezpośrednio 
z nią sąsiadują-
cych

„ MR ”- tereny mieszkalnic-
twa jednorodzinnego (1/6 
powierzchni) oraz „ R”  – te-
reny upraw polowych (2/5 
powierzchni) i „ZN” obszary 
zieleni nie urządzonej

KW 
K R 1 Y
/00047022/2

20.260 zł

P r z e t a r g 
ograniczo-
ny

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, tj. od 28.04.2011 r. do 09.06. 2011 r.

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

* dotyczy głosów ważnych
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 7  k w i e t n i a

Podziękowania dla sołtysów
Na sesji w dniu 27 kwietnia 

nastąpiło uroczyste pożegnanie 
sołtysów w związku z kończącą się 
kadencją samorządów sołeckich. 
Otrzymali oni od burmistrza i prze-
wodniczącego rady miejskiej oko-
licznościowe albumy z podziękowa-
niami za bardzo dobrą współpracę.

Profilaktyka zdrowotna
Na sesję przyjechali goście 

ze starostwa powiatowego: sta-
rosta Józef Tomal, wicestarosta 
Tomasz Suś, kierownik Wydziału 
Promocji i Ochrony Zdrowia Mał-
gorzata Bajer i dyrektor szpitala 
w Myślenicach Adam Styczeń. 
Przedstawili programy realizowa-
ne przez starostwo i gminy nasze-
go powiatu w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia. Do najpoważ-
niejszych należy program profilak-
tyki sepsy (od 2008 r. zaszczepiono 
346 dzieci – koszta podzielone były 
po połowie między gminy i staro-
stwo). Dzieci są także szczepione 
przeciwko meningokokom. 

Wdrożenie idei szkół promu-
jących zdrowie to program reali-
zowany z funduszem norweskim. 
Na naszym terenie wybrana zosta-
ła sułkowicka szkoła podstawowa. 
Wyposażony tam został gabinet 
stomatologiczny, uprzednio dosto-
sowany do wymogów sanitarnych 
przez gminę. Zostały przeprowa-
dzone badania dzieci i ocenia-
ny jest wskaźnik występowania 
próchnicy, dokonano lakowania 
i lakierowania zębów. 

W ramach programu profilak-
tyki wad postawy zakupiono wypo-
sażenie do gimnastyki korekcyjnej. 
Przeprowadzono 324 godziny  zajęć 
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. 
W sumie  przebadanych zostało 533 
dzieci, z czego 72% zostało zakwali-
fikowanych do uczestnictwa w za-
jęciach gimnastyki korekcyjnej. 

Realizowany był ponadto 
program profilaktyki otyłości, 
w ramach którego wykonano ba-
dania antropometryczne oraz pro-
wadzono zajęcia edukacyjne. Ba-
dania te wyszły u nas pozytywnie 
zarówno u dziewcząt jak u chłop-
ców (wynik ok 17% przy normie 
w granicach 19%). 

W szkołach ponadgimnazjal-
nych realizowany był program 
profilaktyki radzenia sobie ze 
stresem oraz program profilaktyki 
raka piersi. 

Szpital
Następnie goście poruszy-

li temat szpitala w Myślenicach, 
informując że przeprowadzony 
w nim został remont oddziału 
chirurgii, a obecnie starostwo 
przekaże dotację dla szpitala 
w wysokości 1,5 mln zł na moder-
nizację bloku operacyjnego. Blok 
operacyjny musi zostać wyremon-
towany, bo nie spełnia wymaga-
nych standardów, ale koszty tej 
inwestycji są bardzo wysokie. Dla-
tego starostwo zwraca się z apelem 
do gmin o pomoc.

Dyrektor szpitala Adam Sty-
czeń w formie prezentacji multime-
dialnej omówił obecny stan bloku 
operacyjnego i plany jego przebudo-
wy. Dodał, że zakończony w zeszłym 
roku remont oddziału chirurgii ura-
zowo-ortopedycznej pozwolił na 
zmniejszenie liczby łóżek w salach 
dla pacjentów, zwiększając komfort 
leczenia. Przy bloku porodowym 
został zlokalizowany również kom-
pleks do cięć cesarskich. 

Goście podziękowali gminie 
za współpracę i wyrazili nadzieję, 
że nadal będzie się ona dobrze roz-
wijała z korzyścią dla mieszkań-
ców. Starosta zobowiązał się też 
do przekazania przewodniczące-
mu  rady miejskiej informacji na 
temat wszystkich poradni i NZOZ 
działających na terenie powiatu.

Pytania do starosty
Korzystając z obecności sta-

rosty radni poruszyli w dyskusji 
szereg spraw dotyczących m.in. re-
montów na drogach powiatowych, 
ich oznakowania, budowy chodni-
ka w Rudniku, powrócili do kwestii 
ewentualnej możliwości przejęcia 
przez gminę budynku internatu, 
monitowali w  sprawie opon zalega-
jących w budynku przy stacji obsługi 
pojazdów w Rudniku, którego wła-
ścicielem jest powiat.

Sprawozdania
Sprawozdania ze swojej dzia-

łalności w 2010 r. złożyły: organy 

jednostek pomocniczych gminy 

czyli rady sołeckie i rada osiedla, 

Gminny Ośrodek Kultury, Gmin-

na Biblioteka Publiczna i Zakład 

Gospodarki Komunalnej. Przed-

stawione także zostało sprawozda-

nie z realizacji Gminnego Progra-

mu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Prze-

ciwdziałania Narkomanii oraz 

Innym Uzależnieniom w Gminie 

Sułkowice za rok 2010.  

Przedszkola
Radni ustalili wysokość opłat za 

przedszkola prowadzone przez gmi-

nę. Wyjaśniając kwestię rejonizacji 

w przedszkolach wiceburmistrz 

Rozalia Oliwa poinformowała, że 

dyrektorzy mają w pierwszej ko-

lejności obowiązek przyjęcia dzieci 

z obwodu lub z własnej miejscowości, 

a w miarę wolnych miejsc z innych 

miejscowości oraz spoza gminy. Aby 

ten ostatni przypadek był możliwy, 

konieczne jest spisanie umowy mię-

dzy gminami. Przypomniała też, że 

dzieci mają zapewnione bezpłatne 

miejsce w przedszkolu na 5 godzin 

łącznie z zajęciami religii. Pozostałe 

godziny pobytu są płatne, przy czym 

najwyższe opłaty dotyczą dzieci, 

które korzystają z przedszkola przez 

9 do 10 godzin dziennie. Jest to 12% 

minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Niektórzy rodzice są zain-

teresowani zostawianiem dziecka 

w przedszkolu na tak długi czas i są 

w stanie za tę opiekę zapłacić. Kosz-

ty dodatkowych godzin wyliczyli dy-

rektorzy przedszkoli. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 11 radnych, nikt 

nie głosował przeciw, 4 radnych 

wstrzymało się od głosu.

Zmiany w studium
Jednogłośnie uchwalone zo-

stały zmiany w studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego.

Klasy integracyjne
Gorącym tematem w dysku-

sji radnych były kwestie związane 

z funkcjonowaniem klas integra-

cyjnych. Na ten temat szerzej pi-

szemy na str. 14.
na podstawie protokołu z sesji

oprac. red.

Nowe lusto przy wjeździe do Sułkowic od 
strony Jasienicy – Nareszcie coś widać! 
– twierdzą kierowcy.       fot. J. Zdrzenicki
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Biertowice – poszerzanie drogi gminnej w centrum 
wsi, przy szkole podstawowej i wymiana ogrodzenia 
szkoły. Inwestycja zakończona zostanie przed wakacja-
mi

fo
t.

 M
o
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rz

Harbutowice – zakończyły się prace przy budowie 
parkingu w rejonie kościoła w Harbutowicach. Plac zo-
stał wyłożony ozdobną kostką brukową. Roboty brukar-
skie wykonała grupa gospodarcza UM

Krzywaczka – budowa placu parkingowego w centrum 
wsi. Podobnie jak na innych budowach tego typu, także 
i tu prace wykonuje grupa gospodarcza UM. Inwestycja 
zakończona zostanie przed wakacjami.

Krzywaczka – trwa budowa trzeciej  kondygnacji 
przedszkola; kolejnym etapem tej inwestycji będzie zada-
szenie budynku. 

Sułkowice – prace przy budowie zalewu rekreacyjne-
go; zostały wykonane umocnienia brzegów rzeki, trwa 
formowanie wałów.

Sułkowice – kolejne budynki podłączane sa do 
wykonanej w ubiegłym roku kanalizacji; na fot. prace 
kanalizacyjne przy budynku OPS w Sułkowicach

fo
t.

 J
o

a
n

n
a
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a
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ik
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Konferencja 

– „Przedsiębiorco 

– bądź na bieżą-

co”, która odbyła 

się 14 kwietnia 

2011 r. w Starej 

Szkole, była pró-

bą wyjścia do 

przedsiębiorców 

i do osób planują-

cych założyć wła-

sną działalność 

gospodarczą. 

PUP nie tylko 
dla bezrobotnych  

Goście zostali powitani przez 

zastępcę burmistrza Rozalię Oliwę 

oraz sekretarz gminy Małgorzatę 

Dziadkowiec. Przybyli na konfe-

rencję głównie młodzi ludzie, po-

czątkujący przedsiębiorcy. Mieli 

oni okazję wysłuchać ofert działa-

jących na ich rzecz instytucji. Re-

nata Przała reprezentująca Powia-

towy Urząd Pracy w Myślenicach 

przedstawiła możliwości pomocy 

dla pracodawców, również w za-

kresie zatrudniania osób niepeł-

nosprawnych. Obecni otrzymali 

także poradnik Jak aktywnie szu-

kać pracy. 

Zatrudnienie i zwolnienie 
pracowników

Magdalena Mikołajczyk z Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy przed-

stawiła projekt reprezentowanej 

instytucji pn. Partnerstwo na 

rzecz świadczenia usług dla inwe-

storów pozyskujących kadry oraz 

usług outplacementowych, które-

go głównym celem jest uspraw-

nienie procesu obsługi  pracodaw-

ców w sytuacji, gdy potrzebują 

zatrudnić pracowników, oraz gdy 

restrukturyzują zatrudnienie. Do 

sieci partnerskiej należy ponad 

100 podmiotów z całej Małopolski, 

w tym Urząd Miejski w Sułkowi-

cach, którego konsultantem w za-

kresie programu jest Katarzyna 

Światłoń. Do niej więc bezpośred-

Konferencja  w Starej Szkole

Przedsiębiorco – bądź na bieżąco
Niby każdy wie, że są instytucje, które mają za zadanie wspierać, dofinansowywać, pomagać, doradzać.

Mało kto jednak ma świadomość, że naprawdę może z tych usług skorzystać, że są właśnie dla niego.  
Dlatego też burmistrz Sułkowic postanowił zaprosić na spotkanie reprezentantów MARG, WUP, PUP, 

by przedsiębiorcy i kandydaci na przedsiębiorców mogli się sami przekonać, 
że za tymi skrótami ukrywają się życzliwe, przyjazne i pomocne osoby.

nio mogą zgłaszać się pracodawcy 

z gminy Sułkowice. Więcej o pro-

gramie można również przeczytać 

na stronie internetowej Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy lub w jego 

siedzibie w Krakowie na Placu na 

Stawach.

Oferta MARG i PK
Działalność Myślenickiej 

Agencji Rozwoju Gospodarcze-

go oraz Punktu Konsultacyjne-

go przybliżyły obecnym Urszula 

Sentysz oraz Magdalena Dyrek. 

MARG promuje i wspiera wszel-

kie inicjatywy gospodarcze mają-

ce wpływ na rozwój regionu my-

ślenickiego oraz rozwijającą się 

przedsiębiorczość w zakresie ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. 

Punkt Konsultacyjny oferuje 

takie usługi jak: podejmowanie 

i wykonywanie działalności gospo-

darczej lub rezygnacja z jej pro-

wadzenia, możliwość uzyskania 

wsparcia na realizację projektów 

ze środków publicznych, możliwo-

ści i zasady uzyskania usług spe-

cjalistycznych. W Urzędzie Miej-

skim w Sułkowicach (budynek B) 

dyżury PK odbywają się w każdy 

drugi wtorek miesiąca w godz. od 

9:00 do 13:00. 

Dotacje UE z programu „Twój 
Biznes, Twoja Przyszłość”

Referentki przedstawiły 

także program unijny „Twój Biz-

nes, Twoja Przyszłość” realizo-

wany w ramach 

POKL, mający za 

zadanie wspierać 

i promować przed-

siębiorczość i sa-

mozatrudnienie. 

Oferuje on bez-

płatne szkolenia 

w zakresie prowa-

dzenia działalno-

ści gospodarczej, 

bezzwrotne wspar-

cie finansowe 

w formie dotacji 

na start do 40 000 zł, pomostowe 

wsparcie finansowe w wysokości 

800 zł i doradztwo. Nabór wnio-

sków trwał od 29 kwietnia do 

9 maja 2011 r. Więcej informacji 

można uzyskać na stronie interne-

towej MARGu lub w jego siedzibie 

w Myślenicach, Rynek 8/9. 

Dotacje za pośrednictwem 
Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości

Została również przedstawio-

na możliwość pozyskania dotacji 

unijnych na rozwój firm w ramach 

Gospodarki Regionalnej Szansy. 

Jeżeli mikro-, mali i średni przed-

siębiorcy postanowią rozbudo-

wać lub nabyć przedsiębiorstwo, 

zmienić produkcję lub jej proces, 

rozwiązania technologiczne czy 

organizacyjne, sprzyjające po-

prawie środowiska naturalnego 

i BHP, unowocześnić wyposażenie, 

wyrób lub usługę albo zmoderni-

zować środki produkcji, to mogą 

uzyskać nawet do 40% dofinan-

sowania. Nabory wniosków będą 

prowadzone w następującej kolej-

ności: 21 kwietnia – 20 maja – dla 

małych przedsiębiorstw, czerwiec 

– lipiec dla średnich przedsiębior-

ców i październik – listopad 2011 r. 

dla mikroprzedsiębiorców. Szcze-

gółowe informacje podane zostały 

na stronie internetowej MCP. Ist-

nieje także możliwość uzyskania 

pożyczek z bardzo atrakcyjnym 

oprocentowaniem.  c.d. na s. 11 

fot. Joanna Gatlik
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Zareklamuj się za darmo
w Katalogu Firm na stonie internetowej gminy 

www.sulkowice.pl
Kto pierwszy - ten lepszy! Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców z naszej gminy do zamieszczenia 

swoich danych kontaktowych w Katalogu Firm. Warto się pospieszyć - przez najbliższy rok obowiązywać 

będzie kolejność zgłoszeń – od góry strony będą wyświetlane firmy o najdłuższym stażu.

