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Konna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Jarmark „Sułkowicka Jesień”

Akcja Lato 2011
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Wybrane z numeru:

OSP Sułkowice wygrało w powiecie       s. 11

Nowe auto strażackie dla Rudnika           s. 15

Małopolski sukces krzonówki                     s. 10

Zlot esioków na Kamieńcu                  s. 13

Jarmark Sułkowicka Jesień           s. 14

Dożynki gminne i powiatowe          s. 8–9

Fantastyczna Akcja Lato                   s. 12

Gminne inwestycje    s . 4

Konna pielgrzymka do Kalwarii       s. 16

KS Gościbia daje radę              s. 19

Spis wyborców
Sporządzony został spis wy-

borców Gminy Sułkowice.
Jest on udostępniany do wglą-

du wyborcom na ich pisemny wnio-
sek w Urzędzie Miejskim – Refe-
rat Spraw Obywatelskich – Urząd 
Stanu Cywilnego, Rynek 1 (parter, 
pokój nr 06) do dnia 3 października 
2011r. w godzinach urzędowania, tj. 
poniedziałek: 8:00 – 17:00, wtorek – 
czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 
– 14:30.

Skład obwodowych komisji
Składy osobowe obwodowych 

komisji wyborczych oraz wszelkie 
szczegóły dotyczące wyborów do 
parlamentu 9 października br. w 
naszej gminie podane są na stro-
nie internetowej gminy

www.sulkowice.pl

Obwody głosowania  
Nr 1 – miasto Sułkowice: ulice 
Ptasznica, Osiedle Zielona, Szkol-
na, Sucha Góra, Zarzecze 
lokal: Gminny Ośrodek Kul-
tury z siedzibą w Sułkowicach, 
ul. 1 Maja 70

Nr 2 – miasto Sułkowice: ulice 
Polna, Zagumnie, 1 Maja, Na Ob-
lasek, 21 Stycznia, Krzywa, Spor-
towa, Smereczyńskiego, ks. Józefa 
Sadzika 
lokal: Przedszkole Samorządowe 
Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56

Nr 3 – miasto Sułkowice Rynek, 
ulice: 24 Lipca, Wolności, Ślusar-
ska, Wyzwolenia, Kowalska, Na 
Węgry, Wąska, Zagroda, Na Gra-
nicy, Tysiąclecia, kpt. Stanisława 
Stanaszka
lokal: Stara Szkoła w Sułkowi-
cach, Rynek 6 (lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych)

Nr 4 – miasto Sułkowice: ulice 
Partyzantów, Starowiejska, 11 Li-
stopada 
lokal: Stara Szkoła w Sułkowi-
cach, Rynek 6 (lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych)

Nr 5 – sołectwo: Harbutowice  
lokal: Szkoła Podstawowa w Harbu-
towicach (lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych)

Nr 6 – sołectwo Rudnik: ulice Cen-
tralna – numery parzyste od nr 2 
do nr 136 i numery nieparzyste od 
nr 1 do nr 159, Blakówka, Starców-
ka, Dolna, Szkolna, Bukowa
lokal: Stare Przedszkole w Rudni-
ku, ul. Centralna 137

Nr 7 – sołectwo Rudnik: ulice Cen-
tralna – numery nieparzyste od nr 
169 do nr 583 i numery parzyste od 
nr 146 do nr 582, Słoneczna
lokal: Remiza OSP w Rudniku, ul. 
Centralna 205

Nr 8 – sołectwo Biertowice
lokal: Szkoła Podstawowa w Bier-
towicach

Nr 9 – sołectwo Krzywaczka
lokal: Szkoła Podstawowa w Krzy-
waczce
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E k s p r e s e m   p r z e z  g m i n ę    –

Harbutowice – modernizacja nawierzchni drogi „Na 
Cisy” w Harbutowicach o długości 363 mb wraz z moder-
nizacją odwodnienia. Wykonana też została nawierzch-
nia asfaltowa drogi w Krzywaczce o całkowitej długości 
225 mb wraz z mijankami.

Harbutowice – termomodernizacja Strażnicy OSP 
w ramach programu „Małopolskie Remizy 2011”.  

Sułkowice – budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowi-
cach. Prace związane z regulacją koryta rzecznego dobie-
gają końca i rozpoczyna się formowanie skarp i nasypów 
przyszłego zbiornika. Rozpoczęto fazę projektową budyn-
ku wypożyczalni, sceny a także obiektów małej architek-
tury. Teren jest uzbrajany w niezbędne media: wodociąg, 
kanalizację sanitarną oraz zasilanie energetyczne a tak-
że niezbędne miejsca postojowe. 

Sułkowice – docieplenie budynku przedszkola nr 2 
w Sułkowicach i likwidacja tarasu, którego nieszczelno-
ści powodowały zamakanie budynku. Ponadto przy tym 
przedszkolu zmodernizowano parking i uruchomiono 
wjazd od ul. Zagumnie. W Przedszkolu nr 1 przeprowa-
dzono remont instalacji odpływowej, a w przedszko-
lu nr 3 – zamontowano 5 nowych urządzeń na placu 
zabaw.

Sułkowice –  remont „Mostu Łaskiego”. W Sułkowi-
cach ponadto jeszcze w tym roku wykonane zostanie od-
wodnienie ul. Smereczyńskiego. 

Sułkowice – modernizacja placu apelowego przy szko-
le podstawowej w Sułkowicach. 

fo
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Fundusze 
Europejskie dla 
Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice
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  aktualne inwestyc je

Przedszkole w Krzywaczce
Firma, która prowadziła budowę obiektu, po-

padła w tarapaty. W związku z tym prace postępo-
wały nieterminowo i niesolidnie. Gmina wezwała 
więc wykonawcę do sporządzenia inwentaryzacji 
i trwają przygotowania do unieważnienia umowy 
oraz do zabezpieczenia budynku przed przekaza-
niem prac następnemu wykonawcy.

Gimnazjum w Rudniku
Budowę miał prowadzić wykonawca inwestycji 

w Krzywaczce. Obecnie, po rozstrzygnięciu przetargu 
podpisana została umowa z nowym wykonawcą. Ter-
min jej zakończenia ustalony jest na sierpień 2012 r. 
Z uwagi na krótki termin wykonania konieczne są dzia-
łania doprowadzające do wykonania stanu surowego za-
mkniętego, by podczas miesięcy zimowych mozna było 
prowadzić prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Duże 
znaczenie będą miały warunki pogodowe umożliwiają-
ce roboty ziemne i fundamentowe a także murarskie.

Kanalizacja w Biertowicach
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Bier-

towicach na Dziale. Wykonano około 2 km sieci wraz 
z przyłączami oraz pompownią sieciową. Jest to pierw-
sza miejscowość w gminie skanalizowana w całości. 
Jednak nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do sie-
ci, co jest obowiązkiem ustawowym. Są to na szczęście 
przypadki jednostkowe. Wobec nich zostaną zastoso-
wane sankcje wynikające z ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Wodociąg w Sułkowicach
Do zakończenia prac przy wodociągu w Sułko-

wicach w rejonie ul. Stanaszka i ul. Ślusarskiej po-
zostanie wymiana wodociągu w ciągu ul. Ślusarskiej 
wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej. Realizacja 
tej inwestycji poprzez budowę prawie czterokilome-
trowego odcinka sieci fi 160 pozwoli na przesył wody 
dla całej gminy w przypadku awarii sieci na odcinku 
„Wąwóz Łaskiego” – ul. Ślusarska a także ewentualne 
zasilenie wodą z wodociągu „myślenickiego”. Plano-
wany termin zakończenia marzec 2012 r.

Wodociąg w Rudniku
Projektowana jest rozbudowa wodociągu w Rud-

niku (w rejonie ul. Słonecznej) i Sułkowicach (ul. 
Partyzantów) – planowane zakończenie rozbudowy 
wodociągów przewidziano jeszcze w tym roku.

POiŚ
Po podpisaniu umowy w ramach Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko powołano 
Jednostkę Realizującą Projekt – zespół z siedzibą w 
budynku Urzędu Miejskiego. W najbliższym czasie 
przygotowany zostanie wniosek dotyczący refinan-
sowania przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach 
projektu oraz przygotowanie postępowań przetargo-
wych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowi-
cach, budowę kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach 
– etap V oraz modernizację stacji uzdatniania wody.

Jerzy Biernat

Nie jesteśmy gminą rolniczą. Dominują gospo-
darstwa przydomowe, a dochód rodzin pochodzi 
z pracy poza rolnictwem lub z rent. 

Obecnie mamy na terenie gminy tylko 12 go-
spodarstw o areale powyżej 5 hektarów: 4 w Sułkowi-
cach, po 3 w Harbutowicach i Krzywaczce i po jednym 
w Rudniku i Biertowicach. W stosunku do ubiegłe-
go roku liczba gospodarstw nieznacznie zmalała (jest 
1340), za to bardzo wzrosła liczba nieruchomości rol-
nych – aż o 157. Obecnie jest to 4229 posesji.  

Nasze rolnictwo wspierają: Gminna Spółdzielnia 
SCh, Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego Karniowice, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krako-
wie, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Agencja 
Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Nadleśnictwo Myślenice.

Wsparcie unijne
Gospodarstwa drobnotowarowe mogą korzystać 

tylko z niektórych programów wsparcia.
Większość rolników składa wnioski o dopłaty 

bezpośrednie (ponad 400 wniosków rocznie). Mogą 
z nich korzystać właściciele przynajmniej 1 ha złożo-
nego z działek rolnych o powierzchni większej niż 0,10 
ha, na których grunty rolne są uprawiane, a łąki i pa-
stwiska koszone co najmniej raz w roku przed 31 lip-
ca. Rolników korzystających z pomocy obowiązują też 
wymogi dotyczące rejestracji, oznakowania, zdrowia 
i warunków hodowania zwierząt gospodarskich.

Dostępne dla nas są także dopłaty do  rolnictwa 
ekologicznego, które wyklucza stosowanie środków 
ochrony roślin i nawozów sztucznych. Dopłaty te wyno-
szą: 840 zł/ha do gruntów ornych, 330 zł/ha do trwałych 
użytków zielonych, 1800 zł/ha do sadów.

Dotowane jest także rolnictwo zrównoważone, 
które polega na stosowaniu metod przyjaznych śro-
dowisku poprzez wprowadzenie integrowanej ochro-
ny roślin oraz planu nawożenia, opartego na bilansie 
azotowym. Dopłata w tym przypadku wynosi 360 zł/
ha gruntów ornych.

