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ZŁOTE GODY 2011

Majówka na św. Michale w 240 rocznicę 
Bitwy Lanckorońskiej Konfederatów Barskich 

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa 
ks. Jacka Budzonia w Biertowicach

fot. Joanna Gatlik      fot. Monika Widlarz

Sułkowiczanie na V Rajdzie Szlakami Konfederatów Barskich „Na tropach historii” – ostatni punkt przed metą – Rynek w Lanckoronie
  fot. Anna Leszczyńska

fot. Joanna Gatlik
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Wybrane z numeru:

Uprzejmie informujemy, że 

w lipcu i sierpniu zmieniają się 

godziny pracy Urzędu Miejskie-

go w Sułkowicach:

w poniedziałki 

8:00 – 17:00

od wtorku do czwartku 

7:00 – 15:00

w piątki 

7:00 – 14:00

Urząd Miejski w Sułkowicach po audicie certyfikującym

Urząd Miejski otrzyma certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat ISO dla Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oznacza, że jakość obsługi klientów 

– czyli każdego z mieszkańców – jest wysoka i będzie coraz wyższa. 

Przeprowadzający audit, który decyduje o przyznaniu tego certyfikatu potwierdzającego zgodność 

z europejskimi normami zarządzania, nie szczędzili naszym urzędnikom ciepłych słów uznania.

Spotkanie zamykające audit z udziałem kierowników referatów UM
fot. Joanna Gatlik

(awz)

Gorąco i uroczyście
Wraz z wiosną życie w gminie nabrało swoistego 
rozmachu i przyśpieszenia. Przeżyliśmy wiele 
uroczystych chwil, dużych wzruszeń i mieliśmy 
niejeden powód do radości. 
W szkołach wrzała praca przed końcem roku. Nie 
tylko klasyfikacja roczna. Także podsumowanie 
wielu gminnych konkursów, całorocznych doko-
nań i nareszcie – WAKACJE. Wcześniej był Dzień 
Dziecka, który stał się okazją do zorganizowania 
pierwszych plenerowych festynów, pikników i za-
baw we wszystkich miejscowościach.
Zaczęły się też rajdy, pielgrzymki i wycieczki. 
Spotkaliśmy się na św. Michale na Majówce Kon-
federackiej, młodzież wzięła udział w V Rajdzie 
Szlakami Konfederatów Barskich, Seniorzy od-
wiedzili Licheń i Pragę. Złoci Jubilaci obchodzili 
swoje 50-lecie małżeństwa.  
Największe zmiany dotyczą kościołów. W dwóch 
parafiach zmieniają się proboszczowie. Odchodzą-
cych żegnaliśmy z wdzięcznością i łzami wzrusze-
nia. W Sułkowicach pożegnanie połączone było 
z odpustem parafialnym. 
Ksiądz Jacek Budzoń obchodził w Biertowicach 
25-lecie kapłaństwa, co stało się wielkim świętem 
nie tylko jednej parafii. 
Nasi druhowie obchodzili swoje doroczne święto. 
Strażacka Msza św. w Sułkowicach w niedzielę 
19 czerwca było okazją do wyrażenia im wdzięcz-
ności za ich bezinteresowny trud i poświęcenie. 
A strażacka młodzież pokazała, że należy do naj-
sprawniejszych młodzieżowych drużyn w powiecie.
Gorąco zrobiło się w inwestycjach gminnych. Plany 
na wakacje są mało urlopowe. Ale nawet ci, którzy 
lato spędzą w pracy będą mogli liczyć na chwile re-
kreacji – już w 10 lipca Dni Gminy Sułkowice.

Audit certyfikujący przepro-
wadzony został w Urzędzie Miej-
skim w Sułkowicach w dniach 
27-28 czerwca przez wiodącą wło-
ską jednostkę certyfikującą IMQ 
w osobach prof. dra hab. Marka 
Bugdola – pracownika Wydzia-
łu Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie oraz Pio-
tra Furmanka – pracownika IMQ 
– Przedstawicielstwo w Krakowie.

 Audit jest to inaczej mówiąc 
rodzaj kontroli różnych obszarów 
działalności urzędu. Przeprowadzo-
ny został wnikliwie, bez taryfy ulgo-
wej, w losowo wybranych obszarach 
działalności. O samym certyfikacie 
i jego znaczeniu dla postrzegania 
naszej gminy na zewnątrz oraz dla 
mieszkańców na co dzień, pisaliśmy 
obszerniej w kwietniowo-majowym 
numerze „Klamry”. 

Wdrażanie Systemu Zarzą-
dzania Jakością rozpoczęliśmy pod 
koniec 2009 r. Chcąc potwierdzić 
spełnienie wymagań określonych 
w normie, Najwyższe Kierownictwo 
Urzędu zdecydowało się przeprowa-
dzić audit certyfikujący. Pozytyw-
ny wynik auditu to informacja, że 
dwa lata wzmożonej pracy przy-
niosły efekty. Dwudniowy audit był 
dla nas bardzo stresujący, jednak 
nie żałujemy decyzji o jego prze-
prowadzeniu. W najbliższym czasie 
będziemy pracować nad obszarami 
do doskonalenia wskazanymi przez 
auditorów, co, mamy nadzieję, prze-
łoży się na zwiększenie jakości na-
szych usług – mówi sekretarz gminy 
Małgorzata Dziadkowiec. 

Prowadzący audit zwrócili uwa-
gę np. na bardzo dobrą organizację 
w urzędzie, sprzyjającą szybszemu 
załatwianiu spraw przez klientów. 
Potwierdzili też, że połączenie USC 

i Referatu Spraw Obywatelskich 
i zlokalizowanie ich w jednym po-
mieszczeniu, bardzo ułatwia życie 
klientowi, załatwiającemu np. spra-
wy związane z dowodem osobistym. 

Bardzo wysoko oceniono 
kompetencję pracowników Urzę-
du oraz ich proklienckie nasta-
wienie, co w przypadku normy 
ISO 9001:2008 jest rzeczą bardzo 
ważną – zasada koncentracja na 
kliencie jest jedną z ośmiu zasad 
zarządzania jakością.

Audit przeprowadzano w opar-
ciu o rozmowy z Najwyższym Kie-
rownictwem, pracownikami a także 
o naszą dokumentację prowadzoną 
w sposób tradycyjny oraz elektro-
niczny. Przygotowanie do auditu 
bardzo nas wszystkich mobilizowa-
ło do wytężonej pracy. Mimo, że je-
steśmy już po audicie i dostaliśmy 
rekomendację do otrzymania certy-
fikatu potwierdzającego zgodność 
z wymaganiami normy, to zdajemy 
sobie też sprawę z tego, że jesteśmy 
na początku drogi, bo przecież Sys-
tem Zarządzania Jakością wg nor-
my ISO 9001:2008 to ciągłe doskona-
lenie – skomentował Dariusz Pułka.

Do najmocniejszych atutów 
naszego urzędu auditorzy zaliczyli 
też oznakowanie i informację w bu-
dynku, a także organizowanie sys-
tematycznych spotkań z kierowni-
kami referatów, co integruje zespół 
i wpływa na lepszą komunikację 
wewnętrzną. Podkreślili inicjatywy 
własne pracowników, co znacznie 
usprawnia codzienną pracę.

Obecnie trwają w urzędzie pra-
ce związane z wdrażaniem elektro-
nicznej obsługi klientów, które po-
mogą sprawniej zarządzać zarówno 
informacją dla klientów, jak też bar-
dziej jeszcze zintegrować działania 
strategiczne.

Kierownictwo urzędu podkreśla 
też, jak duże znaczenie w uspraw-
nieniu pracy UM miały uwagi 
i spostrzeżenia klientów, za co składa 
Państwu serdeczne podziękowania.
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Zalew
Systematycznie prowadzona 

jest budowa zalewu rekreacyjnego 
w Sułkowicach. Podpisano umowę 
na II etap inwestycji, tj. wykona-
nie infrastruktury, zieleni i małej 
architektury. 
Gimnazjum i przedszkole

Z winy wykonawcy rozwiąza-
na została umowa na wykonanie 
budowy gimnazjum w Rudniku 
i ogłoszono ponowny przetarg. 
Otwarcie ofert nastąpi 5 lipca. 

Natomiast na budowie przed-
szkola w Krzywaczce wykonawca 
nadrabia duże opóźnienia w sto-
sunku do harmonogramu. Obec-
nie trwają prace związane z zada-
szeniem budynku.

Kanalizacja na Dziale
 W Biertowicach na tzw. Dzia-

le trwa budowa kanalizacji sani-

tarnej. 

Z promesy powodziowej
W związku z wykorzystaniem 

promesy powodziowej rozpoczyna 

się remont Mostu Łaskiego i od-

budowa korpusu drogi w Bierto-

wicach „Za rzeką”. 

Wodociągi
Termin zakończenia budowy 

wodociągu w Sułkowicach w rejo-

nie ul. Stanaszka planowany jest 

na marzec 2012 r. Prace prowadzo-

ne są zgodnie z harmonogramem

Sporządzana jest dokumenta-

cja dalszej rozbudowy wodociągów 

w Sułkowicach i Rudniku. Otwar-

te zostały oferty na prace projek-

Wakacje w inwestycjach
W oczekiwaniu  na dopełnienie formalności ze strony rządowej 

i uruchomienie 25 mln. zł z POIŚ, co pozwoli ruszyć z dalszymi etapami budowy kanalizacji, 

prowadzone są liczne prace bieżące przy innych inwestycjach w naszych miejscowościach.

towe. Rozstrzygnięcie przetargów 

nastąpi pod koniec lipca.

Projekty i przetargi
Uruchomione zostały procedu-

ry przygotowujące także realizację 

kilku innych inwestycji. Powstanie  

parking przy ul. Tysiąclecia w Suł-

kowicach w pobliżu szkoły podsta-

wowej, rozpisany zostanie przetarg 

na termomodernizację budynku 

OSP Harbutowice finansowanej 

z programu „Małopolskie Remi-

zy 2011”, zmodernizowany będzie 

plac apelowy przy szkole podsta-

wowej w Sułkowicach, przepro-

wadzone zostaną bieżące remonty 

w placówkach oświatowych (PS nr 

2, nr 3, SP Biertowice). 

Ekspresowo i w pigułce

Drogi
W okresie wakacyjnym zakoń-

czone zostaną następujące zadania 

związane z remontami dróg:

Sułkowice 

– remont mostu Łaskiego – lipiec, 

– remont ul. Smereczyńskiego 

     – sierpień,

– parking przy ul. Tysiąclecia 

    – sierpień.

Biertowice – remont drogi „Za 

rzeką”– sierpień,

Harbutowice – remont drogi na 

Cisy – sierpień, 

Krzywaczka – remont dróg gmin-

nych – sierpień.
Jerzy Biernat

kierownik referatu inwestycji UM
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Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Fundusze 
Europejskie 
dla Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice
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„Małopolski Smak” ma swoje 

odsłony w siedmiu największych 

miastach Małopolski. Na każdej 

z nich organizowany jest plebiscyt, 

w którym publiczność wybiera 

najlepsze produkty w czterech ka-

tegoriach: „Ekologiczne przysma-

ki”, „Tradycyjne specjały”, „Sma-

kołyki z legendą” i „Jak u mamy”. 

W kategorii „Tradycyjne specjały” 

podczas półfinałów krakowskich 

na placu Wolnica w dniach 11–12 

czerwca zwyciężyła krzonówka. 

Oznacza to, że podczas finałów fe-

stiwalu na zakończenie lata w Kra-

kowie nasz produkt tradycyjny 

znajdzie się w doborowej stawce 

siedmiu wybranych „tradycyjnych  

specjałów” małopolskiej kuchni.

Już sam ten fakt jest wart do-

cenienia, a przecież szlachetna wal-

ka trwać będzie do ostatka. Będzie, 

bo w „krzonówce” chodzi nie tyl-

ko o glorię naszej ulubionej zupy. 

W Małopolskim Festiwalu Smaku 

nie tylko rzecz idzie o smakowite 

doznania podniebień odwiedzają-

cych. Nasze smakołyki są poważ-

nym atutem  promocyjnym  woje-

wództwa i poszczególnych gmin. 

Przy okazji festiwalu prezentuje 

się małopolska kultura, pokazując, 

W krakowskim półfinale VII Edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku

I miejsce dla „sułkowickiej krzonówki”
Smakowali ją i senator Stanisław Bisztyga i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 

Wojewoda Stanisław Kracik i wicemarszałek Roman Ciepiela.

 Każdy na Placu Wolnica podchodził do stoiska nr 23, przygotowanego przez 

Restaurację Klaudia z Biertowic i Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbutowicach, 

by skosztować „sułkowickiej krzonówki”. 

Smakowała tak bardzo, że wygrała plebiscyt na najsmaczniejszy specjał tradycyjny.

jak bogate są nasze tradycje i jak 

różnorodny jest nasz folklor. 

Na tle sądeckich Lachów 

w przebogatych strojach regional-

nych, klasztornych tradycji bene-

dyktyńskich z Tyńca i prawdziwe-

go benefisu małopolskiego chleba 

oraz wędlin najlepszej marki – na-

sze stoisko z Gminy Sułkowice 

prezentowało się godnie i przycią-

gało odwiedzających. I to nie tylko 

dlatego, że można było smacznie 

zjeść, lecz także z powodu dekora-

cji. Gospodynie ze Stowarzyszenia 

„Cis” w Harbutowicach i Restau-

racja Klaudia z Biertowic jako je-

dyni uczestnicy zdecydowali się 

podkreślić fakt, że festiwal odby-

wa się w dniu Zielonych Świąt. W 

związku z tym umaili swoje sto-

isko zielonymi gałązkami i wian-

kami ziół. A na stoisku – obok 

koronnego specjału podawanego 

w specjalnych żółtych miseczkach 

z napisem „sułkowicka krzonów-

ka”, serwowano pachnące z dale-

ka pierogi ze skwarkami i zrumie-

„Gazeta Krakowska” przygotowała dla każdego uczestnika na poczekaniu pa-
miątkową stronę z gazety z wykonanym chwilę wcześniej zdjęciem na stoisku

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

nioną cebulką – ruskie i z mięsem, 

kapuśniak i ciasta domowego wy-

pieku. O ile w sobotę zwiedzający 

głównie oglądali, to w niedzielę, 

mając już „rozpoznany” teren, 

przyszli na zakupy i degustację. 

Potrawy serwowane przez 

Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” 

zostały przygotowane w ramach 

kursu gotowania i pieczenia trady-

cyjnych pokarmów i dań. Członki-

nie kilkakrotnie spotykały się, by 

uczyć się od bardziej doświadczo-

nych tej smacznej sztuki.

– Jakie to dobre! Zrobimy ta-

kie w domu – mówi żona do męża 

znad miseczki krzonówki. 

A on na to:  

– Jak najbardziej. W życiu ta-

kiego czegoś nie jadłem. 

Ktoś inny zdecydował się 

nakarmić krzonówką malutkie 

dziecko: 

– Za mamusię, za tatusia. 

Prawda, jakie dobre.