Poniżej zamieszczamy gotowy formularz do wypełnienia, odcięcia i przyniesienia lub przysłania do 

Urzędu Miejakiego. Wpisu można oczywiście dokonać przez internet na naszej stronie www lub wypełniając 

formularz dostępny w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

Wniosek o dokonanie wpisu

Ciąg dalszy na odwrocie*) pola wymagalne
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Elastyczne oferty kredytowe 
dla przedsiębiorców w BSR 

Krótką ofertę kredytową dla 

przedsiębiorców przedstawiła re-

prezentantka Banku Spółdziel-

czego Rzemiosła Oddział w Sułko-

wicach Ewa Jamróz. Powiedziała 

ona, że bank ten jest bardzo ela-

styczny i dostosowuje się do po-

trzeb danego klienta. Klient może 

więc przyjść, powiedzieć, czego 

mu trzeba i bank wybierze dla 

niego najlepszą opcję. Instytucja 

ta stawia na indywidualność. 

Katalog firm i instytucji na 
stronie internetowej gminy

Na koniec konferencji zosta-

ła przedstawiona nowa strona in-

ternetowa Gminy Sułkowice oraz 

możliwości, które się dzięki niej 

otwierają dla przedsiębiorców. 

Został w niej bowiem utworzony 

Katalog firm i instytucji. Każda 

firma zarejestrowana oraz prowa-

dząca działalność na terenie gmi-

ny Sułkowice, może się do niej 

bezpłatnie wpisać. Jest to zarówno 

możliwość darmowej reklamy, jak 

i zaistnienia w świadomości inter-

nautów. W ten sposób każdy, kto 

będzie potrzebował znaleźć kon-

takt np. do kowala, szewca, księ-

gowego – będzie miał możliwość 

odszukania go szybko i spraw-

nie poprzez katalog na stronie 

www.sulkowice.pl.  

Jak powiedział jeden z uczest-

ników konferencji, Łukasz Nowak 

– początkujący przedsiębiorca 

z Sułkowic  –  Konferencja posze-

rzyła zakres wiedzy na temat roz-

poczęcia działalności. Tego typu 

rzeczy są na pewno przydatne.

Joanna Gatlik

eSOD, ISO i smsy z gminy

Prezentacja nowej strony internetowej 
gminy

fot. Joanna Gatlik

Elektroniczny Urząd Miejski w Sułkowicach

W naszym Urzędzie Miejskim ostatecznie wdrożony zostanie 
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2010. 

Zwieńczeniem tych działan będzie Certyfikat ISO  9001, 
który  jest potwierdzeniem, że spełnione zostały międzynarodowe 

normy świadczenia usług publicznych najwyższej jakości. 
Dla urzędników oznacza to rosnące wymagania, 

a jednocześnie większą satysfakcję z pracy. A co oznacza to dla 
mieszkańca gminy, który chce załatwić swoją sprawę w urzędzie?

O działaniach zmierzających 
do udoskonalenia obsługi klientów 
Urzędu Miejskiego – bo każdy „in-
teresant” przychodzacy tu w swoich 
sprawach jest klientem –  informo-
waliśmy w „Klamrze” na bieżąco, 
w atrykułach poświęconych szko-
leniom w ramach Programu dosko-
nalenia jakości usług publicznych 
w Urzędach Dolnego Śląska i Mało-
polski z wykorzystaniem doświad-
czeń UM w Dzierżoniowie, w którym 
wszyscy nasi urzędnicy biorą udział 
od dwóch lat. Szkolenia, warsztataty 
i wymiana doświadczeń między 
partnerami projektu owocują coraz 
wyższą fachowością, a także coraz 
lepszą atmosferą w urzędzie. Na-
wet najbardziej sceptyczni klienci 
przyznają, że chociaż nie udało im 
się załatwić swojej sprawy (często 
z przyczyn zewnętrznych, nie leżą-
cych w gestii UM), to zostali obsłu-
żeni kulturalnie, fachowo i w dobrej 
atmosferze. Ankieta badająca satys-
fakcję klientów, przeprowadzana 
dwukrotnie w odstępie dwóch lat 
wskazuje, że ocena jakości pracy UM 
w opinii klientów wzrasta. Obecnie 
średnia wystawiana nam w skali 
ocen szkolnych to czwórka z plusem. 

eSOD
Skrót eSOD oznacza elektro-

niczny System Obiegu Dokumen-
tów. Wdrażany w naszej gminie 
program obsługujący ten system 
otrzymaliśmy z urzędu marszał-
kowskiego po przystąpieniu do 
projektu Rozbudowa systemów 
Elektronicznej Administracji w Ma-
łopolsce. W ramach projektu dosta-
liśmy infomat do sali obsługi klien-
ta, 50 licencji na eSOD, serwer oraz 
wsparcie do końca 2010 r. 

Działanie eSODu w uprosz-
czeniu polega na tym, że wnioski 
kierowane do urzędu wprowadzane 
są do systemu elektronicznego, po-
zwalajacego każdemu z urzędników 
i kadry zarządzającej monitorować 
na bieżąco postępy sprawy, kiero-
wać sprawnie obiegiem dokumentu 
między poszczególnymi referatami 
i czuwać nad jak najszybszym zała-
twieniem spraw. System „pilnuje” 

więc terminowości i rzetelności zała-
twiania spraw kierowanych do UM. 
Kiedy dokument gotowy jest do od-
bioru, rozpoczyna swoje działanie...

...powiadamianie smsem
Ponieważ numer telefonu 

należy do chronionych danych 
osobowych, musimy wyrazić zgo-
dę na otrzymanie smsa z urzę-
du z  informacją, że dokumenty 
w sprawie gotowe są do odbioru. 
Na razie ten system wprowadzony 
został do spraw dotyczących np. 
wypisów i wyrysów, numeru domu, 
dowodu osobistego itp. Dotyczy to 
spraw aktualnie kierowanych do 
urzędu, przy których osoba skła-
dająca wniosek wypełniła formu-
larz, w ktorym podała swój numer 
telefonu komórkowego oraz pod-
pisała zgodę na otrzymanie tego 
powiadomienia. Nie będzie więc 
już musiała dzwonić i pytać: kiedy 
można przyjść po odbiór? Powia-
domienie przyjdzie samo. 

W gronie nielicznych
Dobre rozwiązania wydają się 

oczywiste. Dopiero w konfrontacji 
z mieszkańcami innych gmin oka-
zuje się, co posiadamy. Elektroniczy 
System Obiegu Dokumentów wraz 
z powiadamianiem sms wciąż jest  
działaniem rzadkim w skali kraju 
i należy do praktyk wysoko  cenio-
nych w standardach europejskich. 
Pobudza aktywność urzędników 
i stymuluje działania doskonalące 
ich pracę na rzecz mieszkańców. 
W powiecie myślenickim certyfikat 
ISO 9001 ma starostwo powiatowe 
i 1 gmina (ale bez sms), a dwie są 
w trakcie wdrażania. 

ePUAP
Planujemy także dalszą roz-

budowę usług elektronicznych 
w oparciu o platformę ePUAP (pro-
gram MSWiA), przy użyciu profilu 
zaufanego (co wiąże się z wprowa-
dzeniem w przyszlym roku elek-
tronicznych dowodów osobistych
i e-podpisów. Docelowo planowana 
jest integracja eSODu z ePUAPem.

Małgorzata Dziadkowiec
Sekretarz Gminy

c.d. za s. 8 
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Porównianie z lat 2009 i 2011

Jak oceniamy Urząd Miejski?
W latach 2009 i 2011 przeprowadzone zostało badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego. 

Otrzymane ankiety pozwoliły wyznaczyć obszary, które wymagają zdecydowanej poprawy 
i są bardzo pomocne w prowadzonej przez naszych urzędników samoocenie wyników ich pracy.  

Satysfakcja klientów w latach 2009 i 2011

Wg klientów indywidualnych zdecydowanie wzrosła ocena uprzej-

mości i pomocy pracowników, ich kompetencji i zapewnienia informa-

cji. Nieco obniżyła się satysfakcja z wyniku załatwianej sprawy, za to 

wzrosła ocena teminowości działania urzędu. Na minimalnie wyższym 

poziomie kształtuje się też ocena warunków obsługi. Generalnie klienci 

oceniają Urząd Miejski na nieco powyżej 4. (dp)

Dyżury Prawników
w Budynku B

Prawnicy 

ze Stowarzyszenia 

Collegium Juvenum

będą udzielali 

bezpłatnych porad praw-
nych i obywatelskich 

dla Mieszkańców 
naszej gminy

w poniedziałek 30 maja
w godz. 8:30 – 16:30

Nowa kadencja
ławników

Dobiega końca kadencja 
ławników sądowych. W związku 
z tym do 30 czerwca prowadzony 
będzie nabór kandydatów.

Kandydatury, po ogłoszeniu 

naboru, zgłaszać należy do Biura 

Rady Miejskiej. Wyboru ławników 

do sądów okręgowych i rejonowych 

dokona Rada Miejska w głosowa-

niu tajnym. Szczegółowe informa-

cje zamieszczane będą na bieżąco 

na stronie internetowej gminy.

Dyrektor Gimnazjum, Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie, Rada Rodziców, SPSM Społeczny 
Komitet przy Gimnazjum w Sułkowicach

Zapraszają do wzięcia udziału w imprezie

FAMILY FEST 
najlepszą zabawą jest

        4 czerwca o godz. 1400

   na stadionie przy ul. Sportowej 51 
w Sułkowicach

 W  p r o gr amie :
    *rodzinne konkursy, karaoke
    *gry i zabawy zręcznościowe
    *występy dzieci z przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjum
    *loteria fantowa i licytacja
    *zjeżdżalnie, zamki, karuzele, 
    *mecz piłki siatkowej Rodzice-Nauczyciele
    *kawiarenka z domowymi wypiekami,   
    *bigos i grill
    *nauka jazdy konnej i inne atrakcje

W ramach festiwalu, obok dni 

tematycznych odbyły się m.in.: Po-

wiatowy „Konkurs Dyplom”, Mię-

dzygimnazjalny Konkurs Informa-

tyczny –  „Strona WWW”, Turniej 

Samorządów Klasowych LO, Tech-

nikum i ZSZ w Sułkowicach. (wię-

cej o konkursach i laureatach na 

stronie www.sulkowice.pl)

W Zesole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Festiwal Nauki i Gala Laureatów
Jak co roku, w ZSZiO w marcu odbył się Festiwal Nauki, który 

umożliwił konkurowanie i autoprezentację uczniom o bardzo 
różnorodnych zainteresowaniach. Nagrody i dyplomy zostały 

uroczyście wręczone podczas Gali Laureatów 1 kwietnia.

W Gali Laureatów uczestni-
czyli goście, w tym: starosta po-
wiatu Józef Tomal i wicestarosta 
Tomasz Suś, burmistrz Piotr Puł-
ka, dyrektor gimnazjum w Sułko-
wicach Stefania Pilch, dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych uczest-
niczących w „Konkursie Dyplom”.

Jak podkreśliła dyrektor 
Aleksandra Korpal, konkursy fe-
stiwalowe mają wieloletnią trady-
cję. Najstarszy z nich Powiatowy 
Konkurs „Dyplom” ma już 12 lat. 
W tegorocznej jego edycji udział 
wzięło 30 uczniów z 4 zespołów 
szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu myślenickiego. Rywalizowali 
o tytuł najlepszego w 8 zawodach! 

Organizatorzy serdecznie po-
dziękowali za wsparcie idei kon-
kursów: Małopolskiemu Kurato-
rowi Oświaty, staroście powiatu 
myślenickiego, burmistrzowi Suł-
kowic oraz sponsorowi Fabryce 

Narzędzi Kuźnia.
(red)

(red)
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Dyżury z Urzędu 
Pracy w Budynku B

Od czerwca w budynku B 

Urzędu Miejskiego (w podwor-

cu) będą dyżurowali pracowni-

cy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Myślenicach. Bedą udzielali 

merytorycznego wsparcia miesz-

kańcom naszego miasta i gminy. 

Zadaniem dwóch delega-

tów będzie nie tylko informo-

wanie o możliwościach wspar-

cia oferowanych przez PUP, ale 

także przekazywanie podstawo-

wych informacji na temat lokal-

nego rynku pracy. 

Pierwszy dyżur pracowni-

ków PUP zalanowano na  

21 czerwca w godz. 900–1400

W nocy 10 maja wybuchł 
groźny pożar stodoły w Sułkowi-
cach. Nikt z ludzi na szczęście nie 
ucierpiał, lecz straty materialne 
były duże: spaleniu uległ cał-
kowicie budynek stodoły, a we-
wnątrz niego quad, opony wraz 
z felgami, maszyny do gry, 0,5t 
siana, 0,5t słomy.

Pożar gasiło 5 zastępów Ochot-

niczych Straży Pożarnych oraz 

2 zastępy Jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej PSP w Myślenicach. 

Przebieg akcji opisuje rzecz-

nik prasowy Komendy Powiato-

wej  Państwowej Straży Pożarnej 

w Myślenicach asp. sztab. Ma-

rian Rokosz: Z chwilą przybycia 

pierwszych samochodów gaśni-

czych budynek stodoły był całko-

Spłonęła stodoła w Sułkowicach

W obronie Poczty Polskiej w Sułkowicach

Restrukturyzacja wstrzymana
W związku z informacjami dotyczącymi zamiaru dokonania przez 
Poczte Polska restrukturyzacji Urzędu Pocztowego w Sułkowicach 

zarówno pracownicy poczty, jak i wszyscy mieszkańcy 
zaczęli się obawiać o przyszłość placówki.  