Ponadto można uzyskać dopłaty w wysokości 500 
zł do hektara na ekstensywne użytkowanie trwałych 
użytków zielonych, co wiąże się z podniesieniem wa-
lorów przyrodniczych łąk;  na ochronę zagrożonych 
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych; zacho-
wania zagrożonych zasobów genetycznych roślin, 
czyli m.in. dopłatę do tradycyjnych sadów (dopłata to 
wynosi 2100 zł/ha); zachowania zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt (m.in dopłata do rodzimych 
ras bydła, klaczy ras konik polski, koń huculski, koń 
małopolski, koń śląski, koń wielkopolski,  koń sokól-
ski oraz koń sztumski, wielu ras owiec i świń); ochro-
ny gleb i wód (dopłata do wsiewek, międzyplonów 
i poplonów), a także stref buforowych.

Alternatywy
Oprócz promowanego programami dopłat rol-

nictwa proekologicznego, alternatywą dla naszych 
rolników jest też rozwój agroturystyki. Także i ta 
działalność ma wsparcie unijne.  

Szczegółowe informacje można uzyskać od 
przedstawiciela MODR w Myślenicach, który pełni 
dyżur w budynku B Urzędu Miejskiego we wtorek 
i w piątek w godz. 8-14.

Maciej Budek 

Stan obecny i prognozy

Nasze rolnictwo
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Poprawa jakości usług publicznych, wypraco-
wanie dobrych praktyk w zarządzaniu oraz podnie-
sienie kompetencji pracowników samorządowych to 
były główne cele, dla których tak wiele organizacji 
postanowiło połączyć siły, by dzieląc się doświadcze-
niami, usprawniać funkcjonowanie samorządów.

Dla nas najważniejszym celem było wdroże-
nie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 
9001:2008. Skuteczne wdrożenie SZJ badali pod ko-
niec czerwca tego roku auditorzy z włoskiej jednost-
ki certyfikującej IMQ. Otrzymany certyfikat stwier-
dzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008 
dowodzi, że ponad dwa lata pracy przyniosło zamie-
rzone efekty. 

Dwukrotnie – w 2009 i 2011 r. – realizowaliśmy 
„Badanie satysfakcji klienta”. Wyniki każdego bada-
nia były wnikliwie analizowane, gdyż na tej podsta-

wie podejmowaliśmy działania doskonalące. Każda 
uwaga zawarta w ankiecie stawała się przedmiotem 
rozmów i dyskusji, ponieważ naszym celem było do-
prowadzenie urzędu do takich standardów, by tych 
krytycznych uwag było jak najmniej. 

W trakcie trwania projektu trzykrotnie doko-
naliśmy Samooceny CAF (Wspólna Metoda Oceny). 
Jest to narzędzie samooceny przeznaczone głównie 
dla administracji publicznej i wykorzystywane w ca-
łej Unii Europejskiej. Celem samooceny jest uzyska-
nie listy mocnych stron i listy obszarów do poprawy, 
a punktacja w obrębie poszczególnych kryteriów oraz 
ogólna ilustrują „poziom doskonałości” organizacji. 
Na tej podstawie można było opracować listę działań 
doskonalących.

 Co robiliśmy jeszcze przez te ponad dwa 
lata? Wykorzystywaliśmy benchmarking, czyli meto-
dę polegającą na porównywaniu procesów i praktyk 
stosowanych przez nasz Urząd z działaniami stoso-
wanymi w innych urzędach, które wyróżniały się 
w analizowanej dziedzinie. Organizowane były warsz-

Podsumowanie dwuletniego projektu we Wrocławiu

Po prostu – chcemy być coraz lepsi
Zakończył się dwuletni „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach 

Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”, 
w którym uczestniczył nasz Urząd Miejski wraz z 27 urzędami gmin i miast, starostwami 

powiatowymi oraz urzędem marszałkowskim. W konferencji podsumowującej we Wrocławiu 
wziął udział burmistrz Piotr Pułka oraz reprezentacja pracowników UM.

Burmistrz Piotr Pułka na konferencji we Wrocławiu 
podczas wręczenia certyfikatu potwierdzającego udział 
naszego UM w projekcie             fot. Dariusz Pułka

Prezentacja posteru naszego UM na konferencji podsumo-
wującej projekt we Wrocławiu              fot. Dariusz Pułka
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 5  s i e r p n i a
Przed pierwszym dzwonkiem

W sesji wzięli udział dyrektorzy 
gminnych placówek oświatowych. 
Radni dokonali podsumowania 
pracy szkół i przedszkoli gmin-
nych w roku szkolnym 2010/2011 
oraz zapoznali się ze stanem przy-
gotowań do nowego roku szkolne-
go. W dyskusji pytano m.in. ilu na-
uczycieli straciło w tym roku pracę 
i ilu uczniów będzie w tym roku 
uczęszczało do gminnych placó-
wek. Wiceburmistrz Rozalia Oliwa 
poinformowała, że faktyczną liczbę 
uczniów będzie można ostatecznie 
obliczyć po rozpoczęciu roku szkol-
nego i wtedy informacja zostanie 
przekazana radzie. 

Ocena akcji letniej
Przewodniczący Jan Socha 

odczytał list otwarty uczestników 
Letniej Szkoły Rozmaitości i Ma-
gii Sułkowice 2011 i poinformował 
o marszu przeciw przemocy zorga-
nizowanym przez jej uczestników. 
Przewodniczący kilka razy przyglą-
dał się zajęciom na półkolonii i bar-
dzo chwalił organizatorów. Uznał, że 
Rada powinna zastanowić się nad 
zwiększeniem środków przeznaczo-
nych na coroczny letni wypoczynek 
dzieci i młodzieży.

O zakup ziemi
W Krzywaczce pojawiła się 

możliwość kupienia 3 działek o łącz-
nej powierzchni ok. 26 arów bezpo-
średnio przylegających do tere-
nów szkolnych. O podjęcie takiej 
decyzji prosił radę sołtys i rada so-
łecka oraz dyrektor ZPO Mirosław 
Chmiel. Jest to rzadka okazja roz-
szerzenia terenów szkolnych, by 
w przyszłości można było tam stwo-
rzyć bazę sportową dla uczniów. 
Dyrektor podkreślił, że szkoła 
osiąga świetne wyniki, a rodzice 
dbają o jej doposażenie, odciążając 
budżet gminy. We wrześniu szkoła 
zostanie wzbogacona o następne 
dwie tablice interaktywne. 

Radni nie byli w tej sprawie 
jednomyślni. Po burzliwej dysku-
sji zdecydowali, że „zakup ziemi 
koło szkoły w Krzywaczce będzie 
jednym z wniosków do budżetu 
gminy na 2012”. 

Uchwały
Radni przyjęli m.in. informa-

cję o bilansie skonsolidowanym 
gminy na dzień 31 grudnia 2010. 
Skarbnik Teresa Garbień doda-
ła, że są to zsumowane bilanse 

wszystkich jednostek zatwierdza-
nych w miesiącu czerwcu wraz 
z instytucjami kultury, Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i ich wza-
jemnymi zobowiązaniami. Podjęli 
uchwały odnośnie korekt w bieżą-
cym budżecie i zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Zdecydowali 
o zaciągnięciu zaplanowanego w bu-
dżecie kredytu długoterminowego 
do wysokości 2.771.819,00 zł.

Rada zdecydowała ponadto 
o przekazaniu 5 tys. zł na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Po-
żarnej z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie pojazdu terenowego 
typu ATV (quad) dla Komendy Po-
wiatowej PSP w Myślenicach. 

W związku ze zmianami w sta-
tucie gminy uaktualniony został 
również statut Zespołu Ekonomiki 
Oświaty.

Interpelacje
Wnioskowano m.in., by wysto-

sować do Zarządu Melioracji pisma 
od Rady, Komisji Budżetu oraz Ko-
misji Bezpieczeństwa z wnioskiem 
o remont tamy i balustrady przy 
ul. Kowalskiej.

Część radnych skarżyła się na 
rygorystyczną postawę firmy ochro-
niarskiej podczas Dni Sułkowic. Se-
sję zakończyła dyskusja o kulturze 
publicznych wypowiedzi.

Centrum Rehabilitacji
Radni pytali także o dzia-

łalność Centrum Rehabilitacji. 
Wiceburmistrz Rozalia Oliwa po-
informowała, że do przetargu zgło-
sił się jedynie NZOZ „Vitamed”, 
który spełnił warunki i od 1 wrze-
śnia świadczy usługi Centrum, 
o czym informowane są wszystkie 
jednostki organizacyjne gminy 
i zainteresowane podmioty. Wizy-
ty, zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne 
dla dzieci niepełnosprawnych są 
nieodpłatne.

 
(red.)

taty poświęcone wybranym tema-
tom. Mogliśmy wymieniać się z 
nimi doświadczeniami i uczyć się 
od innych. 

 W ciągu ponad dwóch lat 
pracownicy urzędu byli również 
uczestnikami wielu szkoleń pro-
wadzonych przez doświadczonych 
trenerów. Oprócz tradycyjnych 
szkoleń korzystali także ze szko-
leń przez internet (e-learning), co 
pozwoliło rozszerzyć, usystematy-
zować i utrwalić zdobytą wiedzę, 
a także zaoszczędzić czas.

Aby promować i jednocześnie 
podsumować osiągnięcia urzędów 
biorących udział w projekcie, we 
Wrocławiu w siedzibie Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 16 
września odbyła się konferencja 
„Doskonalenie jakości usług ad-
ministracji samorządowej”. Wzię-
ło w niej udział ponad 200 gości 
z całej Polski. Jednym z punktów 
konferencji była tzw. „sesja poste-
rowa”. Poster to plakat naukowy, 
forma prezentacji popularna na 
konferencjach. Śmiało możemy 
powiedzieć, że nasz poster, któ-
ry dotyczył usprawnienia pracy 
urzędu poprzez wykorzystanie na-
rzędzi informatycznych, wzbudził 
spore zainteresowanie. Obecnie 
można go zobaczyć w Sali Obsłu-
gi Klienta w urzędzie. W trakcie 
konferencji Burmistrz Piotr Pułka 
otrzymał z rąk Sekretarza Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Bur-
mistrza Dzierżoniowa certyfikat 
uczestnictwa w projekcie.

Możemy zapewnić, że koniec 
projektu nie oznacza końca dzia-
łań podejmowanych przez nas, by 
zwiększać zadowolenie naszych 
Klientów z pracy urzędu. Chcemy 
się doskonalić, być coraz lepsi! Pra-
gniemy Państwu podziękować za 
życzliwe nastawienie do zmian, któ-
re zaszły w urzędzie przez ten czas!

Dariusz Pułka

Uprzejmie przypominamy, 
że z dniem 1 września 

Urząd Miejski w Sułkowicach 
powraca do stałych godzin 

pracy:

Poniedziałek: 8.00 - 17.00,
Wtorek, środa, czwartek: 

7.30 - 15.30,
Piątek: 7.30 - 14.30.