I tak krzonówka poszła w świat.
(awz)

Krzonówka dla każdego
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Na początek spotkania zatań-
czyły dzieci z ZPiT Elegia z Rud-
nika, następnie Zofia Kurowska 
i Stanisław Judasz rozgrzewali do 
śpiewu pary małżeńskie z pięćdzie-
sięcioletnim stażem oraz ich rodzi-
ny. Obecni przypominali sobie, jak 
to było 50 lat temu, jakie zwycza-
je, piosenki i zasady obowiązywa-
ły wtedy przy organizacji wesela. 
Jan Duda z kapeli podwórkowej 
„Dudy” ubolewał, że dziś coraz 
mniej orkiestr weselnych ma zwy-
czaj grać przed kościołem. Dawniej 
było to nie do pomyślenia. Przy tor-
cie, ciastkach, lampce szampana 
i kawie dostojni jubilaci spędzili 
trochę czasu podśpiewując stare 
przeboje, a jedna z par odważyła się 
nawet zatańczyć. Z powodu choro-
by współmałżonka lub innych oko-
liczności kilka osób było zmuszo-
nych przyjść samemu, niemniej 
zawsze ze wsparciem rodziny. 

Na spotkanie została zapro-
szona również Helena Moskała, 
której mąż zmarł dwa tygodnie 
wcześniej. Jak sama mówiła, było 
to jej pierwsze „wyjście” po 16 la-
tach. Wcześniej opiekowała się 
obłożnie chorym mężem, nie od-
stępując go ani na krok. I to jest 
piękny przykład miłości, która nie 
szuka poklasku, nie unosi się py-
chą i wszystko przetrzyma. 

Joanna Gatlik

Złote Gody 2011

Miłość nigdy nie ustaje
21 par małżeńskich, które przetrwały próbę czasu i dały przykład, jak żyć ze sobą przez 50 lat,

otrzymało odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego 

oraz kwiaty, dyplomy i prezenty z rąk Burmistrza Gminy Sułkowice Piotra Pułki, jego zastępcy Rozalii 

Oliwy oraz Hanny Pluszczyk – Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na spotkaniu 

zorganizowanym specjalnie z tej okazji 20 czerwca 2011 r. na strażnicy OSP w Sułkowicach. 

Złote Pary 2011: 

Teresa i Franciszek Bielowie, Jadwiga i Stanisław Szafrańcowie 
z Krzywaczki, 

Joanna i Józef Bielowie, Zofia i Julian Chmielikowie, Władysława 
i Józef Doboszowie, Magdalena i Stanisław Golonkowie, Zofia i Ste-
fan Kawczakowie, Stefania i Ludwik Myrtowie z Harbutowic, 

Józefa i Stanisław Dudowie, Zofia i Józef Godzikowie, Aniela i Kazi-
mierz Kaletowie, Maria i Bronisław Postawowie oraz Apolonia i Ro-
man Szubowie z Rudnika, 

Maria i Jan Dudowie, Teresa i Władysław Górszczakowie, Janina 
i Stanisław Kufrejowie, Aniela i Stanisław Moskalowie, Maria i Mie-
czysław Ostafinowie, Genowefa i Stanisław Repciowie oraz Janina 
i Jan Twardoszowie z Sułkowic. 

fot. Joanna Gatlik

Wojaże Seniorów

Licheń, Praga i nie tylko
Rok temu zwiedziliśmy wspaniały Wiedeń, w tym roku cudowną, złotą Pragę, a za rok - jak Pan Bóg 

pozwoli pojedziemy do Kijowa – mówi prezes sułkowickiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów. Nasze Koło bowiem dba nie tylko o najpilniejsze potrzeby życiowe Seniorów, lecz także 

stara się dla nich o odrobinę rozrywki i pożywki duchowej.

Na czerwcową wycieczkę do 

Pragi nasze Koło (do którego na-

leżą także członkowie z Budzowa 

i Palczy) pojechało wraz z Myśleni-

cami. Wycieczka trwała 2 dni. Obej-

mowała najsłynniejsze atrakcje 

turystyczne Pragi, m.in.: Zamek 

Praski na Hradczanach, Most Ka-

rola, stare miasto ze Złotą Uliczką i 

kościołem św. Barbary. Ten ostatni 

pozostawił niezapomniane wraże-

nie z powodu swojego piękna, ale 

i dlatego, że nasze koło było ostat-

nią wycieczką zwiedzającą ten ko-

ściół przed kapitalnym remontem, 

gdyż zabytek jest poważnie uszko-

dzony i – jak mówiono na miejscu 

– grozi zawaleniem. 

Na nocleg zatrzymali się tuż 

pod Pragą, by nie tracić czasu 

i enegrii na dojazdy. W miejscu noc-

legu mieli zapewnione śniadanie 

i obiadokolację, które pozwoliły 

im docenić zalety kuchni naszych 

południowych sąsiadów. 

Gdy o znakomitym jedzeniu 

mowa, natychmiast przypomi-
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na się wojażowiczom wycieczka, 
w której wzięli udział trzy tygo-
dnie wcześniej, do  Sanktuarium 
w Licheniu. Była to wycieczka or-
ganizowana wyłącznie przez koło 
w Sułkowicach. Wspominając ją, 
uczestnicy podkreślają nie tylko 
uroki kościoła i jego okolicy, lecz 
także kapitalne warunki mieszka-
niowe i bardzo smaczne jedzenie. 

Okres wakacyjny postanowi-
li sobie „odpuścić” ze względu na 
dużą aktywność „letniego ruchu 
turystycznego” i tłok w atrakcyj-
nych miejscach. Ale już jesienią 
planują wyjazd do Zakopanego, 
chcą zwiedzić Panoramę Racła-
wicka oraz wybrać się bardzo 
blisko – do Krakowa, żeby nikt 
im nie wytykał, że cudze chwalą, 
a swego nie znają. Zamierzają 
zwiedzić nowe muzeum pod Su-
kiennicami, odwiedzić zamek kró-
lewski na Wawelu i sanktuarium 
w Łagiewnikach. 

Członkowie koła PZERI na wycieczce w Wiedniu w 2010 r.       fot. z archiwum Koła(awz)

Ks. proboszcz celebrował Mszę 

św. w asyście księży  rodaków Ka-

zimierza i Antoniego Sławińskich. 

W kazaniu ks. Sławiński przypo-

mniał życiorys ks. Jacka i jego 

drogę do powołania kapłańskiego. 

Jak zaznaczył, wszystko, co spo-

tkało srebrnego Jubilata, działo się 

z woli Boga i płynęło z serca Jezusa. 

Podkreślił fakt, że te srebrne śluby 

ks. Jacka odbywają się w niedzielę 

Trójcy Św., która daje Jubilatowi 

siłę na dalszą drogę kapłaństwa. 

Schola z Biertowic oraz ze-

spół gitarowy, wspierane przez 

Małgorzatę Ciężkowską przygoto-

wały piękny program artystyczny, 

złożony ze słów podzięki zarówno 

dla księdza Jacka jak i jego Matki 

oraz z pięknie zaśpiewanych pieśni 

religijnych. Słowa uznania i kwia-

ty złożyli także Burmistrz Piotr 

Pułka, druhowie OSP Biertowice 

oraz parafianie reprezentowani 

przez Stanisławę Piątkowską. Kil-

ka pieśni, w tym nieodzowne „Sto 

lat”, odegrała kapela ludowa Tęcza 

z Maszkowa. Na zakończenie tej 

wzruszającej uroczystości ks. Jacek 

Budzoń podziękował wszystkim za 

25 lat posługi kapłańskiej ks. Jacka Budzonia

Srebrny Jubileusz w Biertowicach

zaangażowanie i obecność w tak 

ważnym dla niego dniu oraz w co-

dziennych trudach i radościach.

Po Mszy św. zaprosił wszyst-

kich parafian na piknik rodzinny, 

Proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach ks. Jacek Budzoń 

w niedzielę 19 czerwca świętował wraz z parafianami swój jubileusz kapłański 

– najpierw w kościele, podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, 

a później na pikniku rodzinnym przy słodkim poczęstunku.

Ks. Jacek Budzoń urodził się 13 maja 1961 r. w Myślenicach. W 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego. Jako wikariusz pracował w Parafiach 
w Krzeszowicach – 2 lata, na Wzgórzach Krzesławickich – 7 lat, w Parafii św. Józefa w Krakowie Podgó-
rzu – 5 lat, w Dobczycach – 2 lata, Krakowie Bieńczycach (Arka Pana) – 3 lata, w Krakowie Krowodrzy 
(św. Jadwiga) – 1 rok. 1 lipca 2006 roku został mianowany rektorem kościoła p.w. Matki Bożej Różań-
cowej w Biertowicach i otrzymał misję tworzenia nowej parafii, a od 3 grudnia 2006 r. został pierwszym 
proboszczem parafii w Biertowicach.

na którym częstował kawą i cia-

stem przygotowanym na tę okazję 

przez panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Biertowicach. 

Joanna Gatlik
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Majówkę rozpoczęło złożenie 

przez poczet sztandarowy Szkoły 

Podstawowej w Harbutowicach 

wiązanki kwiatów pod pomni-

kiem  przy Krzyżu Konfederac-

kim „na dole”. Następnie zebrani 

ułożyli się w korowód prowadzony 

przez OSP. Sobotni deszcz trochę 

rozmiękczył polne drogi prowa-

dzące do grobów Konfederatów 

Barskich i Kapliczki św. Micha-

ła. Nie przeszkodziło to jednak 

w przejściu procesji pocztów 

sztandarowych gminnej braci 

strażackiej, stowarzyszeń gospo-

dyń z  Harbutowic i Rudnika, bur-

mistrza, radnych i mieszkańców 

nie tylko Harbutowic, ale i okolicz-

nych miejscowości z ościennych 

gmin. Bez żadnych problemów 

dotarli do celu tej polno–leśnej 

pielgrzymki majowej.  Piękna po-

goda i słońce sprzyjało spacerowi 

i nastrajało do śpiewnej modlitwy 

prowadzonej przez siostrę Rafałę.  

Godzinny marsz okraszony 

był wspaniałymi widokami na całą 

gminę Sułkowice i piękną roślin-

ność kwitnącą wszystkimi kolorami 

tęczy. U celu wędrówki, na ołtarzu 

polowym przy kapliczce odprawio-

na została Msza św. koncelebrowa-

na przez księdza proboszcza Har-

butowic Zbigniewa Nowaka i ojca 

z klasztoru w Kalwarii Zebrzydow-

skiej. 

Obchody 240. rocznicy bitwy Konfederatów Barskich z wojskami rosyjskimi

Majówka na Świętym Michale

Uczestnicy Mszy św., któ-

rzy dotarli do kapliczki różny-

mi drogami, modlili się za dusze 

poległych w bitwie za ojczyznę 

Konfederatów Barskich. Do tej 

pory stoją tam kamienne groby, 

przypominając o ich bohaterstwie 

i patriotyźmie. Ks. proboszcz Zbi-

gniew Nowak wygłosił kazanie 

dotyczące historii tego miejsca, 

a po mszy podziękował organiza-

torom –  Stowarzyszeniu Gospo-

dyń Cis i OSP w Harbutowicach, 

oraz sołtys Bożenie Horwat za 

starania i ogrom pracy włożonej 

w przygotowania do obchodów 

240. rocznicy bitwy konfederatów 

barskich z wojskami rosyjskimi. 

Ona również wyraziła wdzięcz-

ność wszystkim, którzy przyczy-

nili się do  organizacji spotkania, 

a burmistrz Piotr Pułka zaprosił 

w to miejsce wszystkich na 25 

września na uroczystość świętego 

Michała Archanioła. 

Po modlitwie Stowarzyszenie 

Gospodyń Cis w Harbutowicach 

przyodziane w piękne nowe stroje 

krakowskie z gorsetami, zaprosiło 

wszystkich na poczęstunek przy-

gotowany specjalnie na tę okolicz-

ność. Był pyszny, gorący kapuśniak, 

kiełbaski z grilla z chlebem, różne 

rodzaje ciast. Rozeszły się w mig, co 

nie dziwi –  po wędrówce i modlitwie 

na łonie przyrody każdemu dopi-

suje apetyt. Można też było napić 

się kawy i herbaty, wzmacniając się 

przed drogą powrotną. Podczas tego 

sympatycznego pikniku w cieniu 

drzew przygrywał organista z Har-

butowic Jan Jończyk oraz siostry za-

konne grające na gitarze i organach. 

Tanecznym krokiem niedzielni wy-

cieczkowicze mogli się rozejść do 

domów. O tym spotkaniu powiedzą 

innym i znów tu wrócą, bo atmosfe-

ra tego lasu przyciąga jak wilka…
Joanna Gatlik

Kto przyszedł w niedzielne popołudnie 29 maja na Przełęcz Sanguszki w Harbutowicach, 

nie pożałował. Na konfederacką majówkę z okazji okrągłej, 240. rocznicy bitwy pod Lanckoroną 

zaprosiło tym razem Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbutowicach. 

Konfederackie groby w Lesie Groby na św. Michale   fot. Joanna Gatlik

Msza św. koncelebrowana przy ołtarzu polowym  fot. Joanna Gatlik
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W parafiach w Sułkowicach i Rudniku 

Zmiany proboszczowskie
Od 1 lipca tego roku parafie 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach i św. Maksymiliana Kolbe w Rudniku 

obejmą nowi proboszczowie. Ostatnia niedziela czerwca była dniem podziękowań. 

Proboszczowie dziękowali parafianom za dobrą współpracę, klimat parafii i wszelkie dobro, 

parafianie wyrażali im swoją wdzięczność za duszpasterską posługę. 

W Sułkowicach był to dzień 

odpustu parafialnego. Kazania 

w tym dniu głosił Nestor sułko-

wickich kapłanów, były wieloletni 

proboszcz ks. prałat dr Jan Nowak. 

W uroczystej sumie odpustowej 

wzięły udział  grupy i organizacje 

działające na terenie parafii, w tym 

m.in. orkiestra dęta, chór Apassio-

nata, grupa apostolska, Honorowa 

Straż Najświętszego Serca Pana 

Jezusowego, ministranci, róże ró-

żańcowe, dzieci pierwszokomu-

nijne – cała wspólnota parafialna. 

Ksiądz proboszcz Stanisław Jaś-

kowiec nie krył wzruszenia i nie 

szczędził parafianom oraz współ-

pracownikom słów podziękowań.

Ks. Stanisław Jaśkowiec 
proboszcz parafii w Sułkowicach

Od 1 lipca obejmuje „papie-
ską” parafię Ofiarowania Najświęt-
szej Marii Panny w Wadowicach. 

Urodził się w 1950 r. w Libiążu. 
Po maturze – jak wspomina – pier-
wotnie chciał studiować medycy-
nę. Stało się jednak inaczej. Pod-
jął naukę w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie. 18 maja 
1975 roku z rąk Ks. Kardynała Ka-
rola Wojtyły w katedrze na Wawelu 
przyjął święcenia kapłańskie. Dziś 
wdzięczny jest Panu Bogu za ten 
dar powołania. Jako wikary praco-
wał w parafiach: Liszki, Jaworzno, 
Nowa Huta – Wzgórza Krzesławic-
kie, Dobrego Pasterza w Krakowie 
i Dobczycach. Najdłuższym dotąd 
rozdziałem w kapłańskim życiu 
ks. Jaśkowca była jego pierwsza 
placówka jako proboszcza w Kra-
kowie-Libertowie, gdzie podjął się 
misji utworzenia parafii i budowy 
kościoła. 