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 ogłasza 
ustny przetarg ograniczony 

na wynajem lokali wraz z wyposażeniem
(dawne Centrum Rehabilitacji),

usytuowanych w budynku komunalnym w Sułkowicach przy 
ul. Sportowej 51, na działce nr 1767/6 o łącznej powierzchni 75,3 
m2 ,wraz z  przebieralnią i WC o łącznej powierzchni 20 m2 . 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2011 r. o godz.1000 w budyn-
ku 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:
1. Lokale wraz z wyposażeniem, znajdujące się na parterze 
budynku,  przeznacza się na świadczenie usług rehabilita-
cji leczniczej.
2. Do przetargu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowot-
nej, które posiadają podpisaną umowę z NFZ na udziela-
nie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.
3. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 19,36 zł + 23% 
VAT. Łącznie 23,81 zł.

4. Cena wywoławcza za 1 m2 poczekalni i WC wynosi 9,68 zł 
+ 23% VAT. Łącznie 11,91 zł. 

5. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona 
w drodze przetargu + opłata za media.

6. Wadium na udział w przetargu wynosi 1220 zł  i należy je 
wpłacić do dnia 06.06.2011 r. w Banku Spółdzielczym Rze-
miosła Kraków, oddz. Sułkowice nr 75 8589 0006 0170 0000   
0068 0016 (kwota przedmiotowa  w dniu 06.06.2011r. powin-
na znajdować się już na powyższym koncie).

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

8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 

umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwoła-

nia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod 

numerem ( 12 ) 273-20-75 lub 273-21-48, wewnętrzny 31.

wicie objęty ogniem. Działania 

zastępów straży pożarnej polegały 

na zabezpieczeniu miejsca zda-

rzenia, oświetleniu terenu dzia-

łań, podaniu jednego prądu wody 

w obronie na drewniany, zagrożo-

ny ogniem budynek mieszkalny, 

znajdujący się w bezpośrednim 

sąsiedztwie pożaru oraz trzech 

prądów w natarciu na palącą się 

stodołę. Po zlokalizowaniu pożaru 

przystąpiono do usuwania spalo-

nej, drewnianej konstrukcji obiek-

tu i dogaszono tlące się drewniane 

elementy konstrukcji, słomę oraz 

siano. Miejsce zdarzenia przeka-

zano właścicielowi. Na miejsce 

akcji przybył zastępca naczelnika 

wydziału operacyjnego KP PSP 

Myślenice kpt. Marek Moskal.

                                                                                                                                     

Z prośba o pomoc w obronie 

sułkowickiej poczty do burmi-

strza zgłosiły się przedstawicielki 

poczty. Zebrane przez nie podpi-

sy mieszkańców pod protestem 

w liczbie ok. 4 tys. zostały wysła-

ne wraz z pismem przewodnim do 

prezesa zarządu Poczty Polskiej 

SA Jerzego Jana Józkowiaka do 

Warszawy. Burmistrz prosi w nim 

o pozostawienie w dotychczaso-

wych strukturach Urzędu Poczto-

wego w Sułkowicach, jako placów-

ki, która zabezpiecza potrzeby nie 

tylko mieszkańców Sułkowic, ale 

i okolicznych miejscowości. 

Burmistrz odbył również spo-

tkanie z dyrektorem Poczty Polskiej 

w Krakowie, który zapewnił, że na 

razie przekształcenia zostaną wstrzy-

mane i poczta będzie funkcjonować 

na dotychczasowych zasadach.

(red.)

(jg)

Sprostowanie
W artykule: Tolex Band. 

Nowe objawienie na sułkowic-

kiej scenie („Klamra” nr 3 (224) 

2011 podany został niepeł-

ny skład zespołu „Popularne 

Stokłosioki”. 

Bardzo przepraszam za tę 

pomyłkę Panów Tadeusza Star-

ca i Stanisława Kowalika, któ-

rzy grali w zespole ponad 20 lat, 

a także Czytelnikow i wszyst-

kich zainteresowanych.

Joanna Gatlik
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3 743,5 litra krwi
w akcji  „Krew darem 
ratowników dla dzieci 
poszkodowanych
w wypadkach”
strażackiego Klubu 
Honorowych Dawów Krwi

W niedzielę 27 marca  dru-

howie z naszej gminy i ich naj-

bliżsi wzięli udział akcji, prze-

prowadzonej przez Strażacki 

Klub Honorowych Dawców 

Krwi w myślenickiej Stacji 

Krwiodawstwa. Była to rekordo-

wa niedziela, bowiem skumulo-

wały się dwie akcje: 182. i 183. 

od początku działalności Klubu 

w roku 2001, a 5. i 6. w roku obec-

nym Do Stacji Krwiodawstwa 

w Myślenicach przybyli strażacy 

i wolontariusze z jednostek OSP 

gmin: Sułkowice i Siepraw oraz 

z Trzebuni w gminie Pcim. 

27 marca łącznie oddano  
43,5 litra krwi, 

co pozwoliło podnieść stan 

zebranej dotychczas krwi do 

3.743,5 litra.

Z naszej gminy w akcji tej 

uczestniczyli:

Z SUŁKOWIC: Sitarz Sła-
womir, Kuchta Krzysztof, Kuch-
ta Ryszard, Kania Stanisław,  
Sztebel Łukasz, Sztebel Mate-
usz, Kowalczyk Grzegorz, Sro-
ka Bogdan, Kurek Rafał, Sroka 
Stanisław, Gielata Tomasz.

Z KRZYWACZKI: Kaczor 
Tadeusz, Bułat Krzysztof, Sta-
rowicz Jarosław, Dziula Stani-
sław.

Z HARBUTOWIC:  Golon-
ka Adam, Golonka Bartłomiej, 
Kluzik Stanisław, Głuc Stani-
sław, Piwowar Tomasz, Gielata 
Mariusz.

Z RUDNIKA: Pułka Piotr 
– burmistrz,  Kowalczyk An-
drzej, Powroźnik Józef, Piegza 
Stanisław.

Z BIERTOWIC: Śliwa Pa-
weł, Turek Sławomir, Walas 
Michał

Nikt nie zamierza likwidować klas integracyjnych

Były, są i będą
Wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych ogromny niepokój 

wzbudziły pogłoski, że gmina chce likwidować klasy integracyjne. 
Na poprzedniej sesji rady miajskiej, jak też na zebraniach ko-

misji oświaty protestowali oni przeciwko takiej decyzji. 
Swoje stanowisko ogłosili też za pomocą mediów regionalnych. 

Tymczasem gmina nie miała ani nie ma 
najmniejszego zamiaru likwidować klas integracyjnych.  

Rozalia Oliwa – wiceburmistrz:  
Oczywiście, że to nieprawda. Gmi-
na nigdy nie zamierzała likwi-
dować tych klas, ani ograniczać 
przyjęć do naszych placówek dzie-
ci niepełnosprawnych. 

Red.: Skąd wzięły się więc niepokoje? 

RO: Sama chciałabym to wiedzieć. 
Nowe rozporzadzenia w sprawie 
zasad organizowania i udziela-
nia pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej w szkołach w sposób 
szczególny kładą akcent na oso-
bę dziecka wymagającego pomo-
cy. Nie tylko tego, które posiada 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, lecz także i tego, któ-
re posiada tylko opinię poradni. 
W związku z tym szczególnie uważ-
nie przyjrzeliśmy się, jak było to 
organizowane do tej pory. Dodatko-
wi nauczyciele opiekujący się dzieć-
mi niepełnosprawnymi nie mogą 
być na sztywno przypisani do klas. 
Mówiąc obrazowo powinni być bar-
dziej „przypisani do dziecka”, mieć 
więcej różnorakich zajęć z dziećmi 
wymagającymi rewalidacji lub in-
nej pomocy, zgodnie z orzeczeniem 
poradni. Oczywiście w klasie, gdzie 
jest kilkoro dzieci z poważnymi dys-
funkcjami drugi pedagog na lekcji 
jest konieczny. To kwestia trzeźwej 
i uczciwej oceny sytuacji, a nie my-
ślenia gotowym schematem.

Alina Judasz – kierownik referatu 
oświaty, kultury i rekreacji UM: 
W naszych szkołach wielu na-
uczycieli ma podyplomowe przy-
gotowanie w zakresie pedagogiki 
specjalnej w różnych kierunkach. 
Są oni przygotowani do pracy 
z dziećmi o różnym stopniu niepeł-
nosprawności.  Obecnie, w związ-
ku ze zmianami prawnymi, przy-
stąpiliśmy do uregulowania zasad 
zatrudnienia dodatkowych osób 
i znormalizowania przydziału obo-
wiązków przypisanych do poszcze-
gólnych funkcji. Decydując o tym, 
kto powinien wykonywać poszcze-
gólne czynności związane z opieką, 
rewalidacją i edukacją dzieci nie-
pełnosprawnych, opierać się  nale-
ży przede wszystkim na  orzecze-
niach poradni.

Red.: Na czym polega ta regulacja?

AJ: Prowadzimy analizę struktury 
zatrudnienia i chcemy ją tak upo-
rządkować, by uzyskać optymalną 
opiekę dla ucznia.

Red.: Ludzie pytają – po co jakieś 
zmiany, skoro od lat funkcjonowa-
ło i było dobrze? 

Józef Godzik – przewodniczący 
komisji oświaty rady miejskiej: 
Świat nie stoi w miejscu. Zmienia 
się prawo, przydział kompetencji, 
a także warunki bieżące. Mamy 
niż demograficzny, do szkół trafia 
mniej dzieci – także niepełnospraw-
nych. Rocznik z jednym dzieckiem 
niepełnosprawnym jest faktem, 
a możliwy jest i taki, gdy nie będzie 
żadnego. Nie dlatego, że nie chcemy 
ich przyjąć, tylko dlatego, że w rocz-
niku nie ma dzieci niepełnospraw-
nych kwalifikujących się do klas 
integracyjnych na podstawie orze-
czenia poradni. Nawiasem mówiąc, 
jest to powód do radości, prawda?

Redakcja: Dlaczego teraz i dlaczego 
robi to gmina, a nie kuratorium? 

RO: Bardzo zmienia się prawo 
oświatowe. Znaczna część kompe-
tencji odnośnie nadzoru nad oświa-
tą, także w sferze merytorycznej, 
przekazywana jest z kuratorium 
do gmin. Mamy nowe obowiązki 
związane ze szkołami i chcemy się 
z nich rzetelnie wywiązywać. 

Piotr Pułka – burmistrz: Powtórzę 
to, co powiedziałem na sesji Rady 
Miejskiej – Organ wykonawczy 
gminy nie miał i nie ma zamiaru 
likwidowania klas – oddziałów inte-
gracyjnych. Oddziały integracyjne 
będą organizowane zgodnie z obo-
wiazującymi w tym zakresie przepi-
sami prawa oświatowego. Wyrażam 
niniejszym ubolewanie, że jakieś 
nieodpowiedzialne osoby celowo, 
z premedytacją lub z głupoty wpro-
wadzają w błąd rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych. Do tego, co wtedy 
powiedziałem dodałbym jeszcze, 
że wszyscy rodzice (a już zwłaszcza 
rodzicie dzieci niepełnosprawnych) 
mają prawo do rzetelnej informacji, 
zaś wszelka manipulacja jest w ich 
przypadku głeboko niemoralna.
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Gminne władze strażackie na nową kadencję
Miejsko-gminny zjazd ZOSP RP

Strażacy ochotnicy naszej 
gminy swoje władze związkowe 
na nastepną kadencję wybrali na 
zjeździe miejsko-gminnym w dniu 
9 kwietnia. Delegaci wybrali też 
spośród siebie dwóch reprezen-
tantów naszej organizacji na szcze-
blu gminnym na zjazd powiatowy 
– Piotra Pułkę i Jana Hodurka oraz 
komisje rewizyjna w składzie: Jó-
zef Jończyk, – przewodniczący, Ja-
nusz Starzec – wiceprzewodniczą-
cy i Adam Golonka – sekretarz.

Gośćmi zjazdu byli: prezes 
zarządu powiatowego dh Andrzej 
Burzawa, zastępca komendanta 
powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej kpt. Wojciech Murzyn, 
kierownik wydziału zarządzania 
kryzysowego starostwa powiato-
wego Tadeusz Rabski, wicebur-
mistrz Rozalia Oliwa i przewod-
niczący komisji bezpieczeństwa 
rady miejskiej Kazimierz Król.

W trakcie zjazdu omówiono 
też najważniejsze wydarzenia mi-
jającej kadencji. 

W gminie działa 6 jednostek 
OSP – po jednej w każdej miejsco-
wości oraz OSP Kuźnia. Jednostki 
w Sułkowicach, Harbutowicach 
i Krzywaczce należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Na terenie gminy mamy obecnie 
11 samochodów pożarniczych, z cze-
go Sułkowice mają 3 samochody, 
a po 2 – jednostki w Biertowicach, 
Harbutowicach i Krzywaczce.

Zasadniczo władze miejsko-gmnne niewiele się zmieniły w stosunku do poprzedniej kadencji. 
Na prezesa miejsko-gminnego ZOSP RP jednogłośnie wybrany został burmistrz Piotr Pułka. 

Jego zastępcą pozostał prezes jednostki sułkowickiej OSP Jan Hodurek, a naczelnikiem – Ryszard Sroka. 
Ponadto w skład zarządu wchodzą: Józef Ziemianin, Franciszek Świerk, Tadeusz Burda, 

Krystian Baś, Paweł Śliwa, Tadeusz Krzywoń, Stefan Kurek, Jan Golonka i Wacław Piechota.

W tym czasie trzy jednostki: 
OSP Krzywaczka,  Harbutowice 
i Sułkowice wzbogaciły się o sa-
mochody pożarnicze przystoso-
wane do ratownictwa drogowego 
i wyposażone w nowe technologie 
gaśnicze. Te zakupy sfinansowa-
ne zostały z budżetu gminy przy 
cześciowym dofinansowaniu przez 
Państwową Straż Pożarną. Wszyst-
kie jednostki otrzymały też od gmi-
ny agregaty prądotwórcze, doposa-
żenie w sprzęt oraz pieniądze na 
prowadzenie remontów i moder-
nizacji obiektów, szczególnie ich 
części bojowych. Jednostki z Suł-
kowic i Biertowic otrzymały także 

dofinansowanie z urzędu marszał-
kowskiego w ramach konkursu 
„Małopolskie remizy”, za które wy-
konano parkingi przy strażnicach 
w centrum wsi. Powstał też parking 
przy OSP w Krzywaczce z fundu-
szu sołeckiego, a w ostatnich tygo-
dniach – w Harbutowicach. 