Centrum Rehabilitacji
ul. Sportowa 1 

32–440 Sułkowice
12 272 50 50

czynne 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 18.00
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Jan Sztaudynger we fraszce 
z 1934 r. pisał: Przynieśli chłopu 
„Ozon”/Chłop skrobiąc się w łeb:/-
Dziękuję za luft świeży,/Poproszę 
też o chleb!. „Ozon” to rzecz jasna 
Obóz Zjednoczenia Narodowego. 
Sztaudynger, bawiąc się wielo-
znacznością ozonu i OZoNu pod-
kreślał, że chłop już nie jest taką 
„ciemną masą”, za jaką go uważa-
no. Interesował się polityką, cenił 
wolność, ale wiedział, że 
bez chleba powszedniego 
nikt się nie obejdzie. 

W niedzielę 21 sierpnia 
2011 r. w Harbutowicach, 
„luft” był bardzo świeży, 
a widoki przednie: na 
wspaniałe wzgórza i dostoj-
nych gości – władze gminy, 
delegacje z wszystkich sto-
warzyszeń i kół gospodyń 
oraz jednostek OSP z gmi-
ny Sułkowice i oczywiście 
rolników. 

Gminne dożynki roz-
poczęły się Mszą św. konce-
lebrowaną przez probosz-
czów parafii Sułkowice ks. 
Edwarda Antolaka i parafii 
Harbutowice ks. Zbigniewa 
Nowaka. Podczas celebra-
cji burmistrz Piotr Pułka 

i sołtys Harbutowic Bożena Hor-
wat ofiarowali na ołtarz w imie-
niu rolników naszej gminy chleb 
i wino. Kapłani poświęcili wieniec, 
będący symbolem całorocznego 
trudu mieszkańców wsi. 

Wieniec upleciony przez Sto-
warzyszenie Gospodyń CIS w Har-
butowicach został następnie prze-
wieziony w barwnym korowodzie 
na plac dożynkowy na wozie cią-

Dożynki gminne w Harbutowicach

Dziś, gdy chleb kupić można w każdym sklepie, a pojęcie chłopa wyszło praktycznie z użycia, 
bo zastąpił je nowoczesny rolnik, dożynki nabierają charakteru tradycyjnego zwyczaju kulturowego. 

Są też okazją do integracji środowiska gminy.

Żeby dobrze plonowało

gniętym przez dwa konie harbu-
towickich rolników. Tam został 
ośpiewany przez Chór z Rudnika, 
ograny przez Orkiestrę Dętą z Suł-
kowic oraz otańczony przez zespół 
Taneczny Retro. 

Gościnne progi OSP i harbu-
towickie talenty kulinarne goście 
mieli okazję bliżej poznać podczas  
pysznego obiadu i deseru. 

Jak mówią – małe prezenty 
budują wielkie przyjaźnie. 
Wzięły to sobie do serca 
sułkowiczanki, które wrę-
czyły koleżankom harbu-
towiankom zestaw desek 
do krojenia oraz rudni-
czanki, które przygotowały 
piękny koszyk dożynko-
wy z rajskimi jabłuszka-
mi i wszelkimi owocami 
i warzywami, jakie udało 
się ułożyć w niezwykle ma-
lowniczą kompozycję. Były 
też tańce, hulanki i swawo-
le oraz wesoła zabawa do 
późnych godzin. 

Harbutowski wieniec 
i rudnicki kosz dożynko-
wych wiktuałów pojechały 
na dożynki powiatowe do 
Dobczyc, godnie reprezen-
tując nas na forum powiatu. 

(red.)

Burmistrz Piotr Pułka i sołtys Bożena Horwat składa-
ją dary ofiarne podczas Mszy św. dożynkowej w Har-
butowicach.    Fot. Joanna Gatlik

(na melodię „Wiele piosenek jest”)

W Dobczycach dożynki –
O to nam właśnie szło
Bo to jest miasteczko 
Bo to jest miasteczko
W którym tradycje są

Sam Kazimierz Wielki
W kamieniu się wprawił 
Tu obronny zamek
 Wraz z całym podzamczem 
Na skale postawił

Przy handlowym szlaku
Rabą oplecione
Kilka wieków temu
Kilka wieków temu
Było docenione

W odległej historii
Dobrze tu rządzono
Nawet dzieci królów
Nawet dzieci królów
Na zamku uczono

Gospodarze Dobczyc
Różnie wymyślają 
Na uprawę zboża
Na uprawę zboża
Wcale nie stawiają

Urokliwe górki 
Winogron oplecie
Będą konkurować
Będą konkurować 
z winami na świecie.

Chociaż same żniwa
Bardzo się zmieniły
To za dary ziemi
 Za zebrane plony
 Bogu dziękujemy.

A wszyscy niech zawsze
Na uwadze mają
Ile znoju potu
Wyleją rolnicy
Co ziemię kochają.

Drodzy gospodarze
Przyjmijcie te plony
Dzielcie sprawiedliwie
By każdy w powiecie
Był zadowolony. 

na melodię „Na wójtowej roli”

Na każdych dożynkach
To zwyczaj nie nowy
Ze jednych się chwali
Drugim zmywa głowy

Zaczniemy od góry
I tak po kolei
Byśmy każdej władzy
Co nieco wytknęli.

Niedługo wybory
Pleców naszych trzeba
By się do Warszawki 
Otworzyła droga.

Pogońmy do diabła
Wszystkich z takich opcji
Którzy tylko drążą 
Temat prokreacji.
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Podczas dożynek za-
prezentowano 9 najpięk-
niejszych wieńców z każdej 
z gmin naszego powiatu. 
Wszystkie były kunsztow-
ne, pomysłowe, oryginalne. 
Jury pod przewodnictwem 
Grażyny Pitali, kierownika 
Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w My-
ślenicach, oceniało wieńce, 
biorąc pod uwagę: zgodność 
z tradycją regionu (kształt 
wieńca, sposób zdobienia, 
użycie tradycyjnych mate-
riałów) oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Przy tak moc-
nej konkurencji zwycięstwo 
Harbutowic daje ogromną 
satysfakcję. 

Przeprowadzony zo-
stał także konkurs na tra-
dycyjne potrawy żniwiarzy. 
Nasze Stowarzyszenie Gospodyń 
z Sułkowic oczywiście częstowa-
ło krzonówką. Otrzymało „tylko” 
wyróżnienie w konkursie, jako 
że jury uznało, że krzonówką nie 
jest tradycyjną potrawą żniwną. 
Niemniej tym razem nie chodziło 

XIII Dożynki Powiatowe w Dobczycach

Najpiękniejszy w powiecie wieniec z Harbutowic
Na tegorocznych dożynkach powiatu myślenickiego za najpiękniejszy uznano wieniec 

uwity przez Stowarzyszenie Gospodyń Cis w Harbutowicach. Doceniono  kunszt wykonania wieńca, 
w którym zboża splatały się z polnymi kwiatami z bibułki, 

a serce kompozycji stanowiły rwące oczy maki, 
zgodność z tradycją oraz bogate ośpiewanie wieńca przez połączone siły 

Stowarzyszenia Gospodyń Cis, Stowarzyszenia Gospodyń Kalina z Rudnika i rudnicki chór 
z towarzyszeniem instrumentalistów Jana Dudy i Marii Moskal.

o nagrodę, tylko o promocję nasze-
go produktu tradycyjnego. Jest to 
przecież nasz „plon”, który przy-
nieśliśmy na dożynkową ucztę.

Szczególnie łaskawa była po-
goda podczas tej ostatniej niedzie-
li sierpnia – korowody wieńcowe 

i goście mogli cieszyć się 
umiarkowanym ciepłem, 
bez żaru ani strug deszczu 
lejących się z nieba. Bardzo 
uroczyście przygotowano 
liturgię dożynkową cele-
browaną przez dziekana 
dekanatu dobczyckiego ks. 
Jana Cendrzaka, probosz-
cza parafii dobczyckiej ks. 
Kazimierza Turkiewicza 
i kapłanów dekanatu. 
W roli starostów dożynek 
wystąpili Anna Zabdyr 
i Sławomir Cielecki.

Dożynki uczcili ho-
dowcy gołębi pocztowych, 
wypuszczając w niebo 300 
ptaków. Wśród gości po-
dziwiających dokonania 
9 gmin powiatu byli nasi 
parlamentarzyści i wszy-
scy włodarze gmin, a or-

ganizatorem uroczystości było 
starostwo powiatowe i gmina Do-
bczyce. W przyszłym roku figurka 
Kliszczaków i przywilej organizo-
wania dożynek przypadnie gminie 
Lubień.

(awz)

Autorki najpiękniejszego wieńca tegorocznych dożynek 
powiatowych z wiceburmistrz Rozalia Oliwa i starostą 
Józefem Tomalem. Szefowa SG Cis trzyma w ręce dy-
plom I nagrody.   fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Naszą gospodarką 
Mało się zajmują
Za każdym zakrętem 
Szpiega upatrują.

Potrzebne reformy
W szufladach zostały
Bo się awantury 
Posłom spodobały

Władza sądownicza 
Jeszcze w gorszej matni
Nim rozpatrzy sprawę
To jej się przedawni.

Niektórzy od pióra
Tak się rozpędzili
Goniąc za sensacją
Problemy zgubili.

na melodię „Z tamtej strony Wisły”

Włodarze powiatu
Co się z wami stało
Zwyczaje z Warszawki
Tu do Was przygnało

Burmistrze starości
W tym się dogadajcie
O dojeżdżających 
W powiecie zadbajcie

PKS splajtował
Bus nie ma gdzie zmieścić
Trzeba do powiatu
Hulajnogą jeździć

Na nic „galeryja”
Na nic inne sklepy
Nie ma czym dojechać 
chętnym po zakupy.

Pracownik do firmy
 Też musi docierać
Żeby było z czego
Podatki pobierać

Nasi gospodarze 
U Was podpatrują
Zalew w Sułkowicach
Mieszkańcom budują.

Jeszcze obiecują
Trasy przy wyciągach
By rolnik nie musiał 
Uprawiać zagonka.

Niech się obsługiwać 
Turysty nauczy
Do tego mu UNIA
Sporo kasy rzuci.

Gminne gospodynie
Lubią się potrudzić
Jak się współpracuje
Polityków uczyć.

Że morowe baby 
To się przekonacie
Stoisko z Sułkowic
Kiedy odwiedzicie.

Kończymy śpiewanie
Więcej nie nudzimy
Szałowej zabawy
Do rana życzymy.