W parafii w Sułkowicach był 
proboszczem przez 4 lata. W tym 
czasie przeprowadził zaplanowany 
i przygotowany przez poprzednika 
ks. Jana Nowaka kapitalny remont 
dachu połączony z przebudową. 
Wykonał wiele innych prac re-
montowo-budowlanych w samym 
kościele (łącznie z nowym ogrze-
waniem), w jego otoczeniu, na ple-
banii oraz parking.

Dziękując serdecznie wszyst-
kim parafianom, szczególnie ciepło 
podkreślał życzliwość w pierwszych 
dniach swojej posługi w Sułkowi-
cach, która pomogła mu zaaklima-
tyzować się w nowej parafii, pomoc-
ną dłoń kościelnego oraz innych 
świeckich współpracowników i do-
skonałą atmosferę w gronie księży. 

Nie żegnam się z Sułkowica-
mi. Będę blisko i z pewnością nie 
raz jeszcze się zobaczymy – mówił 
w swoim słowie pożegnalnym 
do parafian w ostatnią niedzielę 
czerwca.

Ks. Aleksander Zemła 
proboszcz Rudnika

Od 1 lipca odchodzi na emery-
turę. W Rudniku spędził 25 lat ka-
płańskiego życia i nie zamierza się 
z niego wyprowadzać. Pozostanie 
w parafii, służąc nowemu probosz-
czowi radą (jeśli będzie jej potrze-
bował – jak zastrzega, a wiernym 
– posługą duszpasterską. 

Urodził się w Jaworznie w 1940 
roku. W Wyższym Seminarium Du-
chownym w Krakowie był w pierw-
szym roczniku, którym opiekował 
się i któremu ślubów kapłańskich 
udzielał bp. Karol Wojtyła. Jako wi-
kary pracował w Trzemeśni, Gaju 
pod Krakowem Skawinie, Krako-
wie-Nowej Hucie (Arka Pana w okre-
sie budowy kościoła i burzliwych lat 
stanu wojennego) i w Zakopanem. 

Pierwszą placówką proboszczowską 
była parafia w Dąbrowie Szlachec-
kiej w gminie Liszki, a od 1986 roku  
był duszpasterzem Rudnika. Za dwa 
miesiące będzie obchodził Złoty Ju-
bileusz Kapłaństwa.

Przechodząc na emeryturę 
poprosił o możliwość dalszej pracy 
duszpasterskiej w Rudniku. 

W ostatnią niedzielę czerwca 
w kościele w Rudniku nie było więc 
pożegnania, a jedynie ks. proboszcz 
podziękował parafianom za wszyst-
kie lata budowania wspaniałej 
wspólnoty parafialnej.  Wspominał 
czas budowy kościoła. Kiedy obej-
mował parafię, budynek był w stanie 
surowym, a tzw. stary kościół wyma-
gał poważnego remontu. Wszystkie 
te prace wykonał z pomocą parafian 
i księży współpracowników. 

25 lat to czas potrzebny na wy-
chowanie jednego pokolenia od na-
rodzin do dorosłości. W sobotę udzie-
lałem ślubu. Przy nazwisku Panny 
Młodej cos mnie zastanowiło. Za-
cząłem sprawdzać. Dobrze pamięta-
łem. Jej rodzice byli pierwszą parą, 
której udzieliłem ślubu w Rudniku, 
później chrzciłem ją, prowadziłem 
do Pierwszej Komunii Świętej, bierz-
mowania. To bardzo wzruszająca 
klamra mojego proboszczowania 
w Rudniku. Z tego „mojego” poko-
lenia w parafii jestem dumny. To 
wspaniali, wykształceni, porządni 
młodzi ludzie.

zebrała awz
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Praca odbywała się pod 

stałą ochroną dwóch strażni-

ków z bronią palną, dwóch pra-

cowników nadzoru z  Muzeum 

Auschwitz, pod okiem kamer, 

w specjalnym pomieszczeniu. 

Ponad rok trwały prace 

nad przywróceniem pierwotnej 

wersji napisu, dokumentowa-

nie prac nad każdym centyme-

trem metalowej konstrukcji. 

Dzięki Edwardowi Garbieniowi 

– współwłaścicielowi firmy oraz 

jego dwóm współpracownikom 

– Jackowi Kopcie i Sylwestrowi 

Chwale, napis powrócił do pier-

wotnej wersji z czasów wojny.  

Jak mówi Edward Garbień 

– napis był bardzo zniszczony, 

korozja postępowała przez lata. 

Zostały naprawione wszystkie 

zwieńczenia materiału. Nie 

wszyscy wiedzą, że w latach 50. do 

napisu były dołożone zawiasy, 

gdyż ten się „rozjechał”. Przez to 

ucierpiał zawias główny.

Spawanie pociętych części 

odbyło się w Krakowie. Cała ma-

tryca do spawania przygotowana 

Edward Garbień dostał zlecenie z Muzeum Auschwitz

Wyprostował „Arbeit macht frei”
Zdewastowany napis „Arbeit macht frei” Edward Garbień prostował w tajemnicy przed światem. 

Chyba nikt z mieszkańców naszych okolic nie przypuszczał, że takie rzeczy dzieją się pod ich nosem.

 Że w budynku Edex-polu na Ptasznicy znajdował się najbardziej znany na świecie 

napis „Arbeit macht frei” znad historycznej bramy głównej hitlerowskiego obozu Auschwitz, 

który po kradzieży wymagał gruntownej renowacji. 

została przez Edex-pol. W samych 

Sułkowicach napis z obozu w Au-

schwitz trzymano dwa tygodnie na 

przełomie stycznia i lutego 2011 r. 

Tu zostały usunięte wtórne spawy 

przy każdej literze. Chodziło o to, 

żeby poprawić napis tak, by było 

w nim jak najmniej elemen-

tów ingerencyjnych. Każda 

poprawka była konsultowana z 

konserwatorami i pracownika-

mi Muzeum Auschwitz. Reno-

wacja napisu odbywała się przy 

współpracy Edwarda Garbie-

nia z wydziałem kuźnictwa na 

Akademii Górniczo–Hutniczej 

w Krakowie. 

Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że Edward Garbień wyko-

nał prace renowacyjne napisu 

Arbeit macht frei całkowicie za 

darmo i bezinteresownie. 

Wszelkie działania były 

utrzymywane w tajemnicy na 

polecenie dyrektora Muzeum  

Auschwitz Piotra M. A. Cywiń-

skiego. Chodziło o to, by można 

było bezpiecznie przeprowadzić 

odnowę zabytku, bez zbędnego 

szumu medialnego i by nie wzbu-

dzić zainteresowania potencjal-

nych złodziei. Teraz, gdy napis jest 

już gotowy, informację o jego od-

nowie można podać do publicznej 

wiadomości. 

Joanna Gatlik

Czy wiecie, że napis „Arbeit macht Frei”
(Praca czyni wolnym):

– Został skradziony w grudniu 2009 roku. Złodzieje 

przecięli go na trzy części. Policja znalazła zabytek 

kilkadziesiąt godzin po kradzieży pod Toruniem. Na 

początku 2010 roku – trafił z powrotem do muzeum, 

gdzie zajęli się nim konserwatorzy. 

– Jest jednym z symboli obozu, wykonali go więź-

niowie z komanda ślusarzy pod kierownictwem 

Jana Liwacza (numer obozowy 1010). Podobno 

świadomie odwrócili literę B, jako znak nieposłu-

szeństwa.

– Brama główna w obozie Auschwitz I, jako jedy-

na w całym obozie, została wykonana na rozkaz 

Niemców przez polskich więźniów politycznych. 

Zostali przywiezieni jednym z pierwszych trans-

portów przybyłych z obozu koncentracyjnego 

w Wiśniczu Nowym na przełomie 1940 i 1941 roku. 

Wykonanie bramy związane było z wymianą pro-

wizorycznego zewnętrznego ogrodzenia obozu, 

wspartego na słupach drewnianych, na ogrodze-

nie stałe na słupach żelbetowych, z drutem kol-

czastym pod napięciem.

– Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński po-

wiedział, że w sprawie przyszłości napisu będzie 

się konsultował z Międzynarodową Radą Oświę-

cimską, ale – jak zaznaczył – najprawdopodobniej 

zabytek nie wróci już nad bramę główną byłego 

obozu, lecz stanie się elementem nowej wystawy 

głównej. Na bramie pozostanie kopia.

– Piotr Cywiński podkreślił, że dokonując kradzie-

ży sprawcy zaatakowali symbol, jeden z nielicz-

nych obiektów dziedzictwa w Polsce, który jest 

rozpoznawalny na całym świecie. Jego zdaniem 

kradzież miała na celu ostateczne zniszczenie 

zabytku. Jeśli coś ma trwać, nie czyni się takich 

zniszczeń, nie tnie, nie wygina. To wskazuje, że to 

była kradzież, której celem było zniszczenie, a nie 

schowanie w prywatnej kolekcji - powiedział.

wybrane z serwisów PAP
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W mieście 1000 kowali
Projekt sułkowickich gimnazjalistów

Uczniów zainteresował temat, 
gdyż dawał im możliwość dogłęb-
nego poznania dziejów kowalstwa 
w Sułkowicach – dziedziny rzemio-
sła, które do dziś wyróżnia naszą 
miejscowość. Tradycje kowalskie 
są podtrzymywane w bliższych 
i dalszych rodzinach uczniów. 
Wielu ich członków praco-
wało bądź aktualnie pracuje 
w najbardziej kojarzącym się z 
Sułkowicami zakładzie pracy – Fa-
bryce Narzędzi „Kuźnia” lub pręż-
nie rozwijającym się „Juco”. 

Aby dogłębnie poznać historię 
i współczesne oblicze sułkowickie-
go kowalstwa, uczniowie otrzymali 
zadania, które zostały rozdzielone 
tak, by stawiane uczniom wyzwa-

Uczniowie klasy II b sułkowickiego gimnazjum realizowali w tym roku szkolnym projekt 

„Sułkowice – miasto 1000 kowali”. Poznawanie rodzimego rzemiosła sta-

ło się dla nich jednocześnie przygodą z historią i kulturą naszej gminy. 

Doroczny bal krakowskiego Bractwa Kur-
kowego odbywał się w Kopalni Soli w Wieliczce. 
Zgromadził całą plejadę znakomitości: przedsta-
wicieli generalicji, z dowódcą operacyjnym Sił 
Zbrojnych RP gen. broni Edwardem Grusz-
ką, dowódcą wojsk lądowych gen. broni  Zbi-
gniewem Głowienką i dowódcą 2. Korpusu 
Zmechanizowanego gen. brygady Jerzym Bi-
ziewskim, braćmi kurkowymi z innych miast 
Polski i Ukrainy, a także  gości honorowych 
– przedstawicieli Europejskiej Wspólnoty 
Strzelców Historycznych z jej prezydentem 
księciem Charlesem Louisem de Merode i se-
kretarzem generalnym Peterem Olafem Hof-
fmanem oraz przedstawicieli Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw  Strzeleckich RP z preze-
sem Adamem Gołembowskim. 

Tradycyjnie na balu Bractwa Kurkowego 

odbyła się aukcja charytatywna. W tym roku 

dochód z niej przeznaczony został na potrzeby 

Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. 

Miecz z Sułkowic przebił dary premiera Do-

nalda Tuska. W sumie z licytacji zebrano kwotę 

140 tys. zł. Najwyższą cenę osiągnęło srebrne 

lusterko złocone podarowane przez gen. broni 

Edwarda Gruszkę i jego żonę Alicję. Ten piękny 

bibelot został zakupiony za 31 tys. zł. Sułkowic-

ka replika Szczerbca osiągnęła drugą cenę au-

kcji – 15 tys. zł. Dzieło płatnerza Stefana Bochen-

ka, podarowane przez burmistrza Piotra Pułkę, 

na bal dostarczył „nasz”  brat kurkowy Wiesław 

Replika miecza koronacyjnego królów polskich Szczerbca autorstwa Stefana Bochenka, 

podarowana na aukcję charytatywną przez burmistrza Piotra Pułkę, została wylicytowana za 15 tys. zł.

15 tys. zł za miecz z Sułkowic
Na aukcji charytatywnej podczas balu Bractwa Kurkowego

Flejtuch. Wśród przedmiotów podarowanych na 

licytację był dar premiera RP Donalda Tuska 

– bańka choinkowa, srebrne spinki i fotografia 

z autografem premiera, za które uzyskano 

kwotę 6 tys. zł. Pod młotek poszły także prace 

wychowanków fundacji. 

Nie po raz pierwszy sułkowickie wy-

roby pojawiają się na salonach, świadcząc 

o wysokim kunszcie pracy lokalnych rękodziel-

ników i promując to miejsce nie tylko jako osie-

dle tysiąca kowali, ale także kuźnię różnorod-

nych talentów.

(jg)

Szczerbiec – miecz  koronacyjny królów Pol-

ski – to jeden z najcenniejszych zabytków, jedy-

ne zachowane insygnium koronacyjne dynastii 

piastowskiej. Nazwa miecza wiąże się ze szczerbą 

(modica laesura), która znajduje się nie na ostrzu, 

lecz w środku głowni.

Według legendy z Kroniki Wielkopolskiej 

miecz został wyszczerbiony, kiedy Bolesław I Chro-

bry uderzył nim o Wielką Bramę Kijowską wyjeż-

dżając z Kijowa w 1018 roku. Gall Anonim twierdzi, 

że miecz ten Chrobry miał otrzymać wraz z koroną 

i jabłkiem od cesarza Ottona III w r. 1000.

Historia zaś dokumentuje, że pierwszym jego 

posiadaczem był książę mazowiecki Bolesław I 

(1208–1248), a po raz pierwszy w swojej historycznej 

funkcji został użyty w 1320 roku podczas koronacji 

Władysława Łokietka.

nia, były różnorodne i uwzględniały 
indywidualne hobby i talenty.

14 czerwca uczniowie wraz 
z wychowawcą zaprosili rodziców, 
dziadków oraz dyrekcję gimna-
zjum na prezentację projektu. 
W przearanżowanej w tym celu 
sali lekcyjnej przedstawili rezulta-
ty swojej pracy.

Na prezentację składały się:
– prelekcje na temat genezy 
i rozwoju sułkowickiego kowalstwa; 
działalność Towarzystwa Kowal-
skiego; rozwój szkolnictwa kowal-
skiego w Sułkowicach; przewodnik 
po współczesnych zakładach pro-
dukujących wyroby kowalskie,
– prezentacje multimedialne 
przedstawiające: historię i współ-

czesność „Kuźni”, stare kuźnie 
i współczesne zakłady w obiekty-
wie fotografa; tradycje kowalskie 
w herbach Sułkowic.

Ponadto uczniowie zaprezen-
towali wywiad z kowalem i makie-
tę kuźni z wyposażeniem.