Przedstawiona została szcze-
gółowa analiza aktywności bojo-
wej naszych jednostek. Z roku 
na rok gwałtownie wzrasta licz-
ba wyjazdów do akcji, co z jednej 
strony wynika z większej liczby 
zdarzeń drogowych, a z drugiej 
– z powodzi   nękających nasz re-
gion w ostatnich latach. Dla po-
równania w roku 2006 odnotowano 
74 wyjazdy, a w 2010 – 373, z czego aż 
165 przypadło na OSP Sułkowice. 

Nasze jednostki biorą syste-
matycznie udział w ćwiczeniach 
bojowych, kursach specjalistycz-
nych, a także zawodach sportowo-
pożarniczych dla dorosłych i dla 
drużyn młodzieżowych na szcze-
blu gminnym i powiatowym.

W części zjazdu poświęconej 
dyskusji przedstawciele samorzą-
du i władz związkowych dziękowa-
li druhom za ofiarność i poświęce-
nie w służbie bliźniemu, a także 
wierność idei ochotniczych straży. 
Z kolei druhowie podkreślali za-
angażowanie samorządu gminne-
go i dziękowali za jego otwarcie na 
potrzeby jednostek.

Przy sztandarze OSP Sułkowice od lewej stoją: Piotr Pułka, Wojciech Murzyn, 
Andrzej Burzawa, Tadeusz Rabski, Jan Hodurek i Ryszard Sroka.

Delegaci jednostek OSP z naszej gminy na zjeździe miejsko-gminnym w Sułkowicach. fo
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Dla uczczenia zamordowanych 
i zamęczonych patriotów z ziemi 
sułkowickiej jak co roku spotkali się 
ich potomkowie, bliscy oraz osoby, 
którym droga jest historia własne-
go regionu i Kraju. Kameralną uro-
czystość rozpoczęła Msza św. w in-
tencji pomordowanych odprawiona 
przez ks. Marka Sudra. Wzięli w niej 
udział, obok krewnych ofiar, przed-
stawiciele samorządu gminy i rady 
osiedla. Po nabożeństwie złożyli 
oni kwiaty pod tablicą wmurowaną 
w budynek Starej Szkoły w Rynku, 
która upamiętnia te wydarzenia. 
Następnie udali się na spotkanie 
w Izbie Pamięci. 

O zachowanie pamięci o tych 
wydarzeniach i ludziach troszczy 
się sułkowickie Koło Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych. Jego prezes 
Eugeniusz Pitala apelował o to, by 
w organizację rocznic włączali się 
ludzie młodsi, by stworzyli sztafe-
tę  pokoleń nie pozwalającą na to, 
by pamięć odeszła wraz z najstar-
szymi świadkami. Przypomniał, 
że po pacyfikacji Sułkowic w 1943 
roku nastąpiły dalsze represje. 

W dniu 3 kwietnia 1944 roku 
(…) zamordowany został kpt. Woj-
ska Polskiego Stanisław Stanaszek 
i jego siostra Maria Kocembowa. 
W dniu 30 kwietnia 1944 roku za-
mordowano w domu Władysława 
Salę, dyrektora Szkoły Zawodo-
wej, a jego czterej synowie wraz z 
szesnastoma mieszkańcami Sułko-
wic wywiezieni zostali gdzieś do 
obozów śmierci. Wrócił tylko jeden 
– lekarz Leonard Żychski. Wia-
domo tylko, że dwaj z tej grupy – 
Wincenty Gawęda i Władysław 
Ziembla zostali rozstrzelani w 
Krakowie  na rogu ulic Botanicz-
nej i Lubicz. Są też umieszczeni na 
tablicy pamiątkowej. 

W dniu 3 lipca 1944 roku 
nastąpiły kolejne aresztowania. 
Z siedemnastu aresztowanych po-
wróciło tylko dwóch. W październiku 
1944 roku na pograniczu Sułkowic 
i Biertowic zginął od strzału żan-
darma niemieckiego dziewiętnasto-
letni akowiec Kazimierz Szybowski, 
syn kierownika szkoły w Rudniku.

30 kwietnia w Sułkowicach

O sztafetę pamięci i rozum dla Polaków
Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni.
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie,
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni,
Chodźcie, głupcy, do okien – i patrzcie! i patrzcie!

Julian Tuwim: Pogrzeb prezydenta Narutowicza

Ten fragment wiersza Juliana Tuwima przypomniał 
Eugeniusz Pitala w swoim przemówieniu okolicznościowym 

z okazji 67. rocznicy dokonania przez hitlerowców 
aresztowań, zesłań do obozów koncentracyjnych i mordów 

na mieszkańcach Sułkowic. 
Refleksje o czasach minionych połączył z diagnozą 

obecnej trudnej sytuacji społecznej w Polsce.

Eugeniusz Pitala, przypomi-
nając kalendarium tragicznych 
wydarzeń ostatniego roku wojny, 
zastanawiał się, skąd w ludzkiej 
naturze bierze się tak wiele zła, 
nienawiści i pogardy dla drugiego 
człowieka  i dla drugiego narodu. 
Zwłaszcza że przecież agresorzy 
wypisywali na swoich akcesoriach 
hasło Gott mit Uns – Bóg z nami. 
Przypomniał ciężkie czasy sta-
linowskie, gdy za zgodą świato-
wych mocarstw Polska przeszła 
pod protektorat ZSRR. Nawiązał 
też do wydarzeń współczesnych 
– terroryzmu i świata islamskie-
go, w którym muzułmanie w imię 
Boga – Allacha mordują swoich 
własnych ziomków muzułmanów. 
Nienawiść i zaślepienie – jak mó-
wił Eugeniusz Pitala – połączone 
z obłędnym fanatyzmem zapisują 
najtragiczniejsze karty historii. 
Tak zginął również pierwszy pre-
zydent II Rzeczypospolitej Gabriel 
Narutowicz w 1922 roku.

Swoje przemówienie Euge-
niusz Pitala zakończył refleksją 
współczesną dotyczącą naszej rze-
czywistości politycznej:

Naród jest podzielony.  A przez 
kogo. Przez polityków, którzy mącą 
narodowi w głowie. Dominuje ję-
zyk nienawiści, obrzucanie się bło-
tem, inwektywami. Odzyskaliśmy 
przed 20 laty niepodległość – Trze-

cią Rzeczpospolitą. Żyjemy w wol-
nym, niepodległym i demokratycz-
nym państwie, ale są jednostki, 
które kuszą Pana Boga, śpiewając: 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, 
Panie”. Oby się Pan Bóg nie zde-
nerwował i nie zabrał nam tej wol-
ności na ponowne 120 lat. 

Obserwując życie polityczne 
w Polsce chciałoby się nieraz za-
wołać: „groby pobielane – plemię 
jaszczurcze”. Mówi się, że w Polsce 
nawet Kościół jest podzielony – na 
krakowski, łagiewnicki, toruński. 
Nic, tylko zawołać za panem Popioł-
kiem z filmu „Dom”: Koniec świata. 
Nadzieja w tym, że beatyfikowany 
papież Jan Paweł II wyprosi Ducha 
Świętego o rozum dla swoich Roda-
ków, a w niedalekiej przyszłości na 
kanonizację błogosławionego Jana 
Pawła II polecą nasi przedstawicie-
le jednym samolotem. Na pewno nie 
o takiej skłóconej Polsce marzyli Ci, 
których dzisiaj wspominamy.

W trakcie spotkania rozma-
wiano o zapamiętanych chwilach 
sprzed 67 lat, przekazywano sobie 
informacje zasłyszane od rodzi-
ców, rozważano losy ludzi, których 
groby są tylko symboliczne, bo los 
ich nie jest do końca znany. 

(red.)
W poczcie sztandarowym ze

Stanisławem Mieleckim stanęły harcerki 
Janina Zdrzenicka i Patrycja Burkiewicz 

z 6 MDH „Orsza” Hufca Myślenice. 

Spotkanie w Izbie Tradycji fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Obchody trzecioma-

jowe odbywają się w Suł-

kowicach według progra-

mu opracowanego 20 lat 

temu przez samorząd 

pierwszej kadencji. Jak 

w ubiegłych latach, tak 

i w obecnym uroczystości 

rozpoczęły się od Mszy 

św. w intencji Ojczy-

zny w kościele parafial-

nym koncelebrowanej 

przez ks. Marka Sudra 

w asyście ks. Mariana 

Błaszczyka i probosz-

cza Biertowic ks. Jacka 

Budzonia. Homilię wy-

głosił ks. Jacek Budzoń. 

W Mszy świętej wzięli 

udział przedstawiciele 

instytucji i organizacji 

działających na terenie 

naszej gminy wraz z pocz-

tami sztandarowymi oraz 

licznie przybyli mieszkańcy. 

Po nabożeństwie, w oprawie 

muzycznej z udziałem chóru Apas-

sionata, uczestnicy uroczystości 

przeszli pod pomnik w Rynku. Po 

krótkim wprowadzeniu prowadzą-

cego tę część obchodów Grzegorza 

„Tak ślubujem – w Trzeci Maj”

Gminne święto narodowe i kościelne

Przedstawiciele środowisk i wszystkich miejscowości gminy oraz mieszkańcy 
razem świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto Maryi Królowej Polski 

podczas uroczystości kościelnych oraz pod pomnikiem na sułkowickim Rynku.

Burdy, delegacje złożyły wieńce.  

Z roku na rok przy okazji świąt na-

rodowych przybywa wieńców pod 

pomnikiem. W tym roku 3 Maja zło-

żono ich aż 28. Lista delegacji poka-

zuje ile w krótkim czasie zaledwie 

5 lat przybyło nam organizacji 

działających na terenie 

naszej gminy. Z jednej 

strony świadczy to o dy-

namice rozwoju życia 

społecznego w gminie, 

z drugiej – o coraz silniej-

szym poczuciu integracji 

poszczególnych miejsco-

wości i środowisk w jej 

obrębie. Obchody święta 

majowego w ostatnich la-

tach są gminne nie tylko 

z nazwy.

W imieniu miesz-

kańców kwiaty złożył 

burmistrz Piotr Pułka, 

a radę miejską reprezen-

tował przewodniczący 

Jan Socha. Wieńce złoży-

li przedstawiciele prze-

szkoli, szkół podstawo-

wych, gimnazjów i szkoły 

średniej. Kolejne dele-

gacje reprezentowały: 

Radę Osiedla Sułkowice, Związek 
Kombatantów RP i byłych Więź-
niów Politycznych, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Zespół Ekonomiki 
Oświaty, Spółdzielczy Bank Rze-
miosła, Sułkowicką Izbę Gospo-
darczą, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Krzywaczce, Gminną Spółdziel-
nię Samopomoc Chłopska, Stowa-
rzyszenie Gospodyń „Kalina” Rud-
nik oraz Stowarzyszenie „Diabelski 
Kamień” z Rudnika, Fabrykę Na-
rzędzi Kuźnia, Społeczny Komitet 
przy Gimnazjum w Sułkowicach, 
Stowarzyszenie „Między Dalinem 
i Gościbią”, Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną, Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, Klub Sportowy KS Gości-
bia, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Stowarzyszenie Gospodyń „Cis”  
Habrutowice. 

Następnie głos zabrał bur-
mistrz Piotr Pułka, który podkre-
ślił rolę narodowej i społecznej zgo-
dy zarówno wtedy, gdy uchwalana 
była Konstytucja 3 Maja, jak dziś.  

Na zakończenie sułkowicka 
orkiestra dęta pod batutą nowe-
go kapelmistrza Dariusza Pikora 
odegrała wiązankę pieśni patrio-
tycznych.

(awz)

(...) Mam ogromny zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych, którzy dają dziś wyraz przywią-
zania do patriotyzmu i wartości zawartych w rozdziałach Konstytucji 3 Maja. 
Patriotyzm – wielkie słowo, umiłowanie Ojczyzny. 
Czym w dzisiejszych czasach jest dla nas patriotyzm?
Umiłowanie Ojczyzny to przecież umiłowanie miejsca w którym mieszkamy, umiłowanie naszych 
sąsiadów i tego, co nas otacza. Z tym słowem nierozerwalnie związane są solidarność, wspólnota, 
budowanie.
Dzisiaj najbardziej potrzebne nam jest budowanie. 
Niezależnie od zapatrywań politycznych, własnych interesów, czy frustracji wywołanej niespeł-
nionymi zamierzeniami i planami. Trzeba zostawić podziały i zjednoczyć siły aby nasze miejsco-
wości, nasza Gmina wzrastała, by stawała się miejscem dostatnim i przyjaznym.
A jest ku temu okazja. Największe w historii Gminy, ponad 25-milionowe dofinansowanie z Unii 
Europejskiej, gwarantuje nam dalszy szybki rozwój. To wielka okazja, ale również wielkie wy-
zwanie.
Niech najbliższe lata będą czasem budowania a nie dzielenia. Budowania i sadzenia. Niech będą 
czasem dojrzewania do coraz większego braterstwa, wzajemnego szacunku oraz otwierania się 
na drugiego człowieka (...).

Fragmenty przemówienia okolicznościowego burmistrza Piotra Pułki

Przemarsz uczestników uroczystości trzeciomajowych, z poczta-
mi sztandarowym na czele z kościoła na plac pod pomnikiem 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Powoli dociera do nas sens doświadczenia, które stało się naszym udziałem – nie tylko jako narodu czy 
wspólnoty religijnej, lecz także zupełnie osobistym. Błogosławiony Kościoła Chrystusowego, wkrótce zapew-
ne Święty wyniesiony na Ołtarze rozmawiał ze mną, błogosławił mnie, udzielił mi sakramentów świętych, 
stał obok, żartował, napisał do mnie, wział na ręce jako dziecko... Był taki zwyczajny, jak proboszcz, kate-
cheta. Wielu z nas ma bardzo osobiste wspomnienia związane z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II. I wielu 
z nas nie mogą się one pomiescić ani w głowie, ani w sercu. Pragną się nimi dzielić, bo w ten sposób utrwa-
lają ten wielki Dar Jego Obecności wsród nas, wciąż żywej i budującej. Stają się heroldami Jego przykładu 
i nauczania. Z tą myślą postanowiliśmy stworzyć stałą rubrykę w najbliższych numerach „Klamry”. 