Przyśpiewki na Dożynki 
Powiatowe w Dobczycach 

ułożyła Zofia Kurowska
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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

Od razu widać, że 
w jury konkursu zasie-
dli wyłącznie mężczyźni, 
którzy potrzebują dobrze 
zjeść, a wiadomo – mię-
siwa to podstawa, jeżeli 
podane na gorąco – tym 
lepiej. Do tego jajka, 
chrzan i chleb – jak w na-
szej zupie – to już pełnia 
szczęścia – prawie pełnia. 

Naszą potrawę trady-
cyjną oceniał przewodni-
czący jury Zbigniew Kur-
leto oraz m. in. Dariusz 
Gnatowski znany szerzej 
jako pan Boczek  z sitcomu 
Świat według Kiepskich 
czy Sebastian Wątroba z W 
11. Smacznie o niej opowiadali pro-
wadzący imprezę Karol Okrasa oraz 
Robert Karpowicz, wspominając, że 
członkowie komisji konkursowej z 
wielkim uznaniem wypowiadali się 

II miejsce spośród 50 potraw z Małopolski na Festiwalu Smaku

Sułkowicka krzonówka znowu „rządzi”
Spośród 50 potraw i napojów konkursowych prezentowanych na Placu Wolnica podczas 

7. Finału Małopolskiego Festiwalu Smaku – sułkowicka krzonówka zajęła II miejsce. 
Przygotowana została przez reprezentującą gminę restaurację „Natalia” z Biertowic.  

Nasza laureatka ustąpiła miejsca tylko polędwicy faszerowanej suską sechlońską  
autorstwa Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” z Iwkowej, która otrzymała Grad Prix, 

a wyprzedziła salceson golonkowy z Podstolic, który otrzymał trzecie miejsce. 

o sułkowickiej potrawie, a dodatko-
wo bardzo dziękowali za miseczki 
z napisem „sułkowicka krzonów-
ka”, które otrzymali od burmistrza 
na pamiątkę. (red.)

Państwo Proficowie z sułkowicką krzonówką na Placu 
Wolnica.           Fot. arch.

W związku z procedurą spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla Biertowic burmistrz Gminy Suł-
kowice zawiadamia 

o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu 

projektu  miejscowego pla-
nu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Biertowice 
w zakresie zmian wynikających 

z rozpatrzenia uwag 
złożonych do projektu planu 
w czasie jego wyłożenia do 

publicznego wglądu. 

Projekt  planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko będzie 
ponownie wyłożony do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 
113 (Sala konferencyjna) w dniach 

od 5 września do 3 października 
od poniedziałku do czwartku 

w godz. od 9.30 do 10.30  
oraz w piątki  

w godz. od 12.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami od-
będzie się; w dniu 26 września 2011 r. 
o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach; Rynek 1, 
(pokój nr 113 Sala konferencyjna).

Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Sułkowice 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 17 października 2011 r. 

Wnioski i uwagi w postępowa-
niu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – sto-
sownie do przepisu art. 54 ust. 3 usta-
wy – należy wnosić na zasadach okre-
ślonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17 paździer-
nika 2011 r. w Urzędzie Miejskim 
w Sułkowicach lub na jego adres. 

Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag jest Burmistrz Gminy 
Sułkowice. 

Należy się cieszyć, że 
spośród tak smacznego 
i bogatego wyboru, jaki 
mieli smakosze, to wła-
śnie krzonówka zapadła 
w pamięć i kubki smako-
we oceniającym i nie tra-
ci na swej popularności. 
A przecież rywalizowała 
z najlepszymi z najlep-
szych, którzy zostali wyło-
nieni  z kiermaszów półfi-
nałowych w Oświęcimiu, 
Krakowie, Tarnowie, Wado-
wicach, Nowym Targu, No-
wym Sączu i Miechowie. 

Cieszy tym bardziej, 
że na tym festiwalu poja-
wiają się rzesze Małopo-

lan i turystów, szukających praw-
dziwego staropolskiego smaku 
i aromatu. Sułkowicka krzonówka 
zapewnia im to w stu procentach. 
I oby tak dalej. 

Wyłożona do publicznego wglą-
du część projektu planu obejmuje:

I. Zmianę przeznaczenia części 
terenów dotychczas oznaczonych 
następującymi symbolami: 2R, 6R, 
5RM, 2MU, 3MU, 5MU, 7MU, 24MU, 
4U, 6U, 12UT, 9ZN, 15ZN, 17ZN, 
31ZN, 32ZN, 34ZN, KDW.

II. Zmianę załączników graficz-
nych (zał. nr 1 do uchwały) w zakre-
sie linii rozgraniczających tereny 
o różnym sposobie przeznaczenia 
i oznaczeń identyfikacyjnych oraz 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
wyłącznie w części wyróżnionej na 
rysunkach kolorem.

III. Zmianę tekstu planu:
w § 9 ust.1 pkt 3 w zakresie za-

sad lokalizacji budynków poprzez 
wyznaczenie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy; w § 12 w całości; 
w § 14 w całości; w § 24 ust 1 oraz 4,  
w zakresie oznaczeń identyfikacyj-
nych terenów U oraz zasad kształto-
wania zabudowy; w § 31 ust 1 w za-
kresie oznaczeń identyfikacyjnych 
terenów ZL1.
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W powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych

OSP Sułkowice I miejsce w powiecie

Zawody odbyły się 11 września 
na stadionie KS Dalin w Myśleni-
cach. W związku z tragiczną rocz-
nicą zawodnicy i goście zawodów 
minutą ciszy uczcili pamięć ofiar 
napadów terrorystycznych w USA 
oraz pamięć strażaków, którzy zgi-
nęli w akcjach ratunkowych. 

W zawodach startowało 11 
drużyn męskich i 3 kobiece, a sę-
dziowali strażacy z PSP pod prze-
wodnictwem Mariana Rokosza. 

Zawody składały się z dwóch 
konkurencji – ćwiczenia bojowe-
go oraz sztafety pożarniczej 7 x 50 
z przeszkodami. 

W sztafecie pałeczką była prą-
downica, którą przekazywały so-
bie kolejne zmiany po przebyciu 
swojego odcinka i pokonaniu prze-
szkód. Do wykonania były nastę-
pujące zadania: podłączenie węża 
W75 do rozdzielacza, pokonanie 
płotka lekkoatletycznego, poko-
nanie rowu z wodą, slalom między 
tyczkami, pokonanie równoważni 
i ściany 150 cm (drużyny kobiece 
miały do pokonania zamiast ścia-
ny – płotek), podłączenie węża 
W52 do rozdzielacza i prądownicy 
oraz minięcie linii mety. 

Ćwiczenie bojowe polegało na 
rozwinięciu linii ssawnej z podłą-
czeniem do motopompy i brezen-
towego zbiornika z wodą. Następ-
nie zawodnicy mieli rozwinąć linię 
główną składającą się z dwóch 
odcinków węża W-75 z rozdziela-
czem. Od tego rozdzielacza do li-
nii prądowników wyprowadzone 
miały zostać dwie linie gaśnicze 

W VII powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna OSP w Sułkowicach zdobyła 
pierwsze miejsce spośród 11 drużyn męskich wyłonionych w eliminacjach gminnych.

utworzone z węży W52. Finałem 
tych czynności było uruchomienie 
dwóch prądów wody. Jeden miał 
obrócić tarczę, a drugi strącić pa-
chołki na różnych wysokościach. 
Liczył się czas i dokładność wyko-
nania zadania. 

W klasyfikacji ogólnej męż-
czyzn zwyciężyła drużyna OSP 
Sułkowice, II miejsce zajęła OSP 
Myślenice-Dolne Przedmieście, 
a III – OSP Tokarnia. W klasyfika-
cji kobiet zwyciężyły zawodniczki 
z drużyny OSP Glichów przed Za-
wadą i Dobczycami.

Zawody obserwowali goście, 
w tym: dyrektor z Komendy Głów-
nej PSP Jan Tajduś, komendant 
powiatowy PSP Sławomir Kaga-
nek i jego zastępca Wojciech Mu-

rzyn, prezes zarządu powiatowego 
ZOSP RP Andrzej Burzawa, przed-
stawiciele starostwa powiatowego, 
gmin oraz parlamentarzyści i kan-
dydaci na parlamentarzystów. 

Reprezentacja Sułkowic wystą-
piła w składzie: Jacek Kurek, Maciej 
Klus, Szymon Latoń, Rafał Kurek, 
Sławomir Sitarz, Krzysztof Kuch-
ta, Mirosław Sroka, Andrzej Salus 
i Grzegorz Kowalczyk, a dowodził 
i trenował – Józef Jończyk. 

– Trenowaliśmy trzy razy 
w tygodniu od ponad miesiąca. Nic 
nie przychodzi bez pracy. Teraz, gdy 
wiadomo, że będziemy reprezen-
towali powiat na zawodach woje-
wódzkich, będziemy nadal  ćwiczy-
li, nie robiąc żadnej przerwy, żeby 
utrzymać formę i sukcesywnie ją 
podnosić – mówili dh Jończyk i pre-
zes Jan Hodurek po zawodach na 
spotkaniu u burmistrza, a ekipa po-
twierdzała z pełnym przekonaniem 
i entuzjazmem.

Termin zawodów wojewódzkich 
nie jest jeszcze znany – będą nie wcze-
śniej niż za rok, jest więc dość czasu 
na ćwiczenia i budowanie formy.

Burmistrz Piotr Pułka i wice-
burmistrz Rozalia Oliwa zaprosili 
zwycięską drużynę do urzędu, by 
przy kawie i ciastku omówić zawo-
dy, plany, a także wręczyć symbo-
liczne upominki, dziękując za tak 
chlubne reprezentowanie gminy 
i życząc dalszych sukcesów.

(red.)Podsumowanie zawodów u burmistrza               fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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W „Akcji Lato 2011” zorgani-
zowanej przez Świetlicę Środowi-
skową w Sułkowicach i jej filie we 
wszystkich miejscowościach gmi-
ny udział wzięło 202 uczestników 
w wieku od 8 do 15 lat, przychodzą-
cych codziennie od poniedziałku do 
piątku, przez trzy tygodnie, na zaję-
cia trwające minimum 5 godzin. 

Sprawnie i twórczo u siebie
Było gwarnie, wesoło i cieka-

wie. Fruwały baloniki, powstawa-
ły bibułkowe cudeńka, było dużo 
sportu, zabaw grupowych, sza-
leństw w salach gimnastycznych 
i w plenerze – dla każdego coś 
miłego. Dzień odkrywania talen-
tów ujawnił niezwykłych artystów 
grających, malujących, żonglują-
cych piłką, pokazali się akrobaci 
w gimnastyce artystycznej i ci, 
którzy śpiewać lubią. Nie obyło się 
bez szkolenia z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej i opatrywania 
drobnych skaleczeń. Na olimpia-
dzie na wesoło trzeba się było zmie-
rzyć z takimi konkurencjami jak: 
bieg z jajkiem na łyżeczce, bieg w 
kaloszach, wieszanie prania, wyści-
giem, by jak najszybciej włożyć na 
siebie jak najwięcej rzeczy.