Równolegle zorganizowane 
zostały dwie wystawy. Na jedną zło-
żyły się plakaty i rysunki przedsta-
wiające kuźnię, kowala przy pracy 
i narzędzia kowalskie. Druga eks-
ponowała stare wyroby kowalskie, 
wyroby produkowane przez firmy 
Juco i FN Kuźnia, wyroby kowal-
stwa artystycznego i użytkowego: 
miecze, świeczniki, kwietniki.

Realizacja projektu przy-
niosła oczekiwane rezultaty. 
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red.

Makieta tradycyjnej kuźni wykonana przez gimna-
zjalistów              fot. Joanna Gatlik

Poznanie okolic Lanckoro-

ny związanych z konfederacją 

barską, przypomnienie XVIII-

wiecznych wydarzeń z historii 

Polski oraz przeżycie niezapo-

mnianej przygody – to cele, któ-

re przyświecały organizatorom 

V Rajdu Konfederatów Barskich. 

Z tej nietypowej lekcji historii 

skorzystali uczniowie Gimna-

zjum im. Stefana kard. Wyszyń-

skiego w Sułkowicach, wygrywa-

jąc główną nagrodę.

Spora grupa gimnazjalistów 

(fot. na okładce) wyruszyła na 

rajd wraz z opiekunami: Marce-

lim Pacutem, Teresą Boczkają 

i Janem Walasem w dniu 21 maja. 

Dla sułkowiczan rajd rozpo-

czął się na parkingu przed kościo-

łem, skąd wyruszyli oni na start 

Rajdu przy dworze w Jastrzębi. 

O tej przygodzie uczestnicy mówią 

z zachwytem i dumą: 

Na pierwszym punkcie kon-

trolnym wzięliśmy udział w quizie 

historycznym oraz w konkursie po-

legającym na rzucie podkową. Póź-

niej droga rajdu wiodła do kaplicz-

ki św. Michała Archanioła w Lesie 

Groby. Tam musieliśmy tworzyć 

wiersze związane z dziejami ka-

pliczki. Następny punkt kontrolny 

to Krzyż na Dziale Paleckim, gdzie 

trzeba się było wykazać umiejęt-

nościami z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W muzeum w Lanckoronie, w sce-

nerii ludowej pięknego, stylowego 

domu wysłuchaliśmy historii bi-

twy lanckorońskiej Konfederatów 

Barskich oraz obejrzeliśmy dawne 

urządzenia i sprzęty gospodarskie. 

Pod wrażeniem lanckorońskiej 

izby muzealnej udaliśmy się na 

metę na Górze Lanckorońskiej pod 

zamkiem.

Rajd zakończył się dla nas 

szczęśliwie. Zdobyliśmy dla nasze-

go gimnazjum nowoczesną drukar-

kę oraz uznanie organizatorów. 

O tym uznaniu świadczy list, 

który nadesłany został do „Klam-

ry” kilka dni później

V Rajd Konfederatów Barskich

Gimnazjaliści 
na tropach 
historii

List do Redakcji
Dzień dobry.

Zachęcona przepiękną postawą młodzieży z Gimnazjum w Suł-

kowicach, zespołu Retro oraz nieformalnej grupy rowerzystów zdecy-

dowałam się napisać do Państwa w formie pewnego rodzaju podzięko-

wania dla tych wszystkich, którzy wzięli udział w V Rajdzie Szlakami 

Konfederatów Barskich „Na tropach historii” organizowanym przez 

Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony.

Patriotyzm w najlepszym stylu. Super zabawa i główna nagroda.

21 maja  54 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w Sułkowi-

cach wraz z nauczycielami, najmłodsza grupa Retro z Karoliną Mo-

skal oraz nieformalna grupa rowerzystów wzięły udział w  V Rajdzie 

Szlakami Konfederatów Barskich „Na tropach historii” zorganizowa-

nym przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. Trasa wiodła od Suł-

kowic poprzez Jastrzębię Dwór, Las Groby, Krzyż na Dziale Paleckim 

do Lanckorony pod Ruiny Zamku. Uczestnicy, posługując się mapką  

musieli dotrzeć do  sześciu punktów kontrolnych rozmieszczonych na 

całej trasie Rajdu, gdzie brali udział w zabawach sprawnościowych oraz 

quizach historycznych. Aby lekcja historii nie była zbyt nużąca na za-

kończenie , które odbyło się na polanie pod Zamkiem Lanckorońskim 

TPL przygotowało piknik oraz  wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z 

nich była nagroda dla najliczniejszej grupy (drukarka laserowa Xerox 

ufundowaną przez Biuro Plus Kraków), którą zdobyła młodzież z suł-

kowickiego Gimnazjum – gratulujemy i zapraszamy za rok.

W tegorocznym Rajdzie wzięło udział 350 uczestników.

Zdjęcia Rajdu możecie obejrzeć na funpage’u Lanckorony na Fa-

cebook’u oraz na www.lanckorona.pl

Organizatorzy składają też serdeczne podziękowania dla wolon-

tariuszy z Sułkowic, którzy poprowadzili grupy najdłuższą trasą oraz 

pracowali na punktach kontrolnych – jesteście nieocenieni.

Z Rajdowym pozdrowieniem

Komandor Rajdu, Wiceprezes TPL

Anna Leszczyńska

Uczniowie wykazali duże zaan-
gażowanie, odpowiedzialność 

i kreatywność. Podczas poszukiwa-
nia eksponatów mieli możliwość 
zacieśniania więzi pokoleniowych. 
Stare wyroby kowalstwa mogli zna-
leźć częściej  u dziadków, niż w domu 
rodzinnym, a to stwarzało okazję 
do wysłuchania opowieści o sposo-

bie ich wyrabiania 
i przeznaczeniu.  Ich 
działania spotkały się 
z uznaniem i zainte-
resowaniem rodziców 
i dziadków, którzy czu-
li satysfakcję, że to, co 
stanowiło często istotę 
życia ich i ich przod-
ków, znalazło uznanie 
w oczach dzieci i wnu-
ków.

Składamy po-
dziękowanie firmie 
Juco i Fabryce Narzę-
dzi Kuźnia za to, że 
umożliwiły uczniom  
odwiedziny i sfoto-

grafowanie hal produkcyjnych. Co 
więcej, przedmioty wypożyczone 
uczniom na potrzeby wystawy za-
kłady te przekazały szkole. Za udo-
stępnienie wyrobów wyproduko-
wanych w zakładach płatnerskich 
dziękujemy Panom Stefanowi Bo-

chenkowi i Adamowi Moskalowi.

Krystyna Krzykawska
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Redakcja: Kiedy skończysz studia 
na kierunku sztuka ogrodowa, kim 
będziesz? Ogrodnikiem?
Jolanta Jamróz: Można tak po-
wiedzieć, chociaż to nie całkiem to 
samo. 

– Czym więc różni się sztuka ogro-
dowa od zwyczajnego ogrodnic-
twa? 
– Ogrodnik pracuje w ogrodzie 
i utrzymuje go, a my nie tylko bę-
dziemy wykonywać te czynności, 
lecz możemy projektować np. do-
bór roślin, ich zmianowość, wpro-
wadzenie do ogrodu elementów 
małej architektury. Będziemy pla-
nować ogrody i je uprawiać.

– Kiedyś u Jaśnie Pana robił to 
wszystko jeden człowiek.
– Ale dziś wszędzie jest specjali-
zacja. Poza tym przybywa gatun-
ków roślin, środków ich ochro-
ny, zwiększają się też możliwości 
techniczne. Ogrodnictwo dzisiaj 
to ogromny zakres wiedzy specja-
listycznej.

– Kiedy skończysz studia, uzyskasz 
stopień magistra ogrodnictwa?
– Tak, ale to są studia dwustopnio-
we. Pierwszy etap jest inżynierski, 
po drugim będziemy magistrami 
inżynierami.

– Mnie ogrodnictwo zawsze kojarzy-
ło się bardziej humanistycznie, po-
mimo całej wiedzy przyrodniczej.
– Bo to jest taki specyficzny kie-
runek. Można powiedzieć, że będą 
z nas inżynierowie z humanistycz-

Z Jolantą Jamróz, studentką sztuki ogrodowej na UR w Krakowie rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka

Inżynier z artystyczną duszą
ną, artystyczną duszą. Podobnie 
jak architekci krajobrazu.

– Czyli jeszcze jedna specjalność
 w ogrodnictwie?
– Tak, choć jest to ogrodnictwo 
bardzo szeroko rozumiane. Ar-
chitekci krajobrazu zajmują się 
przede wszystkim planowaniem, 
tworzeniem koncepcji i projektów 
zarówno ogrodów prywatnych, jak 
terenów zielonych w miastach, 
a także utrzymywaniem charakte-
ru parków narodowych i krajobra-
zowych.

– Wychodzi na to, że ogrodnik 
uprawia, architekt krajobrazu 
projektuje, a wy musicie i jedno 
i drugie.
– Mnie się to bardzo podoba. 
Chciałabym w przyszłej pracy móc 
sobie rozplanować rośliny,  zapro-
jektować ogród, ale też chciała-
bym widzieć, jak się ten projekt 
urzeczywistnia, jak rośliny rosną 
w ogrodzie, a nie na obrazku, jak 
kwitną, owocują. Właściwie już 
w podstawówce marzyłam o takim 
zwodzie, chociaż jeszcze nie wie-
działam, że się tak nazywa.

– Czy to są trudne studia?
– Materiał jest bardzo obszerny, 
z bardzo wielu dziedzin – od ro-
ślin, biochemii przez przedmioty 
techniczne związane z maszynami 
stosowanymi w ogrodnictwie, po 
np. historię sztuki.

– Po co historia sztuki?
– Bo przecież musimy umieć do-
stosować charakter ogrodu do 
obiektu, przy którym się znajduje, 
albo na przykład odnowić ogród 
przy zabytkowych obiektach. 
Z drugiej strony ten pierwszy rok 
był dla mnie osobiście dość łatwy, 
bo wiele rzeczy wiedziałam już ze 
szkoły. 

– Jaką szkołę kończyłaś?
– Technikum Architektury Kra-
jobrazu w ZS Średniawskiego 
w Myślenicach. Mieliśmy np. wy-
chowawczynię, prof. Wiolę Sza-
rek, która nas „gnębiła” z roślin 
ozdobnych, a także urządzenia 
i planowania terenów zielonych. 
Właściwie to, czego nas nauczyła 
często wystarczało, by zaliczyć ko-
lokwia i egzaminy na pierwszym 
semestrze z tych przedmiotów 
(gdyby tak jeszcze w szkole była 

łacina, byłoby jeszcze łatwiej). Te-
raz jest trochę trudniej, bo nam 
weszła biochemia, ale i tu sporo 
wiadomości ze szkoły możemy 
wykorzystać. Poza tym mieliśmy 
unijny kurs, na którym rozsze-
rzana była matematyka. To teraz 
bardzo procentuje. W ramach tego 
kursu zwiedziliśmy sporo cieka-
wych miejsc – zabytków, parków 
krajobrazowych. No i mieliśmy co 
miesiąc wykład na architekturze 
krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej, który przygotowywali dla 
nas pracownicy uczelni. 

– Jak architektura, to też pewnie 
rysunek. Czy w ramach kursu 
uczono was rysować?
– Tak. Mieliśmy przez 4 lata rysu-
nek w szkole, a poza tym dodatko-
wy rysunek w ramach tego kursu 
unijnego. 

– Wiesz skąd szkoła zdobyła ten 
kurs? Czy to ten projekt starostwa 
dla szkół w powiecie?
– Nie. Z tego, co wiem, jeszcze inny. 
Nasza szkoła podpisała porozumie-
nie z podobną szkołą w Limanowej i 
prywatną szkołą w Suchej Beskidz-
kiej. Te trzy szkoły wspólnie pisały 
wniosek i realizowały ten kurs. 

– Czy to, że skończyłaś technikum 
znaczy, że jesteś też technikiem?
– Tak, po egzaminach zawodowych 
jestem technikiem architektury 
krajobrazu.

– Czym różnią się uprawnienia in-
żyniera od uprawnień technika?
– Przede wszystkim samodziel-
nością. Jako technicy możemy 
czytać projekty, możemy nadzoro-
wać ich wykonywanie, umiemy na 
bieżąco dostosowywać je do kon-
kretnych warunków. Wielu z nas z 
klasy umiałoby pewnie też samo-
dzielnie wykonać całkiem dobre 
projekty, robiliśmy to na zajęciach 
praktycznych, ale nie mamy do 
tego jako technicy uprawnień. 
Studia dają nam te uprawnienia, 
no bo oczywiście dowiadujemy się 
tu wielu nowych rzeczy i uczymy 
nowych umiejętności. 

– Czyli, podsumowując ten pierw-
szy rok u progu letniej sesji, możesz 
uznać, że to był trafny wybór? Uczel-
nia spełnia twoje oczekiwania?
– Jak najbardziej. Za nic nie za-
mieniłabym ich na inne.

fot. Jan Zdrzenicki
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Nagrody Burmistrza dla wybitnych absolwentów szkół gminnych

Primus inter pares – najlepsi w swojej szkole
Z każdej szkoły podstawowej i z każdego gimnazjum w gminie wyłoniono najlepszych 

absolwentów w swoim roczniku – z najwyższą średnią, najlepszym zachowaniem 

i osiągnięciami w konkursach, turniejach, olimpiadach. Burmistrz Piotr Pułka 

nagrodził ich specjalnym wyróżnieniem „Primus inter pares w roku szkolnym 2010/2011”.

Nagrodę odebrali podczas 
uroczystości w Starej Szkole, na 
którą zaproszeni zostali wraz ze 
swoimi rodzicami, wychowawca-
mi i dyrektorami szkół. Młodzież 
otrzymała dyplomy i upominki, 
rodzice, wychowawcy i dyrektorzy 
–  noty gratulacyjne i podziękowa-
nia za wychowanie tak dobrze za-
powiadających się młodych ludzi.

Po wręczeniu wyróżnień, przy 
słodkim poczęstunku, wspomina-
no, planowano, wspólnie cieszono 
się sukcesem uczniów.

Nasi „Primusi”
Ze Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Biertowicach 

– Sebastian Szafrański.

Ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Harbutowicach 

– Mateusz Bobeł.

Ze Szkoły Podstawowej 

im. św. Jadwigi Królowej Polski 

w Krzywaczce – Anna Światłoń.

Ze Szkoły Podstawowej im. 

Króla Kazimierza III Wielkiego  

w Rudniku – Joanna Liszka.

Ze Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickierwicza w Sułkowi-

cach – Maria Pitala.

Z Gimnazjum im. św. 

Jadwigi Królowej Polski 

w Krzywaczce – Paulina Dąbrowa.

Z Gimnazjum im. Prymasa 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Sułkowicach – Mikołaj Biel.

Ten dzień – bardzo ważny dla 

wszystkich absolwentów – miał 

szczególne znaczenie dla absol-

wentów gimnazjów. To czas na 

podjęcie przez nich pierwszej „ży-

ciowej” decyzji o wyborze kierun-

ku dalszej edukacji. 

Paulina Dąbrowa z gimnazjum 

w Krzywaczce jest zachwycona 

Hiszpanią. Uczy się języka, pozna-

je kulturę tego kraju. W przyszłości 

chciałaby być prawnikiem. Marzy, 

że kiedyś połączy te dwa zamiło-

wania, studiując prawo w Hiszpa-

nii. Póki co wybiera się do LO nr 6 

w Krakowie.