Moje spotkanie 
z 

Błogosławionym

Pisał do 
mnie Papież

Obrazek 

powyżej nale-

ży do cennego 

zbioru Mar-

ka Leśniaka 

z Krzywaczki. 

Bedąc jeszcze dzieckiem przez kil-

ka lat korespodował z Papieżem.

A było tak. Gdy kardynał Ka-

rol Wojtyła został papieżem, ówcze-

sny proboszcz Krzywaczki zachęcał 

ministrantów, by do Niego pisali. 

Marek Leśniak odpowiedział na 

ten apel. Pisałem do Papieża na 

święta i zwyczajnie, o wszystkim. 

A Papież mi odpowiadał. To były 

najczęściej obrazki i kilka słów 

skreślonych Jego ręką. Badaliśmy 

ostatnio te podpisy z bratem i na 

pewno jest to pismo odręczne, nie 

pieczątka. Tego było dużo, a czło-

wiek był wtedy jeszcze bardzo mło-

dy, nie przywiązywał takiej wagi, 

jak dzisiaj do pamiątek. Ale to było 

niesamowite – Papież do mnie pi-

sał! To trwało przez kilka lat!

Z korespondencji Marka Leśniaka 

Błogosławieństwo Karola 
Wojtyły

Wspominają Maria i Wiesław 

Korpalowie:

W marcu 1978 roku obcho-

dziliśmy 35. rocznicę ślubu. Tym 

chętniej wzięliśmy udział w mszy 

świętej (kwiecień 1978 r.) zorga-

nizowanej przez ówczesnego pro-

boszcza ks. Antoniego Kowalskie-

go z okazji wizytacji parafii przez 

Jego Eminencję ks. Kardynała Ka-

rola Wojtyłę, podczas której miał 

On błogosławić pary małżeńskie. 

Ponieważ nasza rodzinna ławka 

znajduje się w tylnej części ko-

ścioła, jako ostatni znaleźliśmy 

się przed ołtarzem. Może dlatego 

ks. Kardynał zatrzymał się przy 

nas dłużej? A może dlatego, że ks. 

Proboszcz dość szczegółowo przed-

stawił nas? Tak czy inaczej przez 

moment wydawało nam się, że ta 

uroczystość dotyczy tylko nas, że 

tylko nas ks. Kardynał Karol Woj-

tyła pobłogosławił!

Gdy pół roku później został wy-

brany na Stolicę Piotrową, pierw-

szą moją myślą było: „To Papież 

błogosławił naszemu małżeństwu!”

Ta myśl powracała co roku 

przez wszystkie lata pontyfikatu 

Jana Pawła II i po Jego śmierci.

Dziś, w 2011 roku, gdy Jan 

Paweł II został ogłoszony Błogo-

sławionym, nie mogę oprzeć się 

wrażeniu i przeświadczeniu, że to 
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Jego wstawiennictwu (poprzez bło-

gosławieństwo w 1978 r.) zawdzię-

czamy 68 lat wspólnego życia 

w dobrym zdrowiu i przez Niego 

wnosić będziemy do Boga nieusta-

jące prośby o dalsze błogosławień-

stwo na naszej drodze życia.

Czcij Ojca Swego 
i Matkę Swoją

Marta Biernat nie ma zdjęć 

z bierzmowania. Kiedyś nie foto-

grafowało się tak powszechnie. 

Zachowała wspomienie z bierzmo-

wania, którego udzielił jej ks. kar-

dynał Karol Wojtyła:

Przy każdym z nas zatrzymy-

wał się i zadawał nam po jednym 

pytaniu. To było ogromne przeży-

cie. W ogóle nie pamiętam, co wte-

dy odpowiedziałam, ale pamiętam 

doskonale pytanie: „Jak rozumiesz 

IV przykazanie?” Właściwie do 

dziś do niego wracam. 

W Sułkowicach
Na pierwszej i ostatniej stro-

nie okładki zamieściliśmy zdję-

cia z pobytu ks. kradynała Karola 

Wojtyły w Sułkowicach. Szczegó-

łowy ich opis podajemy na ostat-

niej stronie gazety. Warto zwrócić 

uwagę, że podczas tej wizytacji 

z kardynałem Karolem Wojtyłą był 

w Sułkowicach młodziutki wów-

czas ksiądz Stanisław Dziwisz, od 

dwóch lat Obywatel Honorowy 

naszego miasta, co utrwaliła m.in. 

poniższa fotografia ze zbiorów Zo-

fii Jodłowskiej:

Pierwsze święcenia kapłańskie
To było wielkie przyżycie nie tylko dla wyświęcanych kapła-

nów, lecz także dla samego ks. Karola Wojtyły. Jego pierwsi wy-

święceni kapłani. W ich gronie było aż trzech dzisiejszych dostoj-

ników Kościoła: ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ks. biskup Jan 

Zając, wikariusz generalny, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach i ks. biskup Tadeusz Rakoczy – ordynariusz Die-

cezji Bielsko–Żywieckiej. W ich gronie był też proboszcz parafii 

w Rudniku ks. Aleksander Zemła.  Z tej wielkiej chwili zachowały się 

w prywatnym archiwum ks. proboszcza trzy fotografie.

Ks. Jan Twardowski pisał; 

Śpieszmy sie kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą. Przykład bł. 

Jana Pawła II zdaje się nam mó-

wić ponadto: Śpieszmy się szano-

wać ludzi. Nigdy nie wiadmo, czy 

na naszej drodze właśnie nie sta-

nął Święty.
(awz)
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W przeddzień beatyfikacji

Już nie ma Ciebie z nami,
 Ale może teraz zamiast mieć – będziemy,

 Już nic do nas nie powiesz,
 Ale może teraz zaczniemy Cię słuchać.

 Już nie pocałujesz polskiej ziemi,
 Ale może teraz pokochamy Ojczyznę.

 Już nie jesteś głową Kościoła,
 Ale może teraz będziemy dziećmi Kościoła.

– mówili uczniowie sułkowickiego 

gimnazjum, przygotowani przez 

nauczycielki: Aleksandrę Łakomy 

i Urszulę Kuklicz. O odpowiednie na-

głośnienie zadbał Sławomir Urbań-

czyk. Uczennice  Karolina Chorwat, 

Elżbieta i Alicja Ciężkowskie, Klau-

dia Oramus, Brygida Biela i Sylwia 

Wiśniewska zaśpiewały pieśni zwią-

zane z osobą Jana Pawła II, w tym 

Janowi Pawłowi II – z serca do samego nieba
50 lampionów poszybowało w  niebo z terenów rekreacyjnych przy gimnazjum w Sułkowicach

w sobotę 30 kwietnia – w przeddzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Uroczystość poprzedził krótki, nastrojowy montaż w wykonaniu uczniów gimnazjum. 

Wraz ze społecznością szkoły: uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły, 
świetliste listy do nieba wysyłali przedstawiciele samorządu: 

burmistrz, wiceburmistrz, przewodniczący rady miejskiej i część radnych.

nastrojową pieśń W ciszy niepoka-

lanej napisaną z okazji beatyfikacji 

i opublikowaną przez Cystersów 

z Mogiły zaledwie miesiąc wcześniej. 

W imieniu zebranych dziew-

częta prosiły Ojca Świętego 

o potrzebne łaski, wytrzymałość 

w dźwiganiu codziennego krzyża 

i błogosławieństwo: 

Święty Karolu wiem, że słyszysz
 Żałosny mój u bramy jęk.

 Pomny na Boskie Miłosierdzie
 Ześlij łask deszcz.....

 A myśli mroki rozprosz łuną
 Miłością poraź serce.

 Raz jeszcze tylko spójrz na ziemię
 Tylko ten raz – wysłuchać racz,

 Tylko ten raz – błogosław mnie.

Nastrojowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic gimnazjum w Suł-
kowicach z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.  fot. Marcin Kaciuba

Te promienne punkty, które w sobotę 30 kwietnia przez moment utworzyły 
świetlistą drogę z ziemi do nieba, w rzeczywistości są całkiem dużymi papiero-
wymi lampionami unoszonymi w górę siłą rozgrzanego powietrza – o sercach 
nie wspominając...

fot. Marcin Kaciuba

30 kwietnia był dniem wyjąt-

kowo niepogodnym – od rana albo 

padał deszcz, albo wiał wiatr. To 

wykluczało wypuszczenie papie-

rowych lampionów. Najmniejszy 

wiatr nie pozwoliłby się im rozgrzać 

na tyle, by poszybować. Organizato-

rzy alternetywnie przygotowali zni-

cze, by ułożyć z nich wielkie serce. 

Ale pod wieczór uciszył się wiatr, 

przestało padać i światełka poszy-

bowały do Nieba wraz z modlitwą 

do nowego Błogosławionego.
(red)
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Uroczystości w Harbutowi-
cach zorganizowała szkoła wraz 
z Ochotniczą Strażą Pożarną. Po 
uroczystej Mszy św. odprawionej  
w parafialnym kościele przez ks. 
proboszcza Zbigniewa Nowaka 
odbyła się Wieczornica w szkole. 
Uczniowie udowodnili, że Patrona 
kochają, słuchają jego słów i garną 
się do Jego charyzmy. 

To wydarzenie zgromadziło 
w sali gimnastycznej szkoły wie-
lu mieszkańców wsi, strażaków 
i panie ze Stowarzyszenia Gospo-
dyń „Cis”. Przybył ks. proboszcz, 
sołtys, burmistrzowie, radni, 
urzędnicy.

Starannie przygotowany wy-
stęp zaangażował kilkadziesiąt 
dzieci z wszystkich klas szkoły. 
To musiało być bardzo praco-
chłonne przedsięwzięcie, zważyw-
szy na młody wiek uczestników 
i trudność podejmowanych treści. 
Uczniowie z Harbutowic wywią-
zali się z tego ambitnego zadania 
znakomicie.  Całość koordynowały 
nauczycielki: Bernadetta Zaręba, 
Danuta Światłoń i Zofia Bobeł, 
a oprawę muzyczną przygotował 
Ireneusz Przała. 

Występy wycisnęły wiele łez 
z oczu słuchaczy i przywołały 
wspomnienia u tych, którzy mieli 
okazję osobiście zetknąć się z tym 

Hymn Gimnazjum 
w Sułkowicach

Kilka dni później w szkole 

– podobnie jak w innych placów-

kach oświatowych – zorganizowa-

na została akademia z okazji świę-

ta 3 Maja. Tegoroczna uroczystośc 

w sułkowickim gimnazjum była 

jednak o tyle wyjątkowa, że pod-

czas niej po raz pierwszy został 

wykonany hymn Szkoły. Dyrektor 

Stefania Pilch mówi: To jest stu-

procentowo nasz hymn, bo sami 

go ułożyliśmy, sami stworzyli-

śmy do niego muzykę i wyraża to, 

co czujemy, co jest dla nas na-

prawdę ważne, czego sobie nawza-

jem życzymy. 

Nie bój się marzyć
Tu wyrosłeś w cieniu kuźni, 

szumie drzew

Tu gdzie słychać leśnych ptaków 

dźwięczny śpiew

Teraz idziesz w jasną przyszłość, 

złotą dal

Idź więc śmiało, idź wesoło 

jak na bal.

Refren

Jak dobrze marzyć, 

nie bój się marzyć

Co dziś wymarzysz 

jutro się zdarzy

Nie stawiaj przeto 

marzeniom granic

Wszelkie przeszkody 

miej teraz za nic

Dziś otworem stoi, 

czeka cały świat

Każdy człowiek -także Inny 

-to Twój brat

Ucz się pilnie, 

życia trudy chętnie bierz

Co jest ważne, 

co istotne, to już wiesz

Refren

Jak dobrze marzyć ...

Mury szkoły swej jedynej 

zawsze sław

Tu kardynał jest patronem 

trudnych spraw

To drogowskaz 

jak człowiekiem zawsze być

I jak godnie 

i szczęśliwie dalej żyć.

Refren

Jak dobrze marzyć ...

Harbutowice w hołdzie Janowi Pawłowi II

Gdy Patron 
zostaje Błogosławionym

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II miała szczególny 
wymiar dla Szkoły Podstawowej w Harbutowicach, 

który od blisko 14 lat nosi Jego imię. 

wielkim Człowiekiem – przecież 
to było tak niedawno, gdy był 
wśród nas. Najmłodsi udowodnili, 
że wciąż jest.

Wieczornicy towarzyszyła wy-
stawa albumów poświęconych Pa-
tronowi, autorstwa harbutowskich 
uczniów, a gości wieczornicy dy-
rekcja szkoły podejmowała słyn-
nym smakołykiem – papieskimi 
kremówkami.

(awz)

Wieczornica poświęcona Patronowi szkoły z okazji beatyfikacji
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
Słowa – Halina Kozioł

Muzyka –  Halina Repeć
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Najlepsi okazali się oczywi-
ście uczniowie szkoły podstawowej 
w Harbutowicach – Piotr Kluzik 
i Mateusz Pieczara. Drugie i trze-
cie miejsce pod względem uzyska-
nych punktów przypadło zespołom 
ze szkoły podstawowej w Sułkowi-
cach – kolejno Oliwii Bochenek 
i Gabrieli Ostafin oraz Katarzynie 
Repeć i Beniaminowi Nowakowi. 

Aby zakwalifikować się do kon-
kursu gminnego, należało najpierw 
przystąpić do eliminacji szkolnych. 
Z nich zostały wyłonione 
w każdej szkole dwa dwuosobowe 
zespoły, które musiały zmierzyć 
się z pytaniami testowymi, czy np. 
z krzyżówką. Nie było to zadanie 
łatwe – trzeba było np. nazwać czę-
ści ubioru papieża, rozpoznać na 
zdjęciach  ołtarze, przy których 
Jan Paweł II odprawiał msze piel-
grzymkowe w Polsce. 