Odkrywczo na wyjazdach
Oczywiście były wyjazdy. 

Cotygodniowy basen w Suchej 
Beskidzkiej to już tradycja Ak-
cji - wyjeżdżają prawie wszyscy. 
Oprócz tego adepci Szkoły Magii 
i Rozmaitości poznawali cuda na-
szego regionu. Podczas wycieczki 
do Ojcowskiego Parku Narodowe-
go badali niezwykłe obiekty skal-
ne oraz florę i faunę doliny Prądni-
ka, odwiedzili zamek w Pieskowej 
Skale i muzeum przyrodnicze. 

W Krakowie niezwykłą atrak-
cją okazał się pobyt w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji  i spotkanie 
z wyspecjalizowanym oddziałem 
antyterrorystów. To prezent od 
zastępcy Komendanta Posterun-
ku Policji w Myślenicach. Na-
stępnie dzieci odwiedziły równie 

Letnia szkoła rozmaitości i magii

Fantastyczna Akcja Lato
Każda Akcja Lato daje uczestnikom dużo frajdy  i pozostawia wspaniałe wspomnienia, 

ale tegoroczna była niewątpliwie najbardziej udana. 
Bogaty program wycieczek w najpiękniejsze miejsca Małopolski, w tym po własnych okolicach 
i ciekawy program zajęć to tylko część sukcesu. Reszty dopełniła fantastyczna atmosfera, bar-

dzo ładna pogoda i czarodziejska aura niezbędna w Letniej Szkole Magii i Rozmaitości. 

niezwykłe miejsce, jakim okazał 
się „Ogród Doświadczeń”. Przez 
prawie trzy godziny w wesołej za-
bawie sprawdzali działanie praw 
fizyki na różnych urządzeniach. 
Na koniec odwiedzili stary Wawel, 
podziwiając jego wspaniałą archi-
tekturę i dzieła sztuki. 

Zakopane, Zakopane
W ostatnim tygodniu prawie 

połowa uczestników pojechała do 
Zakopanego. Było spacerowanie 
Krupówkami pod Wielką Krokiew, 
zwiedzenie Muzeum Tatrzańskie-
go oraz dwóch najstarszych ko-
ściółków i zabytkowego cmentarza 
Na Pęksowym Brzyzku, z mogi-
łami wielu znakomitych Polaków 
– w tym twórcy Koziołka Matoł-
ka Kornela Makuszyńskiego. Na 
tatrzańską wycieczkę dzieci wy-
ruszyły do Morskiego Oka, prze-
jechały również wyciągiem krze-
sełkowym na słynną Gubałówkę. 

Wyjazd do Zakapanego to tak-
że kąpiele w basenie przy pensjo-
nacie, w którym mieszkali uczest-
nicy, ognisko góralskie, dyskoteka 
oraz śpiew i wspólne zabawy przy 
gitarze. Uczestników mocno połą-
czyło wspólne mieszkanie, wspól-
ne spożywanie posiłków, przeby-
wanie ze sobą przez całą dobę. 
Nikt już nie pamiętał, kto jest 
z Sułkowic, a kto z Rudnika czy 

Krzywaczki. Byliśmy jedną wspól-
ną gromadą zwiedzającą i odpoczy-
wającą w otoczeniu pięknych gór. 
Nikomu nie chciało się wracać, gdy 
nadszedł piątek, który wcale nie 
był przez nas oczekiwany. 

I biły serca – nie dłonie
Uczestnicy Akcji Lato 2011 

zorganizowali też „Biały Marsz” 
przeciwko przemocy. Cała gromada 
202 uczestników pod pomnikiem 
na Rynku przekazała na ręce Bur-
mistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej list, w którym wyrażali 
sprzeciw wobec wszelkich przeja-
wów przemocy. Na transparentach 
niesionych przez uczestników mar-
szu pojawiały się ułożone przez nich 
samych rymowane hasła, np. „Nie 
plujemy, nie bijemy, tylko rękę po-
dajemy” czy „Biały kolor znak po-
koju, w taki sposób koniec boju”.

Kroniki, wierszyki 
i wspomnień czar 

Podczas trzech tygodni letnie-
go wypoczynku wszystkie miejsco-
wości prowadziły swoją kronikę. 
Najpiękniejsza okazała się waka-
cyjna księga z Biertowic, która 
w ostatecznej rozgrywce pokonała 
niemal równie piękną kronikę suł-
kowicką.  Powstało wiele wesołych 
wierszyków o kolonii oraz ciekawe 
foldery i pięć albumów o osobli-

Prośba do Pani Sosin o podpis lub zaproponowanie czegoś, co uważa za najbar-
dziej reprezentatywne         fot. z archiwum Świetlicy Środowiskowej
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wościach najbliższej okolicy. Kon-
kurs rysunkowy wyczarował cuda 
Małopolski jak żywe.

Ostatnie pieczone kiełbaski
Wszystko, co ma swój po-

czątek, ma też niestety i koniec. 
Uczestnicy z  żalem żegnali swoją 
Letnią szkołę rozmaitości i magii. 
Była ona rzeczywiście rozmaita po-
przez oferowaną  rozmaitość moż-
liwości spędzania wolnego czasu 
i magiczna czarem wspólnych spo-
tkań, przeżyć i wzruszeń.

22 sierpnia adepci tej szkoły za-
prosili na pożegnanie gości: burmi-
strza Piotra Pułkę, wiceburmistrz 
Rozalię Oliwę, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jana Sochę, oraz 
jego zastępcę Zbigniewa Szubę, 
przewodniczącą Komisji Zdrowia 
Bożenę Horwat oraz dyrektor gim-
nazjum w Sułkowicach Stefanię 
Pilch, którym dziękowali za stwo-
rzenie im możliwości fantastyczne-
go spędzenia wakacji i pochwalili 
się osiągnięciami. Rozdano nagro-
dy, zjedzono ostatnie pieczone kieł-
baski  i pożegnano się, na dziesięć 
szkolnych miesięcy.

Krystyna Sosin

Akcja lato
Akcja lato – fajna rzecz
Ten kto chodzi dobrze wie
Skarby Małopolski w tym roku zwiedzamy
Bo czasem cudze chwalimy 
A swego nie znamy.
Odwiedziliśmy Ojców, Kraków, Zakopane.
I pobliskie okolice też były zwiedzane
Szkoda tylko, że tak krótko to trwało
Ale i tak bardzo nam się podobało

Ania Gielata kl. V Harbutowice

Baw się na całego
Gdy świadectwo obejrzy tato
Zapisz się na „Akcję Lato”
Czy słońce, czy deszcz,
Bierz plecak i na Akcję spiesz.
Ojców i okolice 
To dla mnie żadne tajemnice,
Skałki i jaskinie 
są ładniejsze niż w kinie.
Smok nadal Wawelu pilnuje
A wielu dawnych władców w podziemiach króluje.
Chcesz w basenie popływać kolego
Jedź z nami do Suchej 
I baw się na całego.
Prawdę powiedział tato
Że najlepsza zabawa jest na „Akcji Lato”

Agnieszka Kurek 
 kl. II gimn. w Sułkowicach

Tym razem obyło się bez prze-
suwania imprezy z powodu złej aury. 
Pogoda dopisała wyśmienicie nie-
mal przez cały czas – poza porywi-
stym wiatrem, który ruszył do sztur-
mu wieczorem podczas koncertu 
zespołu Teksas i pląsów mieszkań-
ców. Sympatyczna atmosfera i wy-
tęsknione słońce przyciągnęły wielu 
mieszkańców z dziećmi, które miały 
okazję poskakać na trampolinach 
i skakańcach, wziąć udział w konkur-
sach organizowanych przez Danutę 
i Roberta Suwajów oraz obejrzeć 
Smerfy i pana Szczotkogębego 
z Księgi Czarów. Dla głodnych była 
grochówka z kuchni polowej i kieł-
basa z grilla serwowana przez dru-
hów z OSP. Jak zwykle niezawodne, 
wystąpiły Orkiestra Dęta z Sułko-
wic, zespół taneczny Retro, odbył się 
pokaz tańca towarzyskiego i koncert 
koła gitarowego z GOK, były sztucz-
ne ognie i radosna zabawa.

Jednak największą furorę 
zrobiły esioki, czyli ręcznie ro-
bione traktory – złożone z części  
różnych starych pojazdów przez 
mechaniczne złote rączki. Ponie-
waż był to pierwszy zlot esioków, 
to „zleciało” się na niego tylko sie-
dem ciągników. Ich krasę oceniało 
jury złożone z redaktora „Dzienni-
ka Polskiego” Macieja Hołuja oraz 
sułkowiczana Stanisława Włocha 
(seniora), Jerzego Latonia i Leszka 
Tyrawy. Wybór był bardzo trudny, 
bo każdy z esioków miał w sobie „to 

coś”. Ostatecznie pierwsze miej-
sce przyznano Julianowi Kuchcie, 
drugie Władysławowi Mieleckie-
mu, trzecie Adamowi Moskalo-
wi, czwarte Janowi Dudzie, piąte 
Kazimierzowi Jędrzejowskiemu. 
Nagrody były niebagatelne – za 
pierwsze miejsce DVD, za kolejne 
10 worków ziemniaków, 20 litrów 
ropy, 2 biurka i 2 komplety narzę-
dzi. Żaden esioko-kierowca nie 
mógł się zatem czuć rozczarowa-
ny, bo nikt nie wyjechał z pustymi 
rękoma. Pomysłodawcą imprezy 
był Mateusz Otręba – wykładowca 
ASP i artysta malarz, który kiedyś 
chciał namalować esioki na płót-
nie i tak zrodził się pomysł.

W Turnieju Piłki Nożnej o pu-
char burmistrza Sułkowic wzięły 
udział cztery pięcioosobowe dru-
żyny. Zwycięska grupa Kaganko-
wa dolina zdobyła najwięcej, bo 
9 punktów i otrzymała od burmi-
strza Piotra Pułki piłki.

Wielu ludzi dobrej woli przy-
czyniło się do organizacji imprezy.  
Nieformalnemu Stowarzyszeniu 
Kamieniec w składzie: Stanisław 
Włoch, Leszek Tyrawa, Grzegorz 
Ciężkowski, Mieczysław Twardosz, 
Jerzy Latoń,  Stanisław Latoń i Jan 
Latoń ok. 2 miesięcy zajęło pozyski-
wanie sponsorów i przygotowanie 
imprezy.  Właściciele udostępnili 
swoje działki do zabawy, a GOK za-
jął się koordynacją, nagłośnieniem 
i prowadzeniem zabawy.