Mikołaj Biel z gimnazjum 

w Sułkowicach też ma dwie pasje

– informatykę i muzykę. Nie pod-

jął jeszcze decyzji, którą z nich 

przekuje w zawód. Będzie się 

uczył w Technikum Łączności 

w Krakowie i rozpocznie za rok na-

ukę w Szkole Muzycznej II stopnia  

w klasie fortepianu. (awz)

fo
t.

 A
n

n
a

 W
it

a
li

s 
Z

d
rz

e
n

ic
k

a

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
Wy k a z  lokali usytuowanych w budynku Domu Nauczyciela w Sułkowicach przy ul. 
Tysiąclecia 21, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Działka nr 1542/4, powierzchnia 18 m2, lokal mieszkalny nr 5, nr Księgi Wieczystej 
KR1Y/00045352/0, cena lokalu po zastosowaniu  bonifikaty w wysokości 80%wartości  
z operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – 8.780 zł. 
Przedmiotowy lokal podlega sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych bu-
dynku i we współwłasności działki nr 1542/4 o pow. 640 m2

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM a tak-
że wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UM na okres 21 dni.
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Redakcja: Z jakiego programu zo-
stał zorganizowany wyjazd?
Maciej Betlej: Z europejskiego 
programu edukacyjnego Leonar-
do da Vinci, będącego częścią 
globalnego programu „Uczenie 
się przez całe życie” (Lifelong Le-
arning Programme). Ma on na 
celu promowanie mobilności pra-
cowników na europejskim rynku 
pracy oraz wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań edukacyjnych 
dla podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, a także promuje in-
nowacyjne podejścia do edukacji 
i doskonalenia zawodowego, 
w taki sposób, aby systemy kształ-
cenia jak najpełniej odpowiadały 
potrzebom rynku pracy.

– Kto mógł się zakwalifikować do 
wyjazdu i na jakich zasadach?
– Projekt przygotowany został 
dla uczniów III klasy technikum 
mechanicznego ze specjalnością 
obrabiarki sterowane numerycz-
nie. Uczniowie zostali wyłonieni 
na podstawie następujących kry-
teriów: najwyższa średnia ocen 
z przedmiotów technicznych zawo-
dowych, najwyższa średnia ocen 
z języka angielskiego, zachowanie 
oraz aktywność. Praktyki odbyły 
się w Trofa – mieście położonym 
30 km na północny wschód od Por-
to w dniach od 21.03 do 15.04. 2011. 
W projekcie wzięło udział 12 uczniów 
oraz jeden opiekun, czyli ja. 

– Jak długo trwały praktyki?
– Praktyki dla klasy trzeciej tech-
nikum mechanicznego zazwyczaj 
odbywają się na początku maja 
i trwają cały miesiąc. W tym roku 
przesunięto termin praktyk dla 
lepszego opracowania i rozpropa-
gowania projektu. Dlatego nasz 
wyjazd rozpoczął się 20  marca,  
a zakończył 16 kwietnia.

– Jaki charakter miały te praktyki?
– Miał na to wpływ charakter nasze-
go partnera portugalskiego CEN-
FIM. Jest to organizacja – centrum 
kształcenia zawodowego w sektorze 
przemysłu metalowego o specjalno-
ści projektowanie i obsługa obra-
biarek sterowanych numerycznie. 
Portugalski partner dwukrotnie 
w latach 2005 i 2008 realizował prak-
tyki w Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Sułkowi-
cach. Nasz staż prowadzony był 

Z Maciejem Betlejem, opiekunem praktykantów z Sułkowic w Portugalii rozmawia Joanna Gatlik

Edukacja z Leonardo da Vinci

w największym centrum szkolenio-
wym w Nucleo da Trofa, w szkole 
prowadzone były zajęcia praktycz-
ne i teoretyczne. Każdego dnia od 
godziny 9 do 12, przez 4 tygodnie 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych wyłącznie w języ-
ku angielskim. Pozostały czas był 
do dyspozycji uczniów – większość 
wolnego czasu przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie bardzo ciekawych i ma-
lowniczych zakątków Portugalii.

– Czy w Portugalii są podobne wa-
runki na warsztatach jak w Pol-
sce, w Sułkowicach?
– Zaplecze dydaktyczne centrum 
szkoleniowego jest stosunkowo 
nowoczesne (powstało 1985 roku). 
Sam budynek szkoły przeszedł 
w 2005 roku kompletny remont 
połączony z rozbudową. Natomiast 
pracownie techniczne są wyposa-
żone we wszelkiego rodzaju po-
moce naukowe i symulatory. Park 
maszynowy jest bardzo podobny 
do tego, który mamy w warszta-
tach szkolnych w Sułkowicach, 
a więc konwencjonalne tokarki 
i frezarki, spawalnia i dział ob-
róbki ręcznej oraz pracownia ob-
rabiarek CNC. Atutem jest to, że 
wszystkie maszyny znajdują się 
w jednej części budynku.

– Gdzie mieszkaliście?
– Tu należy się wyróżnienie dla kie-
rownictwa CENFIM za wyszukanie 
wspaniałego hotelu położonego 
w malowniczym mieście Santo 
Tirso. Hotel to najwyższa budowla 
w całym mieście położona w jego 

centrum. Wspólnie z uczniami zaj-
mowaliśmy pokoje na 13 i 14 pię-
trze. Śniadanie wliczone w cenę 
pokoju w postaci szwedzkiego 
stołu serwowane było na ostatnim 
15 piętrze. Piękny widok na pano-
ramę północnej części kraju był 
czymś naprawdę przyjemnym.

– Jacy są Portugalczycy?
– Czterotygodniowy pobyt to na-
prawdę niewiele czasu, aby do-
brze poznać człowieka i społe-
czeństwo. Jako opiekun grupy 
miałem najwięcej sposobności 
i konieczności by poznawać i ko-
munikować się z Portugalczy-
kami. Dlatego śmiało i z dużą 
pewnością powiem, że mieszkań-
cy Portugalii to ludzie życzliwi 
i pomocni. Napotkani kolejny raz 
uśmiechają się i pozdrawiają, jak 
gdyby znali nas od zawsze. Rów-
nież w szkole wśród młodzieży 
widać wiele radości i zadowolenia 
z możliwości spotkania kogoś no-
wego. Cały pobyt utwierdził mnie 
w przekonaniu, że ludzie tam ży-
jący są mimo wszystko trochę bar-
dziej zadowoleni z życia, mniej się 
śpieszą i są naprawdę życzliwi.

– Czy odwiedziła Was Pani Dyrek-
tor Aleksandra Korpal?
– Jednym z wielu etapów ewalu-
acji projektu jest stała kontrola. 
Dlatego jeszcze przed wyjazdem 
została zaplanowana wizyta mo-
nitorująca pani dyrektor. Oprócz 
zadań kontrolnych nad postępami 
pracy uczniów oraz rozmowach 
z kierownictwem CENFIMU, uda-

Uczniowie ZSZiO na tegorocznych praktykach w Portugalii
fot. Maciej Betlej
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liśmy się z panią dyrektor na jed-
nodniową wycieczkę do Fatimy. 

– Czy uczniom się podobało i wy-
nieśli z tego wyjazdu dużo nauki 
i doświadczeń? 
– Myślę, że na to pytanie powinni 
odpowiedzieć oni sami. Wydaje mi 
się, że są bardzo zadowoleni i pew-
niejsi siebie. Przez cztery tygodnie 
sami dbali o siebie, o swój prowiant 
i ubranie. Stali się bardziej samo-
dzielni. W trakcie zajęć używali 
tylko języka angielskiego, co po-
czątkowo powodowało swoisty pa-
raliż. Najtrudniej się przełamać do 
mówienia, potem już jakoś idzie. 
Ja sam bardzo dużo zyskałem za-
równo przed wyjazdem (ucząc się 
intensywnie języka angielskie-
go i portugalskiego), jak również 
w czasie stażu (naoczny kontakt 
i wymiana poglądów z technologa-
mi i nauczycielami z Portugalii). 
Uważam, że cały wyjazd był pod 
każdym względem świetnym do-
świadczeniem. Poza korzyściami 
zawodowymi, uczniowie rozsze-
rzyli horyzonty i stali się bardziej 
otwarci na zjednoczoną Europę.

– Jak spędzaliście wolny czas? Czy 
przywieźliście z tego wyjazdu ja-
kieś ciekawe historyjki i anegdoty?
– Wolny czas to przede wszystkim 
zwiedzanie uroczych zakątków 
Portugalii. Jako, że mieszkaliśmy 
w północnej części (w której jest 
szczególnie mocno rozwinięty 
przemysł metalowy) kilkakrotnie 
odwiedziliśmy Porto. Jest to wspa-
niałe miasto z niezwykle urokliwą 
starówką położoną bezpośrednio 
nad rzeką Douro: mosty projek-
towane przez uczniów Eiffla, Ka-
tedra oraz ratusz. Widzieliśmy też 
wspaniały obiekt sportowy czyli 
Estadio Dragao drużyny FC POR-
TO. Na wschód od naszego hotelu 
położona jest pierwsza stolica Por-
tugalii, czyli Guimaraes. Zwiedzi-
liśmy również pierwszą stolicę epi-
skopatu w Bradze. Kilkakrotnie, 
popołudniami spacerowaliśmy po 
piaszczystej plaży nad Oceanem 
Atlantyckim w miejscowości Po-
voa de Varzim. W okolicy naszego 
hotelu znajdował się nowoczesny 
kompleks sportowy, z którego czę-
sto korzystali nasi stażyści. 

– Co w Portugalii podają do jedzenia?
– Jedzenie jest pyszne. Podob-
ne do naszego, choć momentami 
zupełnie różne. Stołowaliśmy się 
w restauracji położonej niedaleko 
szkoły w Trofie. Obiad składał się 
z drugiego dania (do wyboru kil-

ka rodzajów mięs, frytki (batuta 
frita), ryż, napój i deser. Wszystko 
świeże i robione na miejscu. Py-
chota. Oczywiście hamburgery jak 
wszędzie są i tu, ale ich lokalny 
Fast food jest znacznie lepszy (np. 
Bifana czyli bułka z dość ostrą 
porcją wieprzowiny).

– Czy nauczyliście się trochę por-
tugalskiego?
– Oczywiście. Każdy jeszcze przed 
wyjazdem uczestniczył w kursie 
podstawowym języka portugal-
skiego. W wielu miejscach, zwłasz-
cza w małych miejscowościach czy 
sklepikach osiedlowych nie spo-
sób się porozumieć inaczej. 

– Jak Was odebrali Portugalczycy?
– Myślę, że zostawiliśmy po sobie 
dobre wrażenie, o czym świadczą 

pochwały otrzymane z ust na-
uczycieli prowadzących, a także 
ze strony obsługi hotelowej. Je-
żeli chodzi o współpracę między 
uczniami, to szczególnie dobrze 
nawiązała się ona z grupą doro-
słych kursantów odbywających 
praktykę w CENFIM. Byli oni 
nieco lepiej przygotowani z języ-
ka angielskiego, dlatego chętnie 
nawiązywali dialogi. 

– Czy pojedziecie jeszcze kiedyś 
na praktyki w Portugalii?
– Niewykluczone, choć w tym 
roku złożony został wniosek o staż 
w Niemczech i we Włoszech. 
Współpraca miedzy partnerem 
portugalskim trwa nadal i my 
również oczekujemy na ich przy-
bycie do nas.

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 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Sułkowice położonej 
w Biertowicach, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka numer 711 o pow. 
0.32 ha. Nieruchomość ta ze względu na 
brak dojazdu może być sprzedana jedy-
nie właścicielom działek sąsiednich.

Przedmiotowa nieruchomość 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego znajduje się w terenach 
„MR”- tereny mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego (1/6 powierzchni) oraz „R”- te-
reny upraw polowych (2/5 powierzchni) 
i „ZN” – obszary zieleni nieurządzonej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 
18.07.2011r.o godz.10-tej w budynku 
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, 
Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i    p r z e t a r g u
– Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 20.260 zł + 23% VAT. Łącznie 24.920 
zł.(słownie: dwadzieścia cztery tysiące, 
dziewięćset   dwadzieścia złotych).

– Wadium na zakup powyższej nieru-
chomości wynosi 1300 zł. Kwotę tę   na-
leży wpłacić do dnia 13 lipca 2011 r. 
w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr konta: 
75 8589 0006 0170 0000 0068 0016 ( kwo-
ta ta w dniu 13.07.2011 r.  powinna znaj-
dować się już na ww. koncie ).
– Wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu, a uczestnikowi który 
wygra przetarg, zalicza się na poczet 
ceny   nabycia nieruchomości.
– Wniesienie ceny nabycia nierucho-
mości winno nastąpić do dnia zawarcia   
umowy w formie aktu notarialnego, tj. 
w terminie miesiąca od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu.
– Nabywca wyłoniony w drodze prze-
targu, który nie przystąpi do zawarcia 
aktu   Notarialnego, traci wadium.
– Organizatorowi przetargu przysłu-
guje prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod numerem 
(12) 273-20-75, wew. 31. 

Praktykanci z Sułkowic w Portugalii przed Centrum Kształcenia Zawodowego
fot. Maciej Betlej
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W hali sportowej gimnazjum
Danuta Sołtys i Krystyna So-

sin  z Sułkowic oraz Grażyna Ko-

nieczna z Krakowa – to kobiety 

instytucje. Ich podejście do dzieci 

i niezwykłe talenty organizacyj-

ne sprawiły, że blisko 150 dzieci 

z gminy Sułkowice znalazło się 

w sobotę 28 maja w hali sportowej, 

gdzie uczestnicząc w bogatym 

programie artystycznym i rozryw-

kowym przez kilka godzin mogły 

śpiewać, bawić się i brać udział 

w różnych zabawach i konkursach. 

O zajęcia dla pociech zadba-

li krakowscy wolontariusze z akcji 

charytatywnej „Gwiazdkowa Nie-

spodzianka” – zespół Dobry na cze-

le z Bogdanem Koniecznym, który 

grał i śpiewał dla dzieci, grupka mło-

dych ludzi wchodzących właśnie w 

dorosłość oraz troszkę od nich starsi 

„wujkowie” i „ciocie”, którzy prze-

prowadzali konkurencje. Całość pro-

wadziła Grażyna Konieczna. 

Spotkanie miało również cha-

rakter edukacyjny – dzięki życz-

liwości OralB, dzieci uczyły się 

prawidłowego mycia zębów pod 

okiem specjalistki, a przykład dał 

sam burmistrz Piotr Pułka, który 

mył zęby razem z dziećmi. Wydaw-

nictwo Promyczek Archidiecezji 

Tarnowskiej podarowało naszym 

dzieciom książkę Niezwykła Księ-

ga – Biblia, na podstawie której 

przeprowadzony został konkurs 

z licznymi konkurencjami. Ode-

grana została np. inscenizacja wal-

ki Dawida z Goliatem, czy burze-

nie murów Jerycha.  Jeden z gości 

z Krakowa (chory na stwardnienie 

rozsiane) na swoim i córki przy-

kładzie opowiedział dzieciom, jak 

się nie dać ciężkim chorobom i że 

warto ufać Bożej miłości nawet w 

najcięższych chwilach. 