Zwycięzcy otrzymali gratula-
cje i nagrody książkowe od burmi-
strza Piotra Pułki, dyrektor ZPO 
w Harbutowicach Małgorzaty Ki-
sielewskiej oraz członków komisji 
– Renaty Boczkai, Jolanty Księżar-
czyk, Beaty Góralczyk i Ireneusza 
Przały.  Pozostali uczestnicy otrzy-
mali puzzle z cytatami autorstwa 

Gminny konkurs wiedzy o patronach naszych szkół

Poznaj Patrona – Jana Pawła II
Od trzech lat nasze szkoły podstawowe organizują gminny konkurs „Poznaj Patrona”. Uczniowie 
ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie rywalizują, starając się jak najlepiej poznać 

patrona – co roku innej szkoły. W roku 2009 była to św. Jadwiga, w 2010 – Adam Mickiewicz, 
a w tym roku przyszła kolej na Harbutowice. Dyrektorki, planując jego przeprowadzenie już 

w zeszłym roku, nie przypuszczały, że wypadnie on właśnie w okresie beatyfikacji Papieża Polaka. 
Konkurs odbył sie 7 kwietnia – na niecały miesiąc przed tym wielkim wydarzeniem. 

Karola Wojtyły. Przygotowania do 

konkursu koordynowały Renata 

Dymek i Bernadetta Zaremba. 

Imieniny patrona szkoły na 
turystycznym szlaku

Szkoła w Harbutowicach 

należy do tych bardzo licznych 

w Polsce placówek oświatowych, 

które za swojego patrona przy-

Reprezentacja szkoły w Harbutowicach na Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II 
z okazji imienin Patrona w Dolinie Chochołowskiej              fot. z archiwum szkoły

Finał gminnego konkursu „Poznaj Patrona” w Harbutowicach

fot. Joanna Gatlik

jęły Jana Pawła II. Jak opowiada 

dyrektor ZPO w Harbutowicach 

Małgorzata Kisielewska, co roku 

4 listopada, w dzień imienin Karo-

la, Stowarzyszenie Szkół im. Jana 

Pawła II  organizuje w Dolinie 

Chochołowskiej spotkanie szkół 

archidiecezji krakowskiej noszą-

cych imię polskiego papieża. Są 

to imieniny patrona na turystycz-

nym szlaku. Pod schroniskiem 

odprawiana jest Msza święta, 

a następnie uczestnicy otrzymują 

poczęstunek. Każda szkoła przy-

wozi ze sobą ciasto (jak to na imie-

niny). Wręczane są także nagrody 

i wyróżnienia za konkursy orga-

nizowane wcześniej (np. na wyko-

nanie prezentacji o papieżu itp.). 

Szkoła Podstawowa w Harbutowi-

cach ma taki zwyczaj, że na zjazd 

zawsze jadą uczniowie klasy V. 

W Dolinie Chochołowskiej zbiera 

się wtedy ponad tysiąc osób. 

W maju natomiast delegacja 

z klasy VI szkoły podstawowej 

wraz z opiekunami udaje się wraz 

ze sztandarem szkoły na zjazd do 

Wadowic. Tradycja uczestniczenia 

w tych zjazdach pielęgnowana jest 

już od wielu lat. 
Joanna Gatlik
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Uczestnikami projektu mogą 

być osoby z grup zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, zamiesz-

kałe na terenie gminy. Składają 

się na niego zajęcia stałe, porad-

nictwo indywidualne, zajęcia gru-

powe, szkolenia  oraz różne formy 

aktywnego spędzania czasu (wy-

cieczki, ogniska, wyjazdy do kina, 

na lodowisko i inne). 

Z uczestnikami pracowało 

na stałe 10 pracowników meryto-

rycznych oraz kilku wykładowców 

prowadzących szkolenia zawodo-

we. Osoby uczestniczące w tych 

szkoleniach mogły zdobyć nowe 

uprawnienia i certyfikaty zawo-

dowe oraz otrzymywały stypendia 

szkoleniowe. 

Ogółem w ciągu pierwszego 

roku projektu odnotowano 2901 

wizyt,  z czego  u czterech osób 

pracujących na etatach (psycho-

log, pracownik socjalny, terapeuta 

zajęciowy, asystent osoby niepeł-

nosprawnej) – 1824  wizyty. 

Obecnie rozpoczął się 

drugi rok realizacji projektu, 

w którym uczestniczą nowe oso-

by. Zakończono już rekrutację 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

U W A G A
Akcja Lato 

w tym roku
od 1 do 19

sierpnia

Minął rok z projektem „Krok w lepsze jutro”

Projekt „Krok w lepsze jutro” realizo-
wany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Głównym celem projektu „Krok w lepsze jutro”, realizowanego od roku przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sułkowicach, jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników. 

Dotychczas skorzystało z niego 89 osób. 46 z nich to beneficjenci ostateczni, dla których prowadzony  
jest projekt, pozostali to rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, którzy kształtują ich środowisko społeczne.

w grupie powyżej 25 lat. Moż-

na jeszcze zostać beneficjentem 

w grupie młodszej (15-25 lat). Nie-

zwykle ważnym elementem pro-

jektu jest możliwość korzystania 

z tych różnych form wsparcia przez 

wszystkich członków rodziny. 

W ramach oddziaływania na śro-

dowisko spoełczne beneficjentów 

projekt pozwala także na  skorzy-

stanie z pomocy zaangażówanych 

do niego fachowców każdej osobie 

z naszej gminy, jeśli tylko będzie 

w takiej potrzebie. 

Wszystkich zainteresowa-

nych korzystaniem z pomocy 

specjalistów prosimy o kontakt 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach ul. Sportowa 45,  

tel. 12 272-50-20; 12 272-50-50 bądź 

też osobiście pod wskazanym ad-

resem.  
    Józefa Bernecka 

Wycieczka uczestników projektu w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego
fot. Andrzej Piwowarski

Szkolenie w ramach projektu „Krok w lepsze jutro”
fot. Andrzej Piwowarski
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Sułkowicka krzonówka 
w „Ewa gotuje”
(Oficjalna informacja do me-

diów Dariusza Wojtali, reżyse-

ra programu „Ewa gotuje”)

23 kwietnia, w Wielką 
Sobotę, widzowie telewi-
zji Polsat zobaczą jak po-
wstaje świąteczna zupa na 
chrzanie. Potrawę przygotu-
je Ewa Wachowicz, autorka 
i producentka popularnego cy-
klu kulinarnego „Ewa gotuje”.

Właśnie w Wielką Sobotę 

Ewa Wachowicz ugotuje zupę 

chrzanową, zwaną na południu 

Polski „krzonówką”. – Recep-

turę na tę przepyszną wielka-

nocną strawę na chrzanie zna-

lazłam w Sułkowicach – mówi 

Ewa Wachowicz. – A ponieważ 

uwielbiam tradycyjną kuchnię 

polską, od razu wiedziałam, 

że ta regionalna potrawa musi za-

gościć w moim programie!

Pani Ewa znana jest z tego, że 

w kuchni lubi eksperymentować, 

łączyć ze sobą różne smaki i pod-

patrywać najlepszych kucharzy na 

całym świecie. Skąd więc pomysł, 

by w programie ugotować właśnie 

sułkowicką zupę? – W krzonówce 

ujęła mnie wielowariantowość. 

Przed laty jej skład uzależniony 

był od zamożności domu, w któ-

rym zupę warzono. Im gospodarz 

był majętniejszy, tym krzonówka 

wychodziła treściwsza. Jedno było 

niezmienne: za każdym razem 

zupę przyrządzano na bazie wę-

dlin pozostałych ze święconki. Tak 

więc dowolność w ostatecznej kom-

pozycji smakowej może być dość 

duża – wyjaśnia Wachowicz.

Na deser pani Ewa upiecze 

świąteczną babkę śmietankową. 

W odcinku zobaczymy też pięknie 

nakryty świąteczny stół.

Ewa Wachowicz jest obecnie 

naszą najbardziej znaną, kulinarną 

gwiazdą występującą na szklanym 

ekranie. Od grudnia 2007 r. prowa-

dzi w Polsacie autorski program 

„Ewa gotuje” (sobota, godz. 10:15). 

Panią Ewę można też oglądać 

w stacji tematycznej Polsat Cafe, 

w programie „Gadżety kobiety” 

(premiery we wtorki o godz. 22:00). 

Ponadto pisuje felietony kulinarne 

do „Polska Gazeta Krakowska”.

Z powodzeniem zajmuje się też 

działalnością wydawniczą. Do tej 

pory ukazały się trzy książki: „Słod-

ki świat Ewy Wachowicz”, „Ewa go-

tuje” i „Ewa gotuje – szybko”.

– Inspiracją dla mojej twór-

czości bardzo często są potrawy 

naszej kuchni regionalnej – mówi 

pani Ewa. – Dlatego też jestem 

wdzięczna włodarzom Sułkowic, 

że wpisując krzonówkę na mini-

sterialną „Listę Produktów Trady-

cyjnych”, dbają o nasze kulinarne 

dziedzictwo.

Smakowanie krzonówki 
w stolicy Małopolski

Na Rynku Głównym w Kra-
kowie w piątek 15 kwietnia 2011 
r. zapachniało sułkowicką krzo-
nówką. W  końcu trudno sobie 
wyobrazić jarmark wielkanocny 

Krzonówka w telewizji i na krakowskim Rynku
Wielkanocna promocja gminy

Jak to zostało zapowiedziane, Ewa Wachowicz ugotowała sułkowicką krzonówke w Wielką Sobotę 
w swoim programie w TV Polsat, nasza wielkanocna zupa została w okolicy Wielkiej Nocy

kilka razy zaprezentowna w TV Kraków w programie „Smakowanie Małopolski”, 
odbyła sie też degustacja krzonówki na Jarmarku Wielkanocnym na krakowskim Rynku.

(dw)

bez najbardziej wielka-
nocnej zupy Małopolski. 

Termos gorącej krzo-

nówki został wniesiony 

na Rynek przez delegację 

z Sułkowic, złożoną z repre-

zentantek Stowarzyszenia 

Gospodyń oraz pary w stro-

jach krakowskich, ale z ele-

mentem sułkowickim – czyli 

gorsetem damskim wyszy-

wanym guzikami oraz przed-

stawicieli Urzędu Miejskiego 

z dużą tablicą z ozdobną pie-

częcią gminy i rysunkową 

mapą głównych zabytków. 

Stroje krakowskie (wy-

pożyczone od ZPiT Elegia) 

wzbudzały nie lada zachwyt 

wśród turystów. Każdy 

chciał zrobić sobie zdjęcia 

pamiątkowe z Ewą i Damia-

nem. Wizerunek krakowia-

ków z Sułkowic powędruje 

więc wraz z turystami m.in. do 

Francji, Rosji i na Ukrainę. 

Najważniejsze zdjęcia, czyli te 

ruchome, zostały wykonane przez 

ekipę telewizyjną Jacka Przybyl-

skiego do programu „Smakowanie 

Małopolski”.  

Po sąsiedzku na Rynku odby-

wał się „Małopolski Wielkanocny 

Smak – Małopolski Festiwal Sma-

ku” organizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Ma-

łopolskiego. 

Krzonówkę można jeść nawet 
widelcem

W centrum wydarzeń była 

więc ona – królowa wielkanocnych 

zup – sułkowicka krzonówka. Go-

rąca, dymiąca, w dużym termo-

sie. Ugotowana specjalnie do pro-

gramu Smakowanie Małopolski, 

a właściwie na ostatnią scenę – de-

gustację i sondę wśród przechod-

niów. A byli oni naprawdę bardzo 

zróżnicowani. Prowadzący pro-

gram Jacek Szklarek częstował 

zupą m.in. turystów z Kazachsta-

nu, Białorusi, aktora z Przemyśla, 

fot. Monika Widlarz
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Jana Nowakowskiego  – pochodzą-

cego ze Lwowa, który przyjechał 

z żoną na premierę filmu „Mała 

Matura 1947”. O skład zupy wy-

pytywani byli także mieszkańcy 

Wrocławia, małżeństwo z Krako-

wa, które zawitało na Rynek pod-

czas wycieczki rowerowej, Polacy 

z różnych rejonów Polski. Krzo-

nówkę jadło małżeństwo z Filipin 

i wielu innych sympatycznych cie-

kawskich przechodniów. 

Ciekawostką było to, że na 

skutek małego nieporozumienia 

logistycznego, część smakoszy 

musiało jeść zupę… widelcem. 

To nikomu jednak nie przeszko-

dzało, a zupa i tak rozeszła się 

w okamgnieniu. Dodawana do każ-

dej miseczki kromka chleba au-

torstwa Zofii Nędzy (patrz przepis 

w marcowym wydaniu Klamry) 

doskonale uzupełniała ten zestaw.  

Efekty pracy montażystów fil-

mu obejrzeć można było w Wielką 

Sobotę i Niedzielę Wielkanocną 

w TVP Kraków. Teraz trzeba liczyć 

na to, że degustatorzy zatęsknią za 

tym charakterystycznym chrzano-

wym smakiem i postanowią przy-

jechać, już specjalnie do Sułkowic, 

na smakowanie krzonówki. 

Sułkowicka krzonówka jest 

drugim produktem tradycyjnym 

powiatu (po raciechowickim jabłku), 

wpisanym na listę produktów tra-

dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, 

jednym z 43 produktów tradycyj-

nych Małopolski. Zaledwie 43. Górny 

Śląsk ma tych produktów 115, woj. 

pomorskie 113, a Podkarpacie – 100.

Krakowiacy z Sułkowic i termos krzo-
nówki na krakowskim Rynku 

fot. Joanna Gatlik

(jg)

Znowu spotkamy się 
na św. Michale

W 240 rocznicę jednej z naj-
większych bitew Konfereracji 
Barskiej, w dniu 29 maja przy 
kapliczce konfederackiej na św. 
Michale odprawione zostanie na-
bożeństwo majowe, polowa Msza 
św., a nastepnie uczestnicy spo-
tkają się na pikniku.

Szczegóły uroczystości poda-

je plakat powyżej. Kto chociaż raz 

trafił na konfederacka majówkę 

w tym miejscu, nie potrzebuje za-

chęty. Klimat polany w Lesie Groby 

pozostawia niezatarte wrażenie.Dla 

tych, którzy chcą się tam wybrać po 

raz pierwszy, zamieszczamy map-

kę orientacyjną, by łatwiej im było 

trafić. Od krzyża konfederackiego  

przy drodze do Palczy do samej 

kapliczki św. Michala Archanioła 

i konfederackich grobów prowadzi 

zielony szlak turystyczny. (red.)