Zakończenie lata na Kamieńcu w „górnych” Sułkowicach

Esioki w roli gwiazdy
Pięknie umyte i odmalowane, jak paradne lale ustawione 
na zaoranym polu, dumnie prezentowały się przed oczami 
mieszkańców i jury. I sułkowicki zlot esioków okazał się 

największą atrakcją Pożegnania lata na Kamieńcu.

fot. Joanna Gatlik

(jg)
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Jarmark na „Zielonej Podkowie” po raz czwarty

Sułkowicka Jesień
Rodzime firmy i organizacje, przedsiębiorcy, rzemieślnicy i wytwórcy produktów regionalnych 

prezentowali swoje wyroby, a także pasje na IV Jarmarku rzemiosła i produktów lokalnych 
„Sułkowicka Jesień”. Wzięło w nim udział ponad 20 wystawców.

Jarmark „Sułkowicka Jesień” 
z jednej strony jest formą lokalnej 
wystawy, mającej promować ro-
dzimą wytwórczość i pasje miesz-
kańców, z drugiej – okazją do ka-
meralnych spotkań sułkowiczan 
i rodzinnej zabawy. W ciągu 4 lat 
dopracował się listy wiernych wy-
stawców z naszej gminy, a także 
z sąsiednich miejscowości. Co roku 
pojawiają się też nowi wystawcy, 
co uatrakcyjnia imprezę. Pomysło-
dawcą i organizatorem Jarmarku 
jest Urząd Miejski.

W upalne niedzielne popołu-
dnie 4 września na Placu Targowym 
„Zielona Podkowa” prezentowali 
się producenci, rolnicy, ogrodnicy, 
kowale i artyści amatorzy. Chleb 
na tę okazję upiekła piekarnia GS,  
sery pasterskie zachwalał Antoni 
Sukta, degustację rodzimych sma-
kołyków  zapewniły jak zwykle koła 
i stowarzyszenia Gospodyń z naszej 
gminy. Gościliśmy także KGW z są-
siedniej Jastrzębi, które przywiozło 
urokliwe robótki ręczne. Owoce jak 
malowane promowała Spółdzielnia 
Grodzisko z Raciechowic, a mio-
dy z tamtych sadów i wszystko, co 
mamy od pszczół, prezentowały Ire-
na Surma i Bożena Rojek. Wyroby 
kowalskie promowali: Aleksander 
Lisowski i Kazimierz Skorut, a ko-
ronkarskie Alina Światłoń. O strawę 
dla ducha zadbali nie tylko malarze 
Aleksander Kozik i Zenon Moskała. 
Na Jarmark przybyły przedstawi-
cielki biblioteki, promując czytel-
nictwo, a wśród zdeklarowanych 
czytelników – nowości w bibliotece. 
Z kolei ZSZiO promowała swoje 
kierunki kształcenia dla młodzieży 
i dorosłych. 

Podczas jarmarku koncer-
tował zespół Iver z Krzywaczki, 
a dzieciarnia szalała na dmuchań-
cach i skakańcach. Była mała ga-
stronomia, zimne napoje, lody, 
wata cukrowa. 

Wielkie zainteresowanie 
wzbudził Adam Mroczek,  sokol-
nik z Krzywaczki, który przybył 
na jarmark z pięknym puchaczem 
bengalskim. Ptak nie przejmo-
wał się zbytnio ludzkim ruchem 
i gwarem, a grzecznie poproszo-
ny – chętnie prezentował roz-
piętość skrzydeł, grację ruchu 
i swoje umiejętności.

Tradycje kowalskie Sułkowic na stoisku Suł-Metu

Miody, pyłki, wosk i wszystko od pszczoły

Stoisko biblioteki(red.)
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Na tych, którzy 27 i 28 sierp-
nia przyszli na plac przy szkole 
podstawowej w Biertowicach, cze-
kało wiele atrakcji, konkursów 
i zabaw dla dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu strażackiego. 

Największą uwagę zawodni-
ków przykuła konkurencja „prze-
ciąganie węża strażackiego”, 
w której na zwycięzców czekało 
„trofeum” w postaci „beczki” piwa. 

W programie imprezy znalazł 
się również pokaz ratownictwa 
drogowego zaprezentowany przez 
członków Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Krzywaczki należącej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Działanie 
jednostki polegało na 
wyciągnięciu poszko-
dowanego (w roli tej 
wystąpił członek MDP 
Biertowice – Edward 
Sroka), który został 
uwięziony w samocho-
dzie. Po usztywnieniu 
karku, poszkodowane-
go umieszczono na de-
sce ortopedycznej, po 
czym przystąpiono do 
dalszych czynności ra-
tujących życie. Pokaz 
ten był także lekcją 
udzielania pierwszej 
pomocy i prezentacją 
odpowiedzialności cią-
żącej na strażakach, 
którzy przyjeżdżają na 
miejsce zdarzenia. 

Na festyn przy-
była z koncertem za-
przyjaźniona z jed-
nostką Orkiestra Dęta 
OSP Izdebnik. Ponad-
to wystąpiły cheerleaderki. Nawet 
najmniejsze dziewczynki brały z 
nich przykład, naśladując ich ru-
chy w tańcu. 

Pierwszy dzień festynu za-
kończył się zabawą taneczną do 
białego rana. 

Festyn strażacki w Biertowicach

Dwudniowa zabawa 
na pożegnanie lata

W ruch poszły sikawki i nieodłączna partnerka strażaków 
– woda, która lała się strumieniami. Dla starszych zorganizowano 

mecz siatkówki, w którym Mieszkańcy zmierzyli się ze Strażakami. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Biertowic w ostatni weekend wakacji

zaprosiła mieszkańców i gości na dwudniowy festyn. 

Z kolei niedzielne popołudnie 
upłynęło pod znakiem biegów 
w workach. Jako pierwszy wy-
startował Radny Rady Miejskiej 
i Sołtys Biertowic Kazimierz Król. 
Strażacy zabezpieczyli ochotników 
kaskami, które okazały się bar-
dzo przydatne podczas upadków. 
Mieszkańcy mieli także okazję ki-
bicować zawodnikom w konkuren-
cji biegu wokół beczki i przejściu 
po wężu strażackim.

Strażacy na te dni zaopatrzyli 
się w kuchnię polową, a przysma-
kiem stała się nie tylko wojskowa 
grochówka, ale i żurek z kiełbasą.

Monika Widlarz

Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu 
OSP Krzywaczka.            fot. Monika Widlarz

OSP Biertowice ser-
decznie dziękuje wszystkim 
sponsorom, którzy pomogli 
w zorganizowaniu festynu 

oraz podarowali nagrody dla 
biorących udział w konkuren-

cjach mieszkańców i gości.

Nowe auto 
dla OSP Rudnik

Poświęcone i ochrzczone

W Rudniku w niedzielę 
7 sierpnia miała miejsce podnio-
sła uroczystość. Jednostka stra-
żacka otrzymała nowy samochód 
bojowy – lekki Nissan Navara, któ-
ry został uroczyście poświęcony 
w obecności delegacji zaprzyjaź-
nionych jednostek z gminy i oko-
licy, które przybyły wraz z pocz-
tami sztandarowymi. 

Uroczystość rozpoczęła Msza 
św. w kościele parafialnym, odpra-
wiona przez ks. Aleksandra Zemłę. 

Następnie prezes zarządu 
miejsko-gminnego ZOSP RP dh 
Jan Hodurek przekazał prezeso-
wi jednostki Tadeuszowi Krzy-
woniowi i kierowcy kluczyki sa-
mochodu. Wóz został poświęcony 
zgodnie z pełnym ceremoniałem 
strażackim. Matką chrzestną sa-
mochodu była Halina Kopeć, jej 
opiekunem Stanisław Kopeć, 
a poświęcenia dokonał ks. Alek-
sander Zemła w asyście dwóch par 
mieszkańców.

Jednostce bardzo potrzebny 
był lekki wóz bojowy. Dotychczas 
dysponowała ona ciężkim samo-
chodem gaśniczym, który nie 
wszędzie jest w stanie dojechać 
w ciężkim, górzystym terenie. 
Lekkie, zwrotne i oszczędne auto 
pozwoli na większą mobilność jed-
nostki i sprawniejsze docieranie 
do miejsc zdarzenia. O potrzebie 
tego zakupu mówiło się już od kil-
ku lat. W tym roku gminie udało 
się ją sfinalizować. Samochód zo-
stał bowiem w całości sfinansowa-
ny z budżetu gminy. Jego koszt to 
40 tys. zł.

Podczas uroczystości odby-
ło się również ślubowanie nowo 
przyjętych do jednostki druhów 
dorosłych, a także członków nowo 
powstałej Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. MDP w Rudniku liczy 
kilkunastu chłopców, regularnie 
odbywających zajęcia i szkolenia 
przez cały okres letni.

Rudnickie święto zakończy-
ła wiejska zabawa w strażnicy, 
a rudniczanie po raz kolejny udo-
wodnili, że potrafią się znakomicie 
bawić. (red.)
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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

Mieszkańcy naszej gminy, 
którzy hodują te szlachetne zwie-
rzęta, przyjechali na pielgrzym-
kę przez Jastrzębię i Lanckoronę 
dwoma bryczkami zaprzęgniętymi 
w pary koni. Jedną z par tworzyły 
konie Feliksa Kiebzaka z Sułkowic 
i Józefa Woźnicy z Rudnika, drugą 
– konie Jana Trąbki i Wiesława Za-
jąca z Sułkowic, którzy pojawiają 
się w Kalwarii Zebrzydowskiej co 
roku od 2003 włącznie. Przyjeżdża-
ją z całymi rodzinami. Szczególnie 
dla dzieci jest to wielka frajda. 
Chętnie dokarmiały one konie ze-
rwaną trawą i nie okazywały naj-
mniejszego lęku przed tymi wiel-
kimi przecież stworzeniami.

W Mszy św. wzięli też udział 
liczni mieszkańcy Sułkowic, któ-
rzy przyjechali tam pojazdami na-
pędzanymi końmi… mechanicz-
nymi. Nie każdy bowiem ma tyle 
odwagi, sił i samozaparcia oraz 
możliwości, żeby hodować konia. 