Nie obyło się prezentów (które 

można sobie było wybrać samemu, 

słodyczy, podziękowań i kwiatów 

dla organizatorów oraz dla dyrek-

cji gimnazjum za udostępnienie 

hali sportowej. 
Joanna Gatlik

Dzień Dziecka w naszej Gminie
Najmłodsi sułkowianie obchodzili swoje święto – festyny, konkursy, zabawy

Najmłodsi obchodzili swoje święto w szkołach, przedszkolach, Świetlicy Środowiskowej 

i jej filiach. Były festyny, z których dochód przeznaczony został na rzecz szkół, 

konkursy i zabawy. Święto uatrakcyjniła także „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

Family Fest po raz drugi

W pogodną czerwcową sobo-
tę 4. czerwca społeczność Gimna-
zjum im. Stefana kard. Wyszyń-
skiego oraz mieszkańcy Sułkowic 
bawili się na festynie rodzinnym. 
Family Fest 2 – najlepszą zabawą 
jest miał w tym roku charakter 
country. W tym  roku festyn od-
bywał się pod honorowym patro-
natem burmistrza Piotra Pułki 
i starosty powiatu Józefa Tomala.  

Na scenie, której istnienie 
– podobnie jak i ogrodzenie tere-
nów sportowych – zawdzięczamy 
firmie Juco, zaprezentowali się 
milusińscy z trzech sułkowickich 
przedszkoli. Dzieci śpiewały, tań-
czyły, grały na instrumentach 
perkusyjnych z wielką swobodą 
i wdziękiem. Podziwiali je zarówno 
dorośli jak i rówieśnicy. A dzieci 
przybyły licznie, aby oglądać insce-
nizację baśni Kot w butach wyreży-
serowaną i przygotowaną z klasą 
I f przez Annę Bargieł, skakać na 
trampolinie, jeździć na karuzeli, 
jeść watę cukrową i zdobić twarze 
fantastycznymi makijażami.                                                                                                                           

Nasz festyn miał również wa-
lory edukacyjne. Można było na-
uczyć się jak udzielać pierwszej po-
mocy, jak poruszać się bezpiecznie 
przestrzegając znaków drogowych, 

a także poznać znaczenie swojego 
imienia. Najbardziej chętni do na-
uki (mimo soboty), uczestniczyli 
w lekcji historii z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej. Uczestnicy 
festynu o zainteresowaniach mili-
tarnych znajdowali pokojową ich 
realizację w strzelaniu z łuku i ka-
rabinu pneumatycznego. 

Wielką furorę robiło stoisko 
origami. Misterne cudeńka z pa-
pieru, wykonane bez użycia kleju 
przez Barbarę Biel i Annę Miętkę 
z uczniami  Anną Jończyk, Eweliną 
Oliwą, Dominikiem Kanią, Moniką 
Stręk i Aleksandrą Łaski z klasy III e 
znalazły uznanie i wielu nabywców. 

Plastyczne zdolności ilustro-
wała wystawa zatytułowana Mam 
talent. Wiele emocji budził ma-
giczny sklepik, w którym można 
było dostać np. poduszki, w sam 
raz do wakacyjnego, leniwego wy-
poczynku pod gruszą.                

Nasze elegantki mogły ucze-
sać swe włosy w wystylizowane 
starannie koafiury w salonie ko-
smetycznym. Nie wiadomo, czy ko-
rzystały z niego także kandydatki 
na Miss Gimnazjum (koronę ode-
brała Kamila Stręk z kl. III e), ale 
wyglądały bardzo efektownie za-
równo w strojach country jak 

Festyn w stylu country                   fot. Marcin Kaciuba
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i w kreacjach wieczorowych. 
Nadwątlone   w licznych – także 
sportowych – konkursach siły, go-
ście mogli zregenerować posilając 
się kiełbaskami z rożna, bigosem, 
ciastem, lodami i napojami.

Oczekiwanym przez konese-
rów sztuki  punktem programu 
festynu była aukcja dzieł, z której 
dochód zasilił kasę gimnazjum. 
Najwięcej emocji wzbudził nama-
lowany na jedwabiu widok sułko-
wickiego rynku.

Zwieńczeniem   imprezy był 
występ żeńskiego kwintetu złożo-
nego z nauczycielek naszej szkoły: 
Joanny Kaźnicy, Urszuli Kuklicz, 
Aleksandry Łakomy, Haliny Re-
peć i Katarzyny Tyrpy. Śpiewane 
przez nie piosenki country będą 
nam dźwięczeć w uszach... do na-
stępnego festynu.

Splendoru imprezie doda-
ła obecność senatora Stanisława 
Bisztygi, prezesa Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole „Małopolska”- 
Bogdana Piotrowicza i zastępcy 
burmistrza Rozalii Oliwy.

Na przygotowanie festynu zło-
żyło się zaangażowanie wszystkich 
nauczycieli i pracowników obsłu-
gi pracujących pod inspirującym 
przewodnictwem dyrektor Stefanii 
Pilch oraz przewodniczącej Spo-
łecznego Komitetu przy Gimna-
zjum w Sułkowicach Haliny Obst.

Płynące z serca podziękowa-
nia za wszelką pomoc uczniowie 
kierują także do Rodziców, Spon-
sorów oraz służb zabezpieczają-
cych imprezę. Ich pełny wykaz 

zamieszczony został na stronie in-

ternetowej szkoły.
Halina Kozioł                                                                                             

Festyn rodzinny w Krzywaczce
Festyn zorganizowany zo-

stał przez Radę Rodziców, Spo-

łeczny Komitet Pomocy Szkole, 

Dyrekcję i Radę Pedagogiczną 

Zespołu Placówek Oświatowych 

im. św. Jadwigi Królowej Polski 

w Krzywaczce. Odbył się w nie-

dzielę 12 czerwca. 

Pierwszą część festynu stano-

wił program artystyczny uczniów 

i nauczycieli szkoły. 

Występy na scenie zainicjo-

wali wychowankowie przedszkola, 

którzy zatańczyli, a także wykonali 

kilka piosenek w języku polskim 

i angielskim. 

Kolejnym punktem pro-

gramu była prezentacja scenki 

z okazji Dnia Mamy i Taty, przygoto-

wanej przez uczniów klasy III oraz 

piosenki zaśpiewane przez uczniów 

kl. II i III. 

Ponadto w programie znalazł 

się pokaz tańca dziewcząt z klasy 

IG oraz inscenizacja akcji grupy an-

tyterrorystycznej przeprowadzonej 

przez chłopców z kl. IIIg. Na koniec 

swoje umiejętności zaprezentowali 

na scenie laureaci konkursu piosen-

ki angielskiej oraz grupa teatralna 

uczniów z kl. IIg, która wystąpiła 

z krótką scenką satyryczną. Niemal 

wszystkim występom towarzyszył 

śpiew chóru szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum.

W międzyczasie w budynku 

szkoły odbył się Festiwal Nauki, 

czyli pokaz multimedialnych pro-

jektów uczniowskich wykonanych 

w ramach realizowanego przez 

placówkę programu Szkoła z kla-

są 2.0. Wychowankowie zaprezen-

towali między innymi interneto-

we wydanie gazetki uczniowskiej 

„Kapsel”, interaktywną prezen-

tację dotyczącą historii szko-

ły, sprawozdanie ze spotkania 

z Sołtysem, stronę internetową 

w języku angielskim poświęconą 

kulturze Wielkiej Brytanii oraz 

fotobloga, na którym znalazły się 

artykuły i zdjęcia ilustrujące wy-

prawy przyrodnicze Kółka Tury-

stycznego. 

Festyn szkolny to jednak nie 

tylko prezentacja dorobku arty-

stycznego placówki, lecz także 

liczne atrakcje i niespodzianki. 

Dla najmłodszych przygotowano 

zjeżdżalnię, popularnego „pają-

ka”, przejażdżkę bryczką oraz 

pokaz pojazdu policyjnego. Wiele 

emocji uczestnikom zabawy do-

starczyły konkursy sprawnościo-

we: strzelecki, rzutu balonem 

oraz rowerowy tor przeszkód. 

Zgromadzeni podczas pikni-

ku goście mogli także skorzystać 

z przygotowanego bufetu oferu-

jącego kiełbaski z grilla, bigos, 

lody, domowe ciasta, ciepłe i zim-

ne napoje oraz wiele innych przy-

smaków. 

Wielką atrakcją imprezy oka-

zała się loteria fantowa, w której 

można było zdobyć mnóstwo cen-

nych upominków, a w finale na 

uczestników zabawy czekały głów-

ne nagrody, między innymi skuter, 

meble, sprzęt AGD, odzież. 

Swoją obecnością organizato-

rów i uczestników imprezy zaszczy-

cili burmistrz Piotr Pułka oraz wi-

ceburmistrz Rozalia Oliwa. Nad 

bezpieczeństwem gości, uczniów

i nauczycieli czuwała jednost-

ka Komendy Powiatowej Policji 

w Myślenicach oraz Ochotnicza 

Straż Pożarna w Krzywaczce. 

Szczególne wyrazy podziękowa-

nia należą się Sponsorom oraz 

Gościom festynu, mieszkańcom 

Krzywaczki, których zaangażo-

wanie sprawiło, że zabawa była 

udana i dostarczyła wielu nieza-

pomnianych chwil.
Elżbieta Grygiel

Tomasz KuklaFestyn rodzinny w Krzywaczce         fot. z arch. szkoły
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Piknik Rodzinny w Harbutowicach
Piknik Rodzinny w Harbu-

towicach, zorganizowany z ini-

cjatywy Rady Rodziców, dyrekcji 

i nauczycieli odbył się 12 czerwca. 

W przygotowanie imprezy włączy-

ła się także OSP w Harbutowicach, 

która na czas trwania festynu za-

pewniła ochronę wspólnie ze stra-

żą miejską. Razem z mieszkańca-

mi Harbutowic bawił się burmistrz 

Piotr Pułka.

Celem pikniku było – podob-

nie jak w roku ubiegłym – zebra-

nie funduszy na modernizację bo-

iska szkolnego.

Część artystyczną rozpoczął 

występ przedszkolaków i uczniów 

klas młodszych, którzy zaprezen-

towali polskie tańce narodowe, 

piosenki, grę na instrumentach 

oraz przedstawienie Brzydkie ka-

czątko. Później na scenie wystąpili 

uczniowie klas starszych, którzy 

wykonali piosenki ludowe i zapre-

zentowali pokaz mody szkolnej.

Podczas pikniku można było 

skorzystać z różnorodnych atrak-

cji. Były gofry przygotowane przez 

Stowarzyszenie Gospodyń „Cis”, 

kiełbaski z grilla i frytki, a w ka-

wiarence ciasto, kawa, herbata 

i napoje. Młodsi uczestnicy impre-

zy mogli skorzystać z dmuchane-

go zamku, karuzeli i zwierzaków 

na kółkach. Dużym powodzeniem 

wśród dzieci cieszyło się także ma-

lowanie twarzy. Najmłodsi mogli 

pod opieką rodziców spędzić czas 

w Kąciku maluchów, gdzie odby-

wało się malowanie, kolorowanie 

i lepienie z plasteliny.

Dużym powodzeniem cieszy-

ły się losy, przygotowane dzięki 

ofiarności sponsorów, którzy nie-

odpłatnie przekazali fanty na lo-

terię. Wśród jej uczestników roz-

losowano nagrody, w tym główną 

– zaproszenie do Karczmy w Krzy-

waczce na obiadokolację.

W trakcie pikniku można było 

także podziwiać panoramę Harbu-

towic ze strażackiego podnośnika 

oraz obejrzeć policyjny wóz i mo-

tocykle. Jeśli kogoś przytłoczył 

nadmiar wrażeń, mógł dokonać 

pomiaru ciśnienia w punkcie me-

dycznym.

Impreza trwała do godzin 

wieczornych. Przy dźwiękach mu-

zyki, którą zapewnił Ośrodek Kul-

tury, bawili się zarówno młodsi jak 

i starsi mieszkańcy Harbutowic.
Anna Golonka

Loteria fantowa przeżywała prawdziwe oblężenie       fot. z arch. szkoły

Burmistrza Piotra Pułkę, 

sołtys Bożenę Horwat, dyrektor 

Małgorzatę Kisielewską oraz Ro-

dziców organizatorka spotkania 

Renata Dymek – wychowawczyni 

pierwszej klasy i równocześnie ko-

ordynatorka projektu współfinan-

sowanego przez Europejski Fun-

dusz Społeczny i Kapitał Ludzki 

– ugościła słodyczami i napojami. 

Program obejmował 50 go-

dzin zajęć. Rozpoczął się 3 stycz-

nia 2011 r., zakończył natomiast 

6 czerwca 2011 r. Był to już trzeci 

etap projektu. Pracę z uczniami 

prowadzono podczas zajęć obo-

wiązkowych w ramach realizacji 

Pierwszaki z Harbutowic W świecie teatru 

podstawy programowej. Projekt 

stwarzał warunki wszechstron-

nego rozwoju dziecka i rozwijał 

umiejętności uczniów. W ramach 

przedsięwzięcia dzieci były w Te-

atrze Groteska w Krakowie. Spo-

tkały się również z aktorką Teatru 

Ludowego Anną Warchał. 

Celem projektu było wdroże-

nie modelu edukacji dostosowa-

nego do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów. To wielo-

aspektowe wspieranie rozwoju 

uczniów odbywało się w oparciu 

o teorię inteligencji wielorakich 

Howarda Gardnera. Według niego 

istnieje osiem inteligencji: języko-

wa, ruchowa, matematyczno – lo-

giczna, wizualno – przestrzenna, 

muzyczna, przyrodnicza, intraper-

sonalna i  interpersonalna. 

W przedstawieniu Brzydkie 

kaczątko pierwszaki mogły zapre-

zentować wszystkie nabyte umie-

jętności i inteligencje. Jednak na 

samym spektaklu bajkowym nie 

poprzestały. Korzystając z okazji 

wygłosiły wiersze na cześć swoich 

mam i tatusiów z okazji ich świąt, 

odtańczyły balet do „Jeziora łabę-

dziego” i taniec z chustami. Rena-

tę Dymek i jej grupę 21 uczniów 

wsparli rodzice, którzy przygoto-

wali scenografię i stroje.

Bilet wstępu – uśmiech i głośne brawa. Tak 21 dzieci z I kl. Szkoły Podstawowej w Harbutowi-

cach witało na plakacie gości spektaklu pt. Brzydkie kaczątko, który same zaprezentowały. 

Uroczyste zakończenie unijnego projektu 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
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Jak powiedziała dyrektor Mał-

gorzata Kisielewska – korzyści z 

projektu są oczywiste – wpłynął on 

nie tylko na lepszy rozwój intelek-

tualny dzieci, ale także szkoła zy-

skała różne pomoce dydaktyczne, 

zaś  kadra nauczycielska zdobyła 

dodatkowe doświadczenie. Pogra-

tulowała również uczestnikom 

projektu, wręczając pamiątkowe 

dyplomy i maskotki. 