W 240 rocznicę bitwy Konfederacji Barskiej pod Lanckoroną
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To i owo o kościółku i jego patronce

Z wizytą u św. Zofii

Co roku 15 maja sułkowickie 
Zofie wraz z rodzinami, przyjaciół-
mi i mieszkańcami miasta i okoli-
cy przychodzą tu na nabożeństwo 
majowe i Mszę św. Do wspólnego 
śpiewu od lat przygrywa kapela 
rodzinna Dudy, a po nabożeństwie 
Zofie częstują cukierkami. Nie 
przeszkadza deszcz ani zimna po-
goda w majowym chwaleniu łąk 
umajonych. Dziękując wszystkim 
za obecność i każdemu, kto uświet-
nił tę uroczystość ks. Marek Suder 
nie zapomniał też o Stanisławie 
Blaku, który na co dzień opiekuje 
się kościółkiem. 

Kościółek
Historia kościółka św. Zofii 

sięga 1627 roku. Ufundował go 
starosta Jan Zebrzydowski. Dziś 
wydaje się, że stoi na uboczu, bez 
wyraźnej przyczyny w takim wła-
śnie miejscu, miedzy domami. 
Wówczas jednak przebiegał tędy 
główny trakt z Lanckorony do 
Krakowa, a w pobliżu było główne 
skrzyżowanie dróg na Lanckoro-
nę, Myślenice i Suchą. Zamiarem 
starosty było – jak czytamy w Kro-
nice parafialnej z lat 1825-1969: 
Bractwo św. Zofii wprowadzić, 
lecz do skutku nie przyszło. 

Był to obiekt drewniany, ba-
rokowy o charakterze bardziej ka-
plicy niż kościoła. W końcu XVIII 
stulecia konstrukcja budynku była 
już dość mocno nadwątlona. Dlate-
go też parafia zorganizowała zbiór-
kę na jej odbudowę, a w księgach 
odnotowano pokaźną liczbę ofia-
rodawców. To charakterystyczny 
moment, bo przypada na okres, 
gdy opłaty na kościół, tzw. mesz-
ne i dziesięciny, stanowiły w wielu 
parafiach przyczynę poważnych 
zatargów ekonomicznych między 
probostwem a chłopami. Jednak 
w naszej parafii nie mamy infor-
macji o takich zajściach aż do 1846 
roku, a liczba dobrowolnych skła-
dek na odbudowę kościółka św. Zofii 
odczytywana jest przez historyków 
jako świadectwo, że na przełomie 
XVIII i XIX w. stosunki te układały 
się dobrze. Jednak kościółka wtedy 
jeszcze nie odbudowano.

Na przełomie XVIII i XIX 
wieku kościółek przechodził trud-

Paskudna pogoda w dniu św. Zofii nikogo nie dziwi – mamy ją nawet wpisaną w kalendarz rolniczy: 
osławiona Zimna Zośka na zakończenie panowania trzech zimnych ogrodników: Pankracy, Serwacy 
i Bonifacy. Dlatego, jak każe tradycja, 15 maja bierzemy parasol w dłoń i maszerujemy na Mszę św. 

w kościółku św. Zofii – jedyną w roku odprawianą w tej klasycystycznej świątyni-kaplicy, która nigdy 
nie była samodzielnym kościołem, ale zawsze zajmowała wyjątkowe miejsce w sercach sułkowiczan.

ny okres. W 1801 r. został wysta-
wiony na licytację i sprzedany za 
80 reńskich banknotami panu Ga-
jowskiemu, austernikowi (gospo-
darzowi zajazdu – red.) z Zielonej. 
Do czasu odbudowy kaplicy 23 lata 
później funkcjonował tu jedynie 
cmentarz bez kaplicy i parkanu, 
tylko krzyż stał na rogu – o czym 
obszernie informuje w Kronice pa-
rafialnej ks. proboszcz Danek. Jest 
to zarazem dowód na to, że koło ko-
ściółka był kiedyś cmentarz. Grze-
bano na nim wszystkich zmarłych 
do 1806 r. Na tym cmentarzu zna-
lazł się także grób ks. Danka i jego 
krewnego – organisty Wincentego 
Danka. 

W latach 20. XIX w., gdy pro-
boszczem w Sułkowicach był już 
ks. Jan Janikowski, powstali (...) 
fundatorowie, aby nowy kościółek 
ś. Zofii wymurować i zaraz w tym 
roku dnia 24 czerwca 1824 zostały 
fundamenta wybrane. Jak osza-
cowano na wstępie, budowa mia-
ła kosztować 1.655 reńskich i 46 
grajcarów. Kwotę tę uzbierano w 
całości od darczyńców. Gromada 
sułkowicka ofiarowała przy podat-
ku 250 zł i jeszcze 200 zł kieszonko-
wych pieniędzy, do tego liczni fun-
datorzy darowali od 2,30 reńskich 
w górę. Najwięcej, bo po 100 reń-

skich na odbudowę świątyni dali: 
organista Wincenty Danek, pisarz 
gromadzki i zarazem wójt Michał 
Kostkowicz, Stanisław Bochenek 
i ks. Rysiowicz, pleban z Bieńków-
ki (która wtedy należała do sułko-
wickiej parafii). Ogółem dobrodzie-
jów – indywidualnych i zbiorowych 
– było 47. Rejestr darowizn prowa-
dził organista. W dniu wykopania 
fundamentów proboszcz poświęcił 
kamień węgielny, a dalsze prace 
postępowały równie szybko. 

Obiekt odbudowany został 
w  stylu klasycystycznym i obec-
nie, po wyburzeniu starego muru 
ogrodzeniowego wokół kościoła 
parafialnego, stanowi najstar-
szy murowany obiekt w Sułko-
wicach. Jak zapisano w kronice, 
kościółek w trzech miesiącach ze 
wszystkim co się tyczy muru 
i dachu stanął. Nie było jeszcze 
ołtarza i dopiero w 1825 r. obiekt 
został poświęcony, ale już 22 maja 
1826 r. był konsekrowany przez ks. 
bpa Grzegorza Tomasza Zieglera. 
Z późniejszych darowizn sprawio-
no do kościółka ornat i relikwiarz.

Zabytki w kościółku
Do dziś wewnątrz kościółka 

św. Zofii przechowywane są drzwi 
ze starej sułkowickiej świątyni 

Nabożeństwo majowe i Msza św. w Kościółku św. Zofii 15 maja. 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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parafialnej. Są to ciężkie, drew-
niane wrota z bogatymi okuciami. 
Wykonane zostały w Sułkowi-
cach około 1620 roku, co świadczy 
o tym, że miejscowi rzemieślni-
cy potrafili już wtedy wykuwać 
skomplikowane elementy zamków 
czy ozdobne okucia. Na temat tego 
zabytku Tadeusz Chrzanowski 
i Marian Kornecki w książce Sztu-
ka Ziemi Krakowskiej odnotowali 
w 1982 roku: Na uwagę natomiast 
zasługują drzwi ze zburzonego nie-
dawno kościoła w Sułkowicach, 
których okucia – ludowe, bardzo 
wymyślne i efektowne – ujawniają 
ciągłość rzemiosła, miejscowość ta 
bowiem do dziś słynie z wyrobów 
kowalskich. Motywy z tych okuć 
zostały wykorzystane w zdobieniu 
drzwi obecnego kościoła. Przez 
konserwatorów zabytków opisana 
też została m.in. osiemnastowiecz-
na drewniana ława. Z XIX wieku 
pochodzi ołtarz w kościółku. Nie-
stety, oryginalny obraz z tego ołta-
rza (do którego wiele osób do dziś 
wyraża głębokie przywiązanie), 
został skradziony na początku na-
szego wieku. W jego miejsce wsta-
wiono obraz współczesny. 

Ciekawym zabytkiem związa-
nym z kościółkiem, przykładem 
sztuki klasycystycznej połowy 
XIX wieku, jest nagrobek wspo-
mnianego organisty Wincentego 
Danka (zm. w 1833 r.). Obecnie 
stoi on przy zewnętrznym murze 
absydy. O postument wspiera się 
postać kobieca – płaczka w sza-
tach antycznych, z jednej strony 
nawiązująca do klasycznych tra-
dycji w sztuce, z drugiej do rozsze-
rzających się wówczas tendencji 

sentymentalnych z całym sztafa-
żem wyobrażeń smutku i melan-
cholii. Nagrobek wieńczy krzyż, 
który przy połączeniu z cokołem 
wspiera się o symboliczną czaszkę 
z piszczelami – motyw funeralny, 
obecny w sztuce od średniowiecza, 
bardzo intensywnie eksploatowa-
ny w baroku, a wyrażający mar-
ność ziemskiego życia i uzmysła-
wiający jego przemijanie.

Patronka
Imię Sophia pochodzi ze sta-

rożytnej greki i oznacza mądrość. 
Najwspanialsza świątynia bizan-
tyńska zachowana do dnia dzisiej-
szego w dawnej stolicy cesarstwa 
wschodniego Konstantynopolu 

(Istambuł), słynna Hagia Sophia 
jest świątynią Mądrości Bożej. 
Św. Zofia zaś należy do pierwszych 
świętych chrześcijańskich. Była 
rzymską matroną, bogatą wdową 
wychowującą samotnie trzy córki. 
Jako żarliwa chrześcijanka swoim 
córkom nadała imiona trzech Cnót 
Boskich: Wiary, Nadziei i Miłości. 
Wychowywała je po chrześcijań-
sku. Jak zapisano w Żywotach 
Świętych z 1933 r.: tak matka jak 
i córki odznaczały się pięknością 
ciała i duszy, i w całym Rzymie 
były znane pomiędzy wiernymi 
z wielkiej świątobliwości. Pano-
wał podówczas cesarz Hadrian, 
gorliwy i okrutny prześladowca 
chrześcijan. Z jego rozkazu  Zofia 
wraz z dziećmi miała niezwłocznie 
stawić na dworze jako oskarżona 
o praktykowanie chrześcijaństwa. 
Najpierw matce, a później córkom 
kazano się wyrzec chrzescijań-
stwa i złożyć ofiarę bogini Dianie.  
One jednak pozostały niezłomne, 
choć dzieci zamęczono po kolei na 
oczach matki. Wiara miała dwana-
ście lat, Nadzieja - dziesięć, a naj-
młodsza Miłość zaczęła rok dzie-
wiąty. 

 Żywoty świętych opisują tu 
wymyślne tortury, z obcinaniem 
piersi, paleniem żywcem, goto-
waniem w oleju, szarpaniem cia-
ła żelaznymi hakami. Z pomocą 
Bożą dzieci nie odczuwały bólu 
i dzielnie przeszły przez wszystkie 
te okropności, a na koniec zosta-
wały po kolei ścinane mieczem. 
Nawet najmłodsza Miłość, która 
patrzyła na męczeństwo starszych 
sióstr, nie dała się ani zastaraszyć 
ani przekupić i nie uczciła Diany, 
wyrzekając się Chrystusa. 

Matka, patrząc odważnie na 
katowanie swoich dzieci, błogosła-
wiła im. Zachowano ją przy życiu, 
by okrutnie cierpiała w samotno-
ści. Ona jednak: trzeciego dnia po 
przejściu córek do Nieba poszła na 
grób swoich córek, i uklęknąwszy 
na nim zaczęła się modlić: Najmil-
sze dzieci moje, o drogie Bogu ofia-
ry, przyjmijcie też i matkę waszą 
do tych przybytków niebieskich, 
w których mieszkacie!”.  Wymó-
wiwszy to, zaraz zasnęła w Panu, 
po czym pobożne niewiasty złoży-
ły jej ciało w grobie córek. 

Św. Zofia należy od wieków 
do najpopularniejszych świętych 
nie tylko Kościoła Katolickiego 
lecz także prawosławia. W krajach, 
gdzie dominuje obrządek wschod-
ni, bardzo popularne są także imio-
na córek Zofii: Wiera, Nadieżda 
i Lubow. 

Kapela rodzinna Dudy w Kościółku św. Zofii na nabożeństwie 15 maja. 

Klasycystyczny nagrobek Wincentego 
Danka kościółku św. Zofii

fot. Anna Witalis Zdrzenicka 

(awz)fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Osobliwości przyrodnicze gminy Sułkowice (5)

Pszczoła nożycówka pospolita 

Podrodzina pszczół miesiar-
kowatych (Megachilidae) obejmuje 
w Polsce ponad 90 gatunków owa-
dów, przyporządkowanych do 15 
rodzajów. Rodzaj nożycówka (Che-
lostoma) liczy 6 gatunków pszczół, 
które – podobnie jak i inne miesiar-
kowate – zbierają pyłek miedzy dłu-
gie, sterczące włosy umieszczone na 
dolnej stronie odwłoka. Opisywany 
gatunek rozsiedlony jest w całej 
Europie, a w Polsce bardziej licz-
nie występuje tylko lokalnie. Daje 
jedną generację w roku, aktywną 
przez 2 miesiące. Pierwsze osobniki 
pojawiają się między 12 kwietnia, 
a 5 maja, a ostatnie kończą loty mię-
dzy 12-28 czerwca. Przy spóźnionej 
wiośnie ostatnie pszczoły spotkać 
można jeszcze na początku lipca. 

Zarówno samce, jak i samice 
nożycówki pospolitej są wyraź-
nie mniejsze od pszczoły miodnej 
(8-12 mm długości). Różnią się też 
od niej smukłą budową i charak-
terem pokrycia jego powierzchni. 
Obydwie płcie są ubogo owłosio-
ne, a pokrywający je chitynowy 
oskórek jest czarny i silnie błysz-
czy. Na wierzchniej stronie odwło-
ka widoczne są cienkie przepaski 
koloru białego (fot. na okładce).  

Omawiany takson preferuje 
siedliska naturalne (brzegi lasów, 
leśne polanki, łąki, miedze, nie-
użytki), ale chętnie bytuje również 
na terenie wiejskich zabudowań. 
Gniazda zakłada nad ziemią, zwy-
kle w pustych łodygach roślin ziel-
nych, dachach krytych strzechą 
oraz wszelkiego rodzaju pustych 
kanałach wydrążonych przez inne 
owady w martwym drewnie (su-
che konary, słupy ogrodzeniowe, 
drewniane ściany domów). Na te-
renie gminy Sułkowice spotkać 
je można w Krzywaczce m.in. 
w uszkodzonych pędach trzciny 
pospolitej. Najchętniej zasiedla 
otwory o średnicy 4-6 mm. Gniaz-
da typu liniowego składają się 
z 2-10 komórek lęgowych, w któ-
rych znajdują się pergaminowe 
kokony o długości około 1 cm. Wej-
ście do gniazda zamyka zatyczka 
ziemna zbudowana z ziaren pia-
sku, nektaru i gliny, po wyschnię-
ciu twarda jak kamień. Ściany 
poprzeczne między komórkami 
larwalnymi składają się z dwóch 
ostatnich komponentów. Udział 

samic w potomstwie wynosi zwy-
kle 50-60 %. Jedynie w niektórych 
latach zaznacza się niewielka prze-
waga samców nad samicami. 