Ambasadorem tego przedsię-
wzięcia w Sułkowicach jest Marian 
Obst – lekarz weterynarz, który 
nie tylko leczy schorowane konie, 
ale także należy do honorowego 

XIII Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej

Konno z Sułkowic na modlitwę do sąsiadów
Trzynasta Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej 

ściągnęła konie i ich sympatyków pod Klasztor oo. Bernardynów pod kaplicę nr VI,
gdzie o godz. 12:00 4 września 2011 r. została odprawiona Msza św. dla uczczenia 

Pamięci Żołnierzy Polskich – Bohaterów Września 1939 r. w 72 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 
oraz w intencji tych pięknych zwierząt, które od zawsze służą człowiekowi 

w pracach polowych i i na wojnie, w odzyskiwaniu zdrowia i rekreacji. 

pocztu sztandarowego Małopol-
skiej Kawalerii 21. Pułku Ułanów 
Nadwiślańskich. W tej organizacji 
pożytku publicznego działa już od 
dziewięciu lat. Co roku informuje 
on właścicieli koni i ludzi zain-
teresowanych, kiedy odbywa się 
pielgrzymka i zaprasza do współ-
uczestnictwa. Jest to bowiem 

rzadka okazja, żeby zobaczyć na 
żywo konie – zwierzęta dziś coraz 
bardziej elitarne. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych msza święta była tylko jed-
nym z punktów programu, bo-
wiem już w piątek i sobotę odbył 
się XIII Konny Bieg na Orientację 
w Terenie. 

Wykaz nieruchomości położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice, przezna-
czonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Lp Nr działki
Powierzch-
nia nieru-
chomości

Położenie i opis 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego

Nr Księgi 
wieczystej

Cena 
nierucho-
mości w zł
(net to)

Forma 
zbycia 
nierucho-
mości

1. działka  
285/1 0,0491 ha

Sułkowice, przy ul. 1 
Maja  w sąsiedztwie 
potoku „Harbutówka”,
parking przy sklepie 
EURO

„ MU ”tereny mieszkalnictwa i usług,     
„ZN” obszary  zieleni nieurządzonej  
o szczególnym znaczeniu przyrodni-
czym, „KG” tereny tras komunikacyjnych 

KW 28446 51.600 zł
tryb 
bezprze-
targowy

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

ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, tj. od 19.08.2011 r. do 04.10.2011 r.

Zaprzęg z Sułkowic na pielgrzymce konnej do Kalwarii
fot. Joanna Gatlik
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W Sułkowicach i w Rudniku

Parafie powitały nowych proboszczów
Od lipca dwie parafie w naszej gminie  mają nowych proboszczów: 

w Sułkowicach w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Edwarda Antolaka, 
a w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Rudniku ks. Dariusza Zonia. 

Ks. kanonik 
Edward 
Antolak
parafia 
Sułkowice

Pochodzi z Sie-
niawy na Pod-
halu. Święce-
nia kapłańskie 
otrzymał w 1979 
r., wraz z pierw-
szym rocznikiem 
w y ś w i ę c o n y m 
przez ks. kard. 
Franciszka Ma-
charskiego. Jako 

diakon on sam z kolei był przy święceniach biskupich 
ks. Macharskiego przy konfesji nad grobem św. Piotra 
w Rzymie.

Do stanu kapłańskiego wchodził z pragnieniem 
pracy na misjach i zrealizował to, po krótkiej pracy 
jako wikariusz w Strumianach koło Wieliczki i Za-
kopanem. Pracował w Zairze przy granicy z Angolą, 
gdzie był jedynym białym człowiekiem. Podkreśla 
fenomenalną pamięć Zairczyków. Tam w buszu dzia-
łała stara misja belgijska z niższym seminarium du-
chownym, w którym wykładał. W tym seminarium o 
zakresie szkoły średniej kształcący się księża władali 
czterema językami – tak by później móc podjąć stu-
dia na dowolnej uczelni. Żyli bardzo skromnie. Ks. 
Antolak określa swoich podopiecznych jako ludzi 
„mniej posiadających”, zdecydowanie odcinając się 
od takich określeń, jak biedny czy ubogi – bo ci lu-
dzie charakteryzowali się przede wszystkim ogrom-
ną radością życia, bogactwem, którego tak bardzo 
brakuje Europejczykom.

Po Zairze przez wiele lat pracował jako misjo-
narz we Francji. Inny świat, inne problemy. W sumie 
spędził na misjach poza krajem 20 lat.

Po powrocie przez 8 lat był proboszczem w Leń-
czach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zostawił 
po sobie pamięć dobrego duszpasterza i gospodarza 
parafii.

Jako proboszcz naszej parafii w Sułkowicach za-
mierza dokończyć budowę kościoła. Przede wszyst-
kim chodzi o jego wnętrze. Prowadzi rozmowy 
z architektami odnośnie wykończenia prezbiterium 
zgodnego ze stylem świątyni. Chciałby przeprowa-
dzić oczywiście malowanie, jednak w taki sposób, by 
nowe inwestycje harmonizowały z neoromańskim 
charakterem naszej budowli sakralnej.  

Ks. Dariusz 
Zoń
parafia 
Rudnik

Pochodzi z Czer-
nichowa koło 
Żywca. Wyświę-
cony na księdza 
został w 1991 r. 

Jako wika-
riusz pracował 
w wielu para-
fiach: Mietustwie 
koło Czarnego 
Dunajca, Spyt-

kowicach koło Rabki, Więcławicach pod Krakowem, 
w Bieżanowie Starym, Libiążu k. Chrzanowa. Z Li-
biąża po 10 latach posługi, przyszedł do Rudnika na 
swoją pierwszą proboszczowską placówkę.

Bardzo ważne dla księdza było serdeczne po-
witanie przez parafian rudnickich i ich otwartość. 
Obecnie nowy proboszcz poznaje swoją parafię. Jak 
twierdzi, bardzo pomaga mu w tym praca w szkole, 
bo w szybkim tempie ma okazję do nawiązania osobi-
stego kontaktu z dużą liczbą dzieci i rodziców. Z dru-
giej strony etat katechety jest bardzo czasochłonny, 
więc doba proboszcza musi być bardzo pojemna. 

Bardzo wysoko ocenia duchowy Kościół w Rud-
niku. Cieszy się, że w parafii działa oaza rodzin, grupy 
duszpasterskie dziecięce i młodzieżowe. Podkreśla 
jak ważne jest rozśpiewanie parafii dzięki wielolet-
niej działalności Elegii.

Zamierza kontynuować dzieło poprzednika 
– dbać jako gospodarz o kościół i duszpastersko trosz-
czyć się o rozbudowywanie Kościoła między ludźmi.

Jest bardzo wdzięczny za szczerą i chętną pomoc 
swojego poprzednika, który obecnie jako ks. emeryt 
mieszka nadal w parafii. Może liczyć na jego radę 
i pomoc, jako że ks. kanonik jest emerytem bardzo 
czynnym.

W niedzielę 25 września parafia zorganizowała 
uroczystość dla uczczenia 25-lecia posługi w Rudniku 
ks. kanonika Aleksandra Zemły. Nowy proboszcz wraz 
z parafianami prowadził przygotowania w tajemnicy 
przed jubilatem. Zaangażował się w nie m.in. chór 
wywodzący się z Elegii i grupy duszpasterskie. Każ-
de środowisko starało się okazać Jubilatowi  wdzięcz-
ność za lata posługi i serdeczne przywiązanie.

(awz)
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W uniformie energetyka
Do kradzieży doszło najpraw-

dopodobniej 7 września. Pod dom 
emeryta podjechał ciemny samo-
chód osobowy, bez oznaczeń. Wy-
siadło z niego dwóch mężczyzn, 
którzy weszli do domu i przed-
stawili się jako pracownicy spółki 
Enion, ale nie okazali żadnych do-
kumentów. Oświadczyli, że będą 
sprawdzali, czy w domu odczuwa 
się promieniowanie z pobliskiego 
transformatora. 

Jeden z mężczyzn prowadził 
badania, używając przyniesionej 
z samochodu „aparatury pomiaro-
wej” i zaabsorbował uwagę domow-
ników. Drugi miał wtedy czas na 
splądrowanie mieszkania. Dotarł do 
przechowywanego w szafie, przy-
krytego odzieżą pudełka, w którym 
znajdowała się złota biżuteria. 

Po przeprowadzeniu „po-
miarów” rzekomi energetycy za-
pewnili rodzinę, że wszystko jest 
w porządku i odjechali z łupem. 
O stracie domownicy przekonali 
się dopiero po kilku dniach. 

Zdarzenie zgłosili w Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach. 
Okazało się, że w spółce energe-
tycznej nikt nic o takiej kontroli 
nie wiedział. Śledczy ustalili, że 
złodziejami mogli być dwaj męż-
czyźni: jeden o wzroście około 170 
cm, owalnej twarzy z jasną cerą, 
krótkich jasnych włosach, ubrany 
w ciemny podkoszulek i dżinsy. 
Drugi był wyższy (ponad 180 cm), 
szczupły, mocno opalony, twarz 
smukła, włosy dłuższe, ciemne, 
nosił baki, brodę i krótki zarost, 
oczy ciemne, miał na sobie czer-
wony podkoszulek.

Policja myślenicka poszukuje 
przestępców i apeluje 

do wszystkich, którzy mogą 
pomóc w ustaleniu sprawców tej 
kradzieży o kontakt z dyżurnym 
KPP (112, 997), przez centralę 

(12) 372-92-00 oraz pod nr tele-
fonu dla osób chcących zachować 

anonimowość (12) 272-06-31.          

Nabrać emeryta
Małopolska policja wciąż notu-

je przestępstwa, których ofiarami 
padają ludzie starsi. Funkcjonariu-
sze zwracają uwagę na ryzyko, któ-
re wiąże się z wizytą w mieszkaniu 

Policja ostrzega – zwłaszcza osoby starsze

„Badali” promieniowanie, a okradli dom
Policjanci KPP w Myślenicach przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 

z którego wynika, że w prywatnym domu w Sułkowicach złodzieje podający się 
za pracowników energetyki skradli złotą biżuterię wartą kilkanaście tysięcy złotych.

dwóch lub większej liczby nieznajo-
mych. Jeśli wchodzą tam jednocze-
śnie, najczęściej jedna z tych osób 
odwraca uwagę przyjmującego, 
a druga plądruje pokoje i kradnie, ze 
zdumiewającą łatwością docierając 
do miejsc, w których ludzie chowają 
pieniądze i wartościowe przedmioty. 

Oszuści często podszywają się 
pod pracowników spółdzielni, 

instytucji państwowych (np. ZUS, 
NFZ), opieki społecznej, straża-
ków, różnych służb technicznych. 

Niejednokrotnie wykorzystują 
kartkę powieszoną na klatce przez 
administratorów osiedla z infor-
macją o planowanym sprawdzeniu 
w mieszkaniach np. wentylacji lub 
liczników gazowych. Podszywając 
się pod urzędników, bezprawnie po-
bierają opłaty, okradając nieostroż-
nych lokatorów.