Występ doceniła także sołtys 

Bożena Horwat. Gratulując mło-

dym aktorom wspaniałego wystę-

pu, podarowała im słodycze.
Joanna Gatlik

Na fotografii obok: „Brzydkie kacząt-
ko” i 21 maluchów z Harbutowic 

fot. Joanna Gatlik

W konkursie wzięły udział 

dzieci z Przedszkoli Samorządo-

wych: nr 2 w Sułkowicach, w Har-

butowicach, Krzywaczce i Rudniku 

oraz Szkoły Podstawowe z Harbu-

towic, Krzywaczki i Rudnika. Ich 

rywalizacje oceniało jury w skła-

dzie: Ireneusz Przała (przewodni-

czący),  Urszula Domarecka–Fikas, 

Marta Jabłońska (nauczycielki ze 

Szkoły Muzycznej w Myślenicach) 

oraz Joanna Ulman (instruktorka 

ZPiT Elegia z Rudnika). Jury wraz 

z publicznością nagradzało brawami 

wszystkich występujących. Nad ca-

łością czuwały organizatorki -- dwie 

Małgorzaty Dymek – nauczycielki 

z Rudnika o tym samym imieniu 

i nazwisku.         

W kategorii soliści nie przyzna-

no pierwszego miejsca. Drugie zajęła 

Gabriela Rydz z PS w Harbutowi-

cach, trzecie przypadło Bartłomiejo-

wi Szczurkowi z PS w Rudniku i Pa-

trycji Pułce ze SP w Harbutowicach.

W kategorii – grupy młodsze:  

I  miejsce zajęła bezkonkurencyjna 

reprezentacja z PS Nr 2 w Sułkowi-

cach z Marią Gumularz, Kamilą 

Stopą, Amelią Światłoń i Jonaszem 

Strękiem i gitarowym akompania-

mentem Danuty Światłoń. II  miej-

sce przypadło Justynie Kosteckiej 

i Patrycji Piątek ze SP w Rudniku, 

a  III miejsce zdobyły  Natalia Gorz-

Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej

Czy to miś, czy to pies, naszym ulubieńcem jest
Pod tym hasłem przewodnim 37 najmłodszych mieszkańców gminy rywalizowało w myśl innego 

motta: „Śpiewać każdy może” – choć wiadomo, że jednym wychodzi to znakomicie, a innym zwyczajnie. 

Organizatorem gminnego konkursu było Przedszkole Samorządowe w Rudniku.

kowska, Karolina Kaczmarzyk, 

Katarzyna Ferek,  Jakub Stankie-

wicz i Kamila Stankiewicz  z PS 

w Krzywaczce.

W kategorii – grupy starsze: 

I miejsce należało do zespołu 

dziewcząt ze szkoły podstawowej 

w Krzywaczce w składzie:  Justyna 

Adamska, Kamila Dybeł, Adrian-

na Drąg, Adriana Niziołek, Karoli-

na Bruzda, które prezentowały się 

w specjalnych strojach oraz wpro-

wadziły elementy choreograficz-

ne. II miejsce zajęła natomiast Zu-

zanna Szatan z SP w Rudniku. 

Nagrodzeni otrzymali dyplomy 

oraz nagrody książkowe, a wszyscy 

uczestnicy drobne nagrody książko-

we oraz słodkie upominki. Biorące 

udział w konkursie szkoły i przed-

szkola zostały uhonorowane pa-

miątkowymi dyplomami z podzię-

kowaniami za krzewienie kultury 

śpiewania wśród najmłodszych. 

Dzięki nim takie przeboje jak: Pie-

ski małe dwa, Pszczółka Maja, Ka-

czuszki czy Bal moich lal pozostaną 

w pamięci jako miłe wspomnienia 

z dzieciństwa i będą śpiewane na-

stępnemu pokoleniu dzieci. 
Joanna Gatlik

Występ konkursowy dzieci z PS 2 w Sułkowicach     fot. Joanna Gatlik
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W poniedziałkowe popołu-

dnie 30 maja sala przedszkolna 

„maluchów” wypełniła się gośćmi. 

W stylowo udekorowanym kąciku 

z nutką poezji, przy blasku świec, 

każda mama wspólnie ze swoim 

dzieckiem prezentowali wybrany 

wcześniej utwór literacki. Nale-

ży podkreślić, że przedszkolaki 

pięknie wyuczyły się wybranych 

fragmentów wierszy i z wielkim 

przejęciem oraz emocjonalnym 

zaangażowaniem wcielały się 

w wyznaczone role.

W harmonogram czytania 

poezji wplecione zostały piosen-

ki, które dzieci poznały dotąd w 

przedszkolu, a Joasia Piwowar 

pięknie zaśpiewała dedykowaną 

dla wszystkich przybyłych mam 

piosenkę pt. Kocham Cię, Ti`amo.

W poetyckim nastroju, przy 

kawie i poczęstunku wszyscy po-

czuli się jedną, wspólną rodziną. 

Na koniec dzieci zaśpiewały swo-

im mamom Sto lat i wręczyły im 

W Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Sułkowicach

Wieczorek poetycki z Mamą
Tegoroczne rodzinne spotkanie w przedszkolu przy okazji 

Dnia Matki nauczycielki I oddziału przedszkolnego postanowiły 

zorganizować w postaci „Wieczorku poetyckiego” z udziałem mam. 

Wybrały wiersze Julina Tuwima, Jana Brzechwy 

i Marii Konopnickiej. 

piękne kwiaty wykonane z natu-

ralnego, drewnianego forniru.

Emocje towarzyszące tym 

chwilom sprawiły, że majowy 

Wieczorek poetycki z pewnością 

na długo pozostanie w pamięci 

wszystkich uczestników spotkania 

(fot. na okładce).
(red.)

Najważniejsze jest, by gdzieś 
istniało to, czym się żyło: i zwycza-

je, i święta rodzinne. I dom pełen 
wspomnień. Najważniejsze jest, 

by żyć dla powrotu.

Antoine de Saint-Exupéry

W Zespole Placówek Oświa-
towych im. św. Jadwigi Królowej 
Polski w Krzywaczce odbył się finał 
trzeciej edycji Gminnego Konkursu 
z języka polskiego dla uczniów gim-
nazjum – W świecie lektur. W części 
gminnej uczestniczyło 26 uczniów 
z Gimnazjum w Sułkowicach i Gim-
nazjum w Krzywaczce. 

Tematem przewodnim w tym 
roku były Literackie i filmowe por-
trety rodziny. Uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością tekstów: 
Skąpiec Moliera, Romeo i Julia 
Szekspira, Opium w rosole Małgo-
rzaty Musierowicz, Ojciec Tadeusza 
Różewicza oraz filmów: Małe ko-
bietki w reż. G. Armstrong oraz Rze-
ka życia w reż. R. Redforda. Wśród 
obowiązujących w konkursie tek-
stów kultury pojawiły się również 
dzieła malarskie: Jezus w domu 
rodziców J. E. Millais oraz Małżeń-
stwo Arnolfinich J. van Eycka. 

Finał został przeprowadzony 
w dwóch etapach – część pierw-
szą stanowił test pisemny, a część 
drugą – ustną, zestaw pytań oraz 
zadań prezentowanych i rozwią-
zywanych przy pomocy tablicy 
multimedialnej. Pojawiły się za-
tem pytania filmowe, muzyczne, 
dotyczące rekwizytów związanych 
z konkursowymi lekturami oraz 
wykorzystujące interaktywne ele-
menty graficzne.

Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco: I miejsce: 
Paulina Dąbrowa – Gimnazjum 
w Krzywaczce, II miejsce: Iwona 
Włoch – Gimnazjum w Sułkowi-
cach, III miejsce: Natalia Hebda 
– Gimnazjum w Sułkowicach. 
Laureaci, jak również i wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy. Organizatorami konkur-
su byli: Agata Trzebońska-Szary 
oraz Tomasz Kukla – nauczyciele 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Krzywaczce. 

Konkurs został przeprowadzo-
ny pod honorowym patronatem 
Burmistrza Gminy Sułkowice Pio-
tra Pułki. 

Gminny konkurs 

W świecie 
lektur

Finał przebiegł w dwóch eta-
pach. Zadania konkursowe w I eta-
pie sprawdzały rozumienie ze słu-
chu, rozumienie tekstu pisanego, 
znajomość struktur gramatycz-
nych oraz znajomość słownictwa. 
W II etapie uczniowie musieli od-
powiedzieć ustnie na dwa wyloso-
wane pytania. 

Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco: I miejsce: 
Robert Pierog – SP w Rudniku, 
II miejsce: Oliwia Świerczyńska 
– SP w Krzywaczce, III miejsce: 
Klaudia Pierog – SP w Rudniku, 
I wyróżnienie: Oliwia Bochenek, 
SP w Sułkowicach, II wyróżnie-

Konkurs języka angielskiego
Gminna rywalizacja uczniów podstawówek

W Gminnym Finale Konkursu Języka Angielskiego 

dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych 

wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych: 

w Krzywaczce, Sułkowicach, Rudniku oraz Harbutowicach.

nie: Jan Madej z SP w Sułkowi-
cach.

Laureaci konkursu zostali 
nagrodzeni książkami ufundowa-
nymi przez burmistrza Piotra Puł-
kę. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki od wydawnic-
twa Oxford, a także pamiątkowe 
dyplomy.

Konkurs zorganizowała na-
uczycielka języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej w Krzy-
waczce, Magdalena Leśniak przy 
współpracy z anglistkami uczący-
mi w gimnazjum: Katarzyną Zdeb 
oraz Elżbietą Kaczmarzyk.

Tomasz KuklaMagdalena Leśniak

fot. z archiwum przedszkola
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 Wstęp do Świata Marzeń: 
Parku Miniatur, Mini Zoo i Mini 
lunaparku w Inwałdzie ufundo-
wał dzieciom z naszej gminy sam 
Park, a koszt ich przejazdu tam 
i z powrotem sfinansował Urząd 
Miejski. Opiekunowie to wolonta-
riusze Świetlicy Środowiskowej, 
Polskiego Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów oraz Gwiazdko-
wej Niespodzianki.

Dzieci ze Świetlicy Środowi-
skowej z Sułkowic, Krzywaczki, 
Rudnika, Harbutowic i Bierto-
wic wraz z opiekunami zostały 
przywiezione na miejsce o godzi-
nie dziesiątej. Tam czekała już 
Ciuchcia, która zawiozła je do 
Mini Zoo. Mogły wraz z przewod-
nikiem oglądać różne zwierzęta, 
a nawet je pokarmić. Atrakcją oka-
zała się też możliwość pogłaskania 
tchórzofretki, a ponadto na chęt-
nych czekała przejażdżka na ko-
niach pod okiem  instruktora.

Następnie Ciuchcia zabrała 
uczestników wycieczki na teren 
Parku Miniatur. Podczas oczekiwa-
nia na przewodnika dzieci korzy-
stały z atrakcji takich jak dwukrot-
na przejażdżka na Piracie, Kole 
Młyńskim lub Auto Scooterze.

Przewodnik zabrał grupę 
w podróż do najpiękniejszych za-
bytków nie tylko Europy, ale ca-
łego Świata. Dzieci miały okazję 

W Parku Miniatur i Mini Zoo w Inwałdzie

Radosnym piskom nie było końca
Po Parku poruszali się zabawną Ciuchcią. W Mini Zoo najwięcej radości sprawiło im karmienie kóz i 

osiołków, w Parku Miniatur podziwiali cuda świata. Były konkursy, zabawy na karuzelach i atrakcjach 

rozrywkowych parku w Inwałdzie, a ich radość uwieczniła Dobra Telewizja. 

Ponad 40 dzieci z gminy Sułkowice wzięło udział w wycieczce do Inwałdu z okazji Dnia Dziecka. 

podziwiać większość budowli w 
skali 1:25, np. Wieżę Eiffla w Pary-
żu, Operę w Sydney, Mur Chiński, 
Statuę Wolności, Koloseum Rzym-
skie, Plac Św. Piotra w Rzymie wraz 
z Bazyliką wykonany w skali 1:15 
(jedyna taka duża miniatura w Eu-
ropie), czy Plac św. Marka w Wene-
cji w skali 1:10.

Po tej wspaniałej wypra-
wie dzieci zostały podzielone na 
mniejsze grupki i mogły z opie-
kunami szaleć po miniaturowym 
lunaparku, korzystając z darmo-
wych atrakcji: Zielonego Labiryn-
tu, Dziecięcej Karuzeli, kolejki 
elektrycznej Farma, dziewięcio-
metrowej zjeżdżalni oraz zabawy 
w Małpim Gaju.

W międzyczasie odbywały się 
konkursy sportowe, pokazy tańca, 
pokazy tworzenia biżuterii oraz 
tworzenie malowideł na twarzach 
dzieci. Zabawę prowadziły postaci 
z popularnych bajek. Uczestnicy 
wycieczki obejrzeli również wspa-
niałe budowle architektury pol-
skiej – oczywiście w wersji mini.  

Po dniu pełnym wrażeń dzie-
ci wróciły do domów – bardzo 
wdzięczne, rozpromienione  i za-
dowolone z tego,  że mogły się wy-
brać na taką wyprawę. 

Pomysłodawcą i jednym z or-
ganizatorów była Grażyna Koniecz-
na z krakowskiej Gwiazdkowej Nie-
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spodzianki, współorganizacją zajęły 
się natomiast prezes sułkowickiego 
koła PZERiI Danuta Sołtys oraz 
Świetlica Środowiskowa z Krystyną 
Sosin na czele, która zajęła się czę-
ścią logistyczną przedsięwzięcia. 
Transport ufundował Urząd Miej-
ski w Sułkowicach.

W Parku Miniatur uczestni-
kom wycieczki  towarzyszyła eki-
pa filmowa  Dobrej Telewizji, 
która nagrywała uśmiechy dzieci 
i ich radość podczas zwiedzania, 
zabaw i zawodów, a następnie 
przygotowała reportaż, który teraz 
można oglądać w internecie.

Joanna Słowik 

fot. Krzysztof Sołtys

Uprzejmie informujemy Miesz-
kańców Gminy Sułkowice o możli-
wości składania wniosków o Nagro-
dy Samorządowe Rady Miejskiej. 

Formularz wniosku dostępny 
będzie w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim oraz na stro-
nie internetowej UM.

Ostateczny termin składa-
nia wniosków upływa z dniem 30 
września 2011 r. 

 Szczegółowe informacje 
opublikowane zostaną w kolejnym 
numerze „Klamry”.

O g ł o s z e n i e
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Puchar Burmistrza Sułkowic 

zdobyła drużyna w składzie: Rafał 

Dudek – kierowca i jego pilot Pa-

weł Lenczowski, kierujący samo-

chodem BMW E30, z łącznym cza-

sem czterech przejazdów 04:04,03. 

Drugie miejsce zajęli Marek Tem-

ple i Witold Grabowski, jadący 

subaru imprezą uzyskując łącznie 

czas 04:07:92. Na trzecim miejscu 

przyjechał zespół Przemysław Kor-

czyński i Mateusz Zator kierujący 

fiatem seicento z czasem 04:08,50.