Gatunek należy do tzw. sa-
motnic, co oznacza, że każdy osob-
nik jest niezależny od pozostałych 
(inaczej niż u pszczoły miodnej). 
Mimo tak specyficznego trybu 
życia, samice chętnie zakładają 
gniazda blisko siebie, a jeśli jest 
pod dostatkiem atrakcyjnego 
materiału gniazdowego, tworzą 
duże kolonie. Populacje nożyców-
ki składają się wyłącznie z sam-
ców i samic (brak kasty robotnic). 
Wszystkie czynności związane 
z budowaniem, ochroną i prowian-
towaniem gniazda wykonują same 
samice. Mimo szerokiego zakresu 
prac, samice nie współpracują ze 
sobą. Osobniki męskie nie inte-
resują się ani gniazdami, ani po-
tomstwem i prawie całą energię 
przeznaczają na poszukiwanie 
partnerek i kopulacje. Wieczory 
i noce spędzają na kwiatach.  Sa-
motny tryb życia prowadzą również 
larwy oddzielone od siebie prze-
grodami komórek gniazdowych. 
Zamknięte we własnych celach 
przechodzą rozwój w ukryciu, bez 
kontaktu z matką i ze swoim ro-
dzeństwem. Całe ich życie opiera się 
na mocno zakodowanym instynk-
cie. Samotniczy tryb życia sprawia, 
że żaden osobnik młodociany nie 
musi konkurować o pozycję w gru-
pie, a równe porcje pokarmu, jakie 
otrzymują larwy w komórkach, 
przyczyniają się do prawidłowego 
rozwoju całego potomstwa.

Opisywany takson wykazany 
został na około 40 gatunkach ro-
ślin żywicielskich z 15 rodzin.  Naj-
chętniej oblatuje rośliny łąkowe 
i ogrodowe o kwiatach łatwo do-
stępnych, posiadających krótkie 
rurki kwiatowe. Pszczoły wizytują: 

Na terenie gminy Sułkowice spotkać je można w Krzywaczce m.in. w uszkodzonych 
pędach trzciny pospolitej. Są aktywne właśnie teraz – od kwietnia do czerwca. 

Przy spóźnionej wiośnie ostatnie pszczoły tego podgatunku odbywają ostatnie loty na początku lipca.

barszcz zwyczajny, bodziszki, cha-
bry, cykorię podróżnika, driakiew 
gołębią, różne gatunki dzwonków, 
jasieniec piaskowy, jaskry, koci-
miętkę syberyjską, krwawnik po-
spolity, lawendę ogrodową, różne 
gatunki malw, mierznicę czarną, 
mniszek pospolity, rzodkiew zwy-
czajną, starzec jakubek, stulisz 
lekarski, świerzbnicę polną i kar-
packą, szałwie, wrotycz pospolity, 
wierzbówkę kiprzycę i żmijowiec 
pospolity. Z roślin użytkowych 
odwiedzają maliny (owocujące na 
pędach 2-letnich), lucerny i wiele 
gatunków roślin zielarskich.  

Aktywność biologiczna no-
życówki przypada w okresie naj-
większego zapotrzebowania na 
owady zapylające (kwiecień-czer-
wiec). Biorąc pod uwagę niewielki 
dystans lotów po pokarm (150-200 
m od gniazd) i przywiązanie do 
miejsca gnieżdżenia, omawiany 
gatunek postrzegany jest jako 
wartościowy składnik fauny ogro-
dów. Naturalna skłonność do two-
rzenia kolonii ułatwia ochronę 
i prowadzenie chowu. Do ważnych 
jego cech użytkowych należy za-
liczyć również spokojny charak-
ter pracy na kwiatach i całkowity 
brak agresywności.  

Zasiedlanie sztucznych kana-
łów gniazdowych i wydajna praca 
w ograniczonej przestrzeni daje 
możliwość wykorzystania nożycó-
wek przy tworzeniu nowych od-
mian roślin uprawnych (zapylanie 
pod izolatorami materiałów ho-
dowlanych marchwi, pietruszki, 
selera, rzodkiewki i kapusty). War-
to podkreślić, że znaczący udział 
w kreowaniu postępu biologiczne-
go przez niektóre firmy nasienne 
ma populacja nożycówki pocho-
dząca z terenu gminy Sułkowice. 

dr inż. Stanisław Flaga

Gniazda nożycówki typu liniowego składają się z 2-10 komórek lęgowych

fot.z archiwum Stanisława Flagi
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 Takim przykładem jest oj-

ciec dwóch uczennic z Biertowic, 

a zarazem członek Stowarzysze-

nia Kibiców Wisły Kraków Artur 

Babiak oraz jego kolega rudnicza-

nin Paweł Oskwarek.  W niedzielę 

3 kwietnia zorganizowali oni wy-

jazd na mecz Wisła Kraków – Ja-

giellonia Białystok dla 45 dzieci 

z prawie wszystkich klas szkół 

podstawowych, do których uczęsz-

czają m.in. ich pociechy. Dla tak 

małych dzieci było to niezwykle 

interesujące wydarzenie.   

Mówi Artur Babiak: Sam wy-

jazd na mecz był dla dzieci nie 

lada atrakcją. Stowarzyszenie 

Kibiców Wisły Kraków poprzez 

swoją akcję „Kto kocha ten wie-

rzy – siła w młodzieży”, nie dość, 

że  zapewniło dzieciakom i kilku 

opiekunom darmowe wejście na 

mecz (oraz dowóz), to jeszcze dwa-

dzieścia dwoje dzieci miało za-

szczyt wyprowadzać zawodników 

na murawę,  co u większości dzieci 

zostanie na długo w pamięci. Emo-

cje, które towarzyszyły dzieciom

 w czasie i po meczu ciężko opisać 

słowami. Taką akcję wyjazdu na 

mecz z dziećmi podjąłem już po 

raz drugi. W zeszłym roku podłą-

czyliśmy się pod grupę dzieci z Su-

chej Beskidzkiej.

Ku radości młodszych i star-

szych kibiców mecz zakończył się 

wygraną 2:0 dla wiślackich gospo-

darzy. Po meczu grupa kibiców 

Wisły z gminy Sułkowice została 

zaproszona na spotkanie w sali 

konferencyjnej z trzema  piłka-

rzami Wisły Kraków: Patrykiem 

Małeckim , Erikiem Mikošem i To-

máš`em Jirsákiem. Dzieci mogły 

porozmawiać z piłkarzami, dosta-

wały autografy i oczywiście robiły 

sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Z naszymi młodymi kibicami 

został też przeprowadzony mały 

wywiad „Było strasznie fajnie” 

i zamieszczony na stronie inter-

netowej SKWK - www.kibicewi-

sly.pl/news/show/6567. Wyrażają 

w nim swoje ogromne zadowole-

nie z wyjazdu i bardzo niecodzien-

nej przecież atrakcji. 

Kto kocha ten wierzy 
– Siła w młodzieży

Pod tym hasłem prowadzona 

jest akcja podjęta przez Stowarzy-

Uczniowie z Biertowic i Rudnika na meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok

Szkoła kibicowania
Ojcowie z naszej gminy nie próżnują i próbują zaszczepić dzieciom swoje sportowe pasje.

Chcą dawać przykład i uczyć dzieci prawdziwego kibicowania i szacunku do sportu – 
bez kijów bejsbolowych i „ustawek”.

szenie Kibiców Wisły Kraków. Ma 

ona umożliwić najmłodszym fa-

nom Wisły Kraków, którzy nieko-

niecznie mogą sobie pozwolić na 

zakup biletu z własnych środków, 

bezpłatne pojawienie się na me-

czu Białej Gwiazdy. 

Członkowie stowarzysze-

nia organizują zbiórki pieniędzy 

na zakup biletów dla młodych, 

kształtujących się kibiców oraz 

„Wiślackich” gadżetów, które są 

wręczane młodym wielkim fanom 

krakowskiego lidera ekstrakla-

sy.  W przyszłości stowarzyszenie 

planuje także regularne organi-

zowanie spotkań z piłkarzami 

w szkołach.  
Joanna Gatlik

Przeżycie nie lada - gdy człowiek ma 10 lat i wyprowadza czempionów Białej 
Gwiazdy na murawę            fot. z arch SKWK Wisła

Uczniowie szkół z gminy Sułkowice na spotkaniu z piłkarzami Wisły    fot. z arch SKWK Wisła
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V Memoriał im. Tadeusza Piekarza

Zawody odbyły się 12 maja, 
a uroczystego ich otwarcia poprzez 
przecięcie wstęgi dokonali bur-
mistrz Piotr Pułka i wicestarosta 
Tomasz Suś, którzy życzyli zawod-
nikom wielu sukcesów, osiągania 
życiowych rekordów oraz dobrze 
spędzonego czasu w przyjaznym 
gronie. Następnie zaprezentowa-
ło się 17 grup zawodników, prze-
maszerowując w zwartym szyku 
przed widownią.

Zawody trwały przez cały 
dzień, a konkurencje były bardzo 
zróżnicowane – od sportowych po 
artystyczne. Było np. przeciąga-
nie liny, bieg przełajowy, rzut do 
celu piłeczką czy zawody tenisa 
stołowego. W trakcie rywalizacji 
sportowej równolegle odbywał się 
plener plastyczny, podczas któ-
rego uczestnicy tworzyli prace 
inspirowane tematem Pocztówka 
z wakacji, odbywały się warsztaty 
ceramiczne, teatralne, a także ro-
zegrano turniej chińczyka. 

Południową przerwę w zawo-
dach wypełnił czas na posiłek oraz 
nabożeństwo majowe i Msza św. od-
prawiona przez proboszcza parafii 
harbutowickiej ks. Zbigniewa Nowa-
ka przy kapliczce na terenie DPS. 

Atrakcjami drugiej części 
dnia były m.in. konkurs ekologicz-
ny na tworzenie  konstrukcji z ma-
teriałów z recyclingu. Powstawały 
różne konstrukcje, ale najwięcej 
było czołgów. Były też konne prze-
jażdżki dla wszystkich chętnych.

 O godz. 17 nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu i wręczenie na-
gród z udziałem przedstawicieli 
władz powiatowych, gminnych, 
przyjaciół i honorowych gości: To-
masza Piekarza (syna Tadeusza 
Piekarza, patrona DPS) z rodziną.  
W imieniu organizartorów gości 
podejmował dyrektor DPS Kazi-
mierz Zachwieja. Można też było 
oglądać wystawę poplenerową 
warsztatów plastycznych prezen-
towaną w ogrodzie DPS i obej-
rzeć bajkę pod tytułem Murzynek 
Bombo przygotowaną przez warsz-
taty teatralne. Całodzienne zawo-
dy połaczone ze wspaniałą zabawą 
zakończyło ognisko  z kiełbaskami 
i wspólny śpiew i opowiadanie o tru-
dach prowadzących do zwycięstw.

(red.)
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Wszelkie prawa zastrzeżone

Liczy się udział i przyjaźń
Zawody Osób Niepełnosprawnych  o Memoriał Tadeusza Pikarza odbyły się w harbutowickim 

Domu Pomocy Społecznej po raz piąty. Wzięło w nich udział 17 drużyn z różnych ośrodków Małopolski.  
Wsród konkurencji każdy mógl znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. 

Uczestnicy podkreślają fantastyczną atmosferę, pelną przyjaźni i  radości.

Puchary dla zwycięzców. O zwycięstwie grupowym decydowała suma punktów 
zdobytych przez jej członków w różnych konkurencjach. 
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Nasza okładka
Fotografia str. 1 u dołu  przedstawia ks. kardynała Karola Wojtyłę na Rynku 
w Sułkowicach podczas wizytacji duszpasterskiej w 1978 roku, wykonane przez 
Michała Kurowskiego. Obok kardynała stoi Wiesław Jędrzejowski. Dwie starsze 
panie po lewej stronie, to Maria Klimek (z domu Stokłosa) i Wiktoria Trąbka 
(Gabrianka). Na prawo państwo Sadzikowie. W tle widać także Józefa Frosztęgę.

Fotografie str. 4 – wizyta w Sułkowicach z bierzmowaniem dzieci klas VIII w 1978 r.

Przy ołtarzu od lewej: ks. Andrzej Kamiń-
ski, ks. proboszcz Antoni Kowalski, kard. 
Karol Wojtyła, ks. Stanisław Chromy

Za kard. Wojtyłą od lewej ministrant 
– obecny dr ks. Krzysztof Chromy, 
ks. Stanisław Prorok, ks.proboszcz An-
toni Kowalski i ks. Andrzej Kamiński

od lewej Krzysztof Chromy, ks. Antoni 
Kowalski, Krystyna Bochenek z osiedla, 
Tadeusz Gabryl, Teresa Biela.

Słowo kardynała Wojtyły po bierzmo-
waniu. Po prawej stronie siedzi ks. Sta-
nisław Dziwisz

Nie udało się zidentyfikować wszystkich 
osób. Od lewej za księdzem (?) Krystyna Bo-
chenek z osiedla, Tadeusz Gabryl, Eugeniusz 
Stopa, Teresa Biela, najmniejsza dziewczyn-
ka u dołu to Małgorzata Świder

Podziękowanie za udzielenie sakramen-
tu bierzmowania składa przedstawiciel 
rady parafialnej Eugeniusz Stopa 

ks. proboszcz Antonii Kowalski, kard. 
Karol Wojtyła, ks. Stanisław Chromy

Ministrant trzymający mikrofon to 
obecny ks. dr Krzysztof Chromy
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Wieczornica ku czci Jana Pawła II - patrona szkoły w Harbutowicach
Papieskie kremówki

Uroczystości 3 Maja w Sułkowicach
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fot. z archiwum Zofii Jodłowskiej

1978 rok – Karol Wojtyła w Sułkowicach