Sport samochodowy jest dość 

niebezpieczny, zwłaszcza przy 

niesprzyjającej pogodzie. Nie dzi-

wi więc fakt, że trzy samochody 

wpadły w poślizg i zjechały z trasy, 

II Rally Sprint 

Rajd o Puchar Burmistrza
Choć deszczowa sobota 28 maja nie skłaniała do wychodzenia 

z domu, to jednak rajdowcy nie przestraszyli się strug deszczu 

i bardzo śliskiej nawierzchni sułkowickich dróg. 

W wyścigu samochodowym organizowanym już po raz drugi 

przez Motosport Myślenice wzięło udział 31 drużyn.

a pięć miało awarię. Generalnie 

jednakże impreza przebiegła spo-

kojnie i bez zakłóceń. 

Do przejazdów wykorzystano 

drogi przy gimnazjum w Sułkowi-

cach, ulicę Sportową, Wyzwolenia, 

Wolności i Kpt. Stanaszka, pro-

wadzącą do wodociągów na Go-

ścibi. Wszystkim biorącym udział 

w zawodach pogratulował główny 

organizator imprezy – Stanisław 

Skałka. Podziękował on również 

burmistrzowi Piotrowi Pułce za 

zgodę na organizację rajdu oraz 

dyrekcji gimnazjum w Sułkowi-

cach za udostępnienie holu szkoły 

do celów organizacyjnych. 

Joanna Gatlik

fot. Joanna Gatlik

Sprostowanie

W ostatnim numerze „Klamry” (225-226) w opisie zdjęć na ostat-

niej stronie okładki popełnione zostały następujące błędy:

– w miejsce „ks. Stanisław Chromy” winno być: „ks. Stanisław Prorok”; 

– Małgorzata Świder nosiła wtedy nazwisko Sroka;

– Krzysztof Chromy ukończył wtedy VIII klasę szkoły podstawowej, 

   a obecnie jest księdzem doktorem.  

Za wszystkie błędy i nieścisłości bardzo przepraszam wszystkich 

zainteresowanych i P.T. Czytelników.
Joanna Gatlik

We wspólnym interesie

Kośmy trawę
Na łamach prasy toczą się za-

cięte spory prawne o to, czy wyka-

szanie traw należy do obowiązków 

właścicieli działek w ramach usta-

wy o utrzymaniu czystości, czy 

też na prywatnej działce człowiek 

może sobie hodować busz, jeśli to 

lubi. Wiele gmin i miast reguluje 

ten problem specjalnymi uchwa-

łami swoich rad. Nasza rada na ra-

zie apeluje i prosi – kośmy trawy.

Temat ten podjęli radni na ostat-

nim posiedzeniu rady miejskiej. 

Prosili nawet o zastosowanie trybu 

administracyjnego egzekwowania 

wykaszania prywatnych działek.

Właściwe dlaczego – można 

zapytać. A jeśli komuś podoba się 

wysoka trawa, polne kwiatki i wcale 

nie chce mieć angielskiego trawnika 

tylko polną łąkę w ogrodzie? 

Przyczyn jest co najmniej kilka. 

Po pierwsze – widoczność. 

Wysokie trawy przed domem za-

słaniają drogę i mogą spowodować 

poważne wypadki drogowe. Mogą 

stać się przyczyną czyjegoś cier-

pienia, kalectwa a nawet śmierci.

Po drugie – alergie. Wysokie 

trawy silnie pylą. Coraz więcej lu-

dzi cierpi na tę przypadłość, która 

powoduje puchnięcie, duszenie 

się, poważne komplikacje skórne. 

Po trzecie – rozsiewanie 

chwastów.  Nasze niekoszone 

trawniki to utrapienie dla sąsia-

dów, bo od wiosny do jesieni roz-

siewają im rozmaite chwasty bar-

dzo trudne do wytępienia.

Nie oznacza to, że musimy 

trawę kosić kilka razy w miesiącu.  

Nie mamy wszyscy obowiązku po-

siadania angielskich trawników. 

Chodzi tylko o to, by nasze dział-

ki nie zarastały trawą po pas, nie 

rozwijały wszystkich możliwych 

chwastów. Na pocieszenie warto 

dodać, że na wyhodowanie praw-

dziwej alpejskiej łąki nie mamy 

szans ani przez rok ani dwa. Dzie-

siątki lat odradza się uprawiana 

ziemia, by zyskać z powrotem 

swój naturalny charakter,. Dla do-

bra własnego, swoich bliskich i in-

nych bliźnich – kośmy trawę choć 

kilka razy w roku. (red.)
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W zawodach wzięło udział 

19 reprezentacji jednostek OSP 

– 9 dziewczęcych i 10 chłopięcych. 

Uczestnicy zawodów powiatowych 

to drużyny, które wcześniej zaję-

ły najwyższe miejsca w zawodach 

w swoich gminach. 

Na młodzieżowe zawody do 

Drogini przybyli m.in.: prezes 

zarządu oddziału powiatowego 

ZOSP RP Andrzej Burzawa, ko-

mendant powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Myślenicach 

Sławomir Kaganek i jego zastępca 

Wojciech Murzyn, kierownik wy-

działu zarządzania kryzysowego 

starostwa powiatowego Tadeusz 

Rabski. 

Zawody zostały rozegrane 

zgodnie z regulaminem CTIF. 

Cześć sportową stanowiła szta-

feta pożarnicza z przeszkodami. 

Podczas sztafety składającej się 

z 9 odcinków zawodnicy rozwi-

jali linię gaśniczą, przekazując 

sobie jako pałeczkę prądownicę 

i poszczególne, rozwinięte przez 

siebie elementy linii. W trakcie 

wykonywania tych czynności po-

konują przeszkody takie jak m.in.: 

ściana drabiniasta, przeszkoda 

z poprzeczką do przeskoczenia, bieg 

z wężem na platformie i płotek. 

W tej części zawodów wśród 

drużyn dziewczęcych zwyciężył 

zespół z Dolnego Przedmieścia 

przed Głogoczowem i Zawadą. 

Wśród chłopców triumfowała re-

prezentacja z Raciechowic przed 

Zawadą i Krzczonowem. 

Nasi reprezentanci pokaza-

li co potrafią szczególnie dobrze 

w drugiej części zawodów – tzw. 

rozwinięciu bojowym. Było to 

wysoko punktowane zadanie 

dla całej drużyny. Pośrodku toru 

umieszczono przeszkody: pło-

tek, tunel, kładkę oraz skrzynkę 

na noszaki. Należało rozwinąć 

węże umieszczone na podeście, 

podłączyć do zbiornika z wodą 

i do prądownicy, a następnie prą-

dami wody z linii gaśniczej napeł-

nić zbiornik.

Na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych drużyn młodzieżowych

MDP Harbutowice w ścisłej czołówce
Chłopcy z drużyny młodzieżowej w Harbutowicach zdobyli II miejsce w powiatowych zawodach 

sportowo-pożarniczych drużyn młodzieżowych, dziewczęta – walczyły VI. 

Zawody odbywały się w Drogini, w niedzielę 19 czerwca, pod czujnym okiem sedziów z zawodowej 

straży pożarnej z wicekomendantem PSP w Myślenicach Marianem Rokoszem na czele.

MDP z Harbutowic z komendantem powiatowym PSP Sławomirem Kagankiem 
i prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzejem Burzawą  
           fot. Rafał Nowak

Spośród drużyn dziewczęcych 

najlepsze okazały się druhny z Gło-

goczowa przed Kędzierzynką i Za-

wadą. Wśród drużyn chłopięcych od 

Harbutowic okazali się lepsi tylko 

reprezentanci MDP Raciechowice. 

Na trzecim miejscu uplasowała się  

drużyna z Łyczanki. 

W obu konkurencjach liczył się 

czas i dokładność wykonania zada-

nia. Za każde uchybienie naliczane 

były punkty karne. Ostatecznie, po 

zsumowaniu wyników zwycięzcą 

zawodów w grupie dziewcząt zosta-

ła drużyna z Głogoczowa, II miej-

sce wywalczyły druhny z Zawady, 

III – z Kędzierzynki, IV – z Dolne-

go Przedmieścia, V – ze Skomiel-

nej Czarnej, VI – z Harbutowic, 

VII – z Nowej Wsi, VIII – z Węglów-

ki, a IX – z Łyczanki. 

Konkurencja dziewcząt była 

niezwykle wyrównana. Najlepsza 

drużyna, która zdobyła 1010 punk-

tów miała zaledwie 21 pkt. prze-

wagi nad zespołem, który zajął IX 

miejsce.

W grupie chłopców zwycię-

żył zespół z Raciechowic. II miej-

sce zdobyli reprezentanci Har-

butowic,  III – Krzczonowa, IV 

– Lubnia, V – Zasani, VI – Pozna-

chowic Dolnych, VII – Łyczanki, 

VIII – Zawady, IX – Trzemeśni, 

a X – ze Stróży.

Puchary dla zwycięzców ufun-

dowało starostwo powiatowe, a de-

koracji i wręczenia nagród dokona-

li komendant powiatowy Sławomir 

Kaganek i prezes powiatowy ZOSP 

RP Andrzej Burzawa. Zawody 

zabezpieczała pod względem me-

dycznym Służba Maltańska. 

Nasi reprezentanci z Harbu-

towic wystąpili w składzie:

Dziewczęta: Małgorzata Ziembla, 

Anna Jończyk, Sylwia Tondyra, 

Karolina Horwat, Małgorzata Go-

lonka, Barbara Horwat, Sylwia 

Madej, Beata Chwała, Anna Giela-

ta, Gabriela Golonka.

Chłopcy: Patryk Postawa, Jakub 

Sroka, Jakub Myrt, Daniel Kowal, 

Krzysztof Chwała, Jakub Ziem-

bla, Damian Bogdał, Kamil Kania, 

Kacper Nowak, Kamil Tondyra.

Opiekunem MDP Harbutowi-

ce jest Rafał Nowak, a transport 

na zawody zapewnił dr Adam Go-

lonka. (red.)
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W Przemyślu na 34. Konfronta-

cjach Tanecznych Dzieci i Młodzieży 

Tańcowały dwa Michały 4 czerwca 

zaprezentowała się grupa średnia 

i grupa koncertowa zespołu Retro 

z układem Sound w stylistyce hip

–hop & dance hall. Otrzymały za nie 

wyróżnienie i nagrodę. 

Tydzień później, 11 czerwca, 

Retro wzięło udział w IX Ogól-

nopolskich Spotkaniach Zespo-

łów Tanecznych Zatańcz z nami 

w Częstochowie organizowanych 

pod patronatem Ministra Eduka-

Zespół taneczny Retro zdobywa coraz więcej nagród

Roztańczone dziewczyny promują Sułkowice
Zdobywczynie tytułu „Talent Małopolski 2011” wystartowały także w konkursach ogólnopolskich, 

zdobywając tam wysokie nagrody i skutecznie promując Sułkowice na tanecznej arenie Polski. 

cji Narodowej. Prezentowały się 

w nich 52 zespoły taneczne z całej 

Polski w kategoriach: taniec no-

woczesny, inne propozycje tanecz-

ne i widowisko taneczne w trzech 

grupach wiekowych – od 7-11 lat, 

od 12-15 lat i od 15 lat. Grupa kon-

certowa Retro wystąpiła w katego-

rii: widowisko taneczne powyżej 

15 roku życia z układem 3 razy M.

Zdobyły wysokie III miejsce 

w swojej kategorii wiekowej. To 

bardzo cieszy, zwłaszcza że wśród 

zespołów zgłoszonych do kon-

kursu były zespoły z tak silnych 

ośrodków, jak m. in.  Warszawa, 

Kielce, Bielsko–Biała, Białystok, 

Malbork, Rzeszów, Gliwice, Za-

brze czy Tychy. 

Jak mówi instruktorka Retra, 

Karolina Moskal: Był to niewątpli-

wie nasz największy sukces, bardzo 

duże zaskoczenie potwierdzające 

naszą ciężką pracę i godziny spędzo-

ne na sali. Ten konkurs był dla nas 

wielkim przeżyciem. Nie jesteśmy 

w stanie opisać, jak wielka jest to ra-

dość – być tak docenionym. (jg)

Cała szkoła przywi-

tała czarnoskóre dziew-

czyny w wieku od 12 – 

18 lat bardzo serdecznie 

i przyjacielsko. Został 

dla nich przygotowany 

program artystyczny. 

Najpierw wystąpił zespół 

Pieśni i Tańca Elegia 

z Rudnika, tak, aby 

mieszkanki Tanzanii 

mogły poznać polską 

kulturę. Uczniowie za-

prezentowali pokaz 

gimnastyczny ze sko-

kami, szpagatami, sal-

tami i wyskokami. Było 

również anglojęzyczne 

przedstawienie bajki o królew-

nie Śnieżce, tańce samby i waka 

waka.

Następnie Tanzanki zapre-

zentowały elementy  swojej kultu-

ry narodowej – począwszy od od-

Misja poznania obcych kultur

Tanzania w Sułkowicach
Dziewięcioosobowa grupa dziewcząt z Tanzanii, wraz ze swoim opiekunem – ks. Konradem Caputą, 

gościła w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach. 

Na co dzień dziewczęta mieszkają w miejscowości Shirati – w domu dla sierot i półsierot, 

który zapewnia im mieszkanie,  wyżywienie oraz szkołę.  

Przytułek założył ks. Caputa. On też przedstawił sytuację życiową każdej z podopiecznych.

świętnych strojów, które miały na 

sobie, po muzykę, taniec i śpiew 

w ich wykonaniu. 

Sułkowiccy uczniowie z za-

interesowaniem przyglądali się 

prezentacji i trochę innemu ko-

lorowi skóry. Okaza-

li też wielkie serca, 

zbierając kilka pudeł 

przyborów szkolnych 

i zeszytów dla gości, 

które powędrują do 

Tanzanii i będą służyć 

dzieciom w sierocińcu 

i podległej mu szkole.

Sułkowice były 

jednym z przystan-

ków grupy ks. Konra-

da. Byli oni również 

gośćmi VII Archidie-

cezjalnego Kongresu 

Misyjnego Dzieci, któ-

ry odbył się w Płokach 

koło Trzebini. Takie 

spotkania w zamyśle uczą tole-

rancji do innego koloru skóry oraz 

dostarczają wiedzy na temat misji 

w Afryce. Stanowią też swoistą 

okazję do bezpośredniego niesie-

nia pomocy innym ludziom. (jg)



„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

Family Fest 2 w gimnazjum w Sułkowicach Piknik rodzinny w Harbutowicach 

Festyn rodzinny w Krzywaczce Finał programu „Pierwsze uczniowskie doświaczenia drogą do wie-
dzy” w Harbutowicach 

III miejsce dla Retro w konkursie ogólnopolskim Wycieczka dzieci z Sułkowic do Inwałdu z okazji Dnia Dziecka 

fot. Marcin Kaciuba fot. z arch. szkoły

fot. z arch. szkoły fot. Joanna Gatlik
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Goście z Tanzanii w szkole podstawowej w Sułkowicach Finaliści konkursu piosenki szkolnej i przedszkolnej w Rudniku
fot. z arch. szkołyfot. Joanna Gatlik