Wyłudzenia przez telefon 
Często zdarzają się też oszu-

stwa przez telefon. Dzwoniący, 
udając znajomego, zadaje pytania 
o zdrowie, prawi komplementy, itd. 
Twierdzi, że pilnie potrzebuje pomo-
cy finansowej dla siebie lub kogoś 
innego. Może mówić, że został okra-
dziony, popadł w długi, zachorował 
i wymaga kosztownego leczenia, 
uległ wypadkowi, jest szantażowany, 
musi wręczyć komuś łapówkę, itd. 
Pomysłowość przestępców jest nie-
ograniczona. Częstym pretekstem 
do wyłudzenia gotówki od starszej, 
samotnej osoby jest rzekoma „nie-
powtarzalna” okazja do szybkiego 
wzbogacenia się, udział w jakimś in-
tratnym biznesie.

Po uzyskaniu zgody rozmów-
cy i jego gotowości do wyłożenia 
gotówki, oszust najczęściej nie 
przychodzi po pieniądze osobiście. 
Wysyła po nie „zaprzyjaźnionego” 
kolegę, kuzyna, szefa, przyjaciół-
kę itd. Dla uwiarygodnienia poda-
je pełne imię i nazwisko odbiorcy, 
opisuje jego wygląd. Bywa, że za 
niewielką opłatą wynajmuje jako 
pośrednika bezdomnego, co daje 
dodatkową gwarancję zachowania 
anonimowości i bezkarności. 

Ofiary ostrzegają
Poszkodowani przez oszustów, 

przestrzegają przed łatwowier-
nością i naiwnością. Do ich spo-

strzeżeń przyłączają się policjanci, 
zalecając nieufność, ograniczone 
zaufanie do wszystkich obcych 
odwiedzających nasze domy lub 
dzwoniących do nas.

Policja prosi, aby: 
– absolutnie nie przekazywać ani 

złotówki nieznajomym, przy-
słanym do nas przez będącego 
w potrzebie członka rodziny,

– zachować zimną krew i weryfiko-
wać podawane (często dramatycz-
ne) opisy przypadków jakie spo-
tkały telefonicznego rozmówcę, 

– w razie wątpliwości przekazać 
słuchawkę innemu domowni-
kowi, jeśli jest w mieszkaniu,

– wypytać o zwrotny numer tele-
fonu i po potwierdzeniu praw-
dziwości podanych informacji, 
oddzwonić, 

– nie ukrywać takiej rozmowy 
przed innymi członkami rodziny, 

– jak najszybciej zgłaszać policji 
o próbie oszustwa, starać się jak 
najwięcej zapamiętać z rozmowy, 

– nie wierzyć okazjom do łatwego 
wzbogacenia się kosztem gro-
madzonych oszczędności,

– uważać na domokrążców oferu-
jących towary, których działanie 
jest – ich zdaniem – wyjątkowe, 
np. w problemach zdrowotnych, 

– sprawdzać dane (z dokumentu 
i w okularach) każdego podają-
cego się za urzędnika, montera, 
elektryka, policjanta, a w razie 
wątpliwości (każąc mu pozostać 
za drzwiami) należy dzwonić do 
siedziby podmiotu, z którego go 
wysłano, po potwierdzenie, 

– pamiętać o tym, że szanująca się 
instytucja nie pobiera gotówki 
w mieszkaniu klienta, opłaty 
regulujemy najczęściej w okien-
ku kasowym lub przelewem na 
konto bankowe, 

– osobie, która źle się poczuła 
podać szklankę wody na kory-
tarzu, nie wpuszczać do miesz-
kania, dobrze jest przy tym za-
wołać sąsiadów lub po prostu 
zadzwonić po pogotowie. 

Oprac. na podstawie materiału asp. 
Szymona Sali z KPP w Myślenicach

Dzwoń na policję: 997 lub 112 z komórki
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– Chciałbym w tym miejscu 
podziękować poprzedniemu zarzą-
dowi, w szczególności prezesowi 
Łaskiemu który przez 12 lat pełnił 
funkcję prezesa. Były to lata trud-
ne, były momenty, w których głów-
nie dzięki sponsorom i gminie, a w 
szczególności panu burmistrzowi 
Pułce i radzie gminy, klub funk-
cjonował mimo trudności finan-
sowych. Prezes Łaski przez cały 
okres działalności, a przypomnę, 
że jest to działalność jak najbar-
dziej społeczna, kierował klubem 
bardzo sprawnie, co pozwoliło klu-
bowi przetrwać te trudne czasy. 
Jeszcze raz dziękujemy mu za to 
– mówi Leszek Tyrawa.                                                                                                                          

Sekcja piłki nożnej?
W rundzie wiosennej drużynę 

przygotowywał i prowadził Wła-
dysław Piątkowski. Pod jego kie-
runkiem seniorzy solidnie prze-
pracowali okres przygotowawczy 
i skutecznie stawili czoła drużynom 
wyżej notowanym.Dzięki profesjo-
nalizmowi trenera i mobilizacji za-
wodników, drużyna utrzymała się 
w lidze okręgowej. – Chcę na ła-
mach gazety ,, Klamra” podzięko-
wać trenerowi Piątkowskiemu za 
pomoc w przygotowaniu drużyny, 
za to że zmobilizował zawodników 
do pracy, dzięki temu drużyna 
zaczęła wygrywać i pokazała grę 
która mogła zadowolić kibiców 
– zaznacza Leszek Tyrawa.                                                                                                                                   

Od nowego sezonu pracę z I 
drużyną rozpoczął trener Ryszard 
Kruk. W środowisku piłkarskim 
jest on wysoko ceniony, znany 
z prowadzenia zespołów ligowych, 
takich jak: Puszcza Niepołomice, 
Świt Krzeszowice, Hutnika, Wawe-
lu itd. Ryszard Kruk współpracował 
z trenerem Kasperczakiem, kiedy 
był on trenerem Wisły Kraków. Za-
rząd ma nadzieję, że imponujący 
dorobek trenera pozwoli naszym 
piłkarzom osiągać coraz lepsze wy-

Nowy zarząd Klubu

 KS Gościbia daje radę
Klub nasz zbliża się szybkim krokiem do jubileuszu 90 lat istnienia, co nastąpi w 2013 roku. 

Co w takim razie słychać u 90-latka? Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 
po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego wieloletniego i zasłużonego prezesa Edwarda Łaskiego 
z pełnionej funkcji, dokonano wyboru nowych władz klubu. Powołano nowy zarząd, na czele którego 

stanął Jacek Burkat. Prezesami poszczególnych sekcji zostali: prezes sekcji piłki nożnej Leszek Tyrawa 
oraz prezes sekcji piłki ręcznej pani Joanna Konieczkowicz. Członkowie zarządu to:  Jacek Burkat, 

Edward Łaski, Tadeusz Biela, Leszek Tyrawa, Piotr Sroka, Tomasz Chodnik, 
Stanisław Profic, Joanna Konieczkowicz oraz Artur Konieczkowicz.

niki i dostarczać wielu powodów do 
zadowolenia  kibicom. 

Grupy młodzieżowe
KS Gościbia prowadzi 5 zespo-

łów młodzieżowych. Miniony sezon 
zakończyły na pozycjach, które 
pozwalały pozostać im w swoich li-
gach. Juniorzy z powodzeniem na-
dal występują w klasie okręgowej. 
Drużyny starszych i młodszych 
trampkarzy grają w pierwszych 
ligach trampkarskich. Najmłodsi 
adepci rozpoczynają karierę pił-
karską i dlatego wyniki są drugo-
rzędne, liczą się  chęci zostania 
piłkarzem, treningi i praca na nich, 
w przyszłości zaowocują dobrą grę 
w piłkę nożną. Trenerami grup 
młodszych są Piotr Sroka, Tomasz 
Chodnik, Janusz Tyrawa oraz Mi-
rosław Sroka. – To dzięki ich za-
angażowaniu grupy młodzików 
z powodzeniem grają w najwyż-
szych ligach krakowskich – podkre-
śla prezes sekcji piłki nożnej. 

Młodzi piłkarze jak co roku 
byli podczas wakacji na obozie 
sportowo-wypoczynkowym. Pod-

nosili swoje umiejętności piłkar-
skie, trenując 2 razy dziennie pod 
opieką Tomasza Chodnika i Janu-
sza Tyrawy w ośrodku w Głucho-
łazach. Oprócz tego mieli wiele 
innych atrakcji, tj. wycieczki, ba-
seny, salę komputerową oraz gri-
le. Klubowe dzieci mogły spędzić 
atrakcyjnie i pożytecznie te waka-
cje w bardzo dobrych warunkach 
dzięki zaangażowaniu finansowe-
mu gminy i pomocy sponsorów. 

– Klub boryka się od lat z trud-
nościami finansowymi, ale mimo to 
jego działalność jest kontynuowa-
na i rozwijana. Zawdzięczamy to 
burmistrzowi panu Piotrowi Pułce, 
Radzie Miejskiej na czele z panem 
Janem Sochą, a także ofiarnym 
i oddanym sponsorom: Wiesławo-
wi Światłoniowi z firmy ,,JUCO”,  
Tadeuszowi Łaskiemu, Adamowi 
Łojkowi, szefowi ,,Auto-Alfa”  Grze-
gorzowi Hodurkowi, Zdzisławowi 
Szczurkowi, Wojciechowi Bochen-
kowi i sponsorom, którzy chcą być 
anonimowi. Dziękuję im wszyst-
kim! – mówi Leszek Tyrawa.

(red.)

Zwycięski mecz z Orłem Myślenice   fot. z archiwum KS Gościbia



Klamra 8–9 (229–230) sierpień–wrzesień 2011

20

Przybyła wspomóc najbiedniejszych z biednych

Siostra Barbara

Na każdej Mszy św. siostra 
Barbara dzieliła się swoim do-
świadczeniem posługi wśród „naj-
biedniejszych z biednych”. Nam 
trąd kojarzy się z zamierzchłymi 
czasami, jest strasznym, ale nie-
realnym słowem. Siostra Barbara 
opatrywała rany trędowatych.

Opowiadała o bł. Matce Tere-
sie, która zakładała w Kalkucie 
umieralnie nie po to, żeby leczyć, 
bo od tego są szpitale, ale po to, by 
w ostatniej chwili życia ukazywać 
ludziom Bożą miłość. 

Barbara Rajczyk opowiedziała 
o miejscu szczególnym w umieral-
ni, jakim jest umywalnia, w której 
obmywa się rany i oczyszcza je 
z robaków. Potrzeba dużo siły i wia-
ry, aby pochylić się nad takim czło-
wiekiem, opatrzyć jego rany i co 
najważniejsze okazać miłość. Mat-
ka Teresa zdawała sobie sprawę 
z tego, że nie jest to łatwe zadanie. 
Dlatego nad umywalnią znajduje 
się napis: „Ciało Chrystusa”. Sio-
stra Barbara mówiła, że te dwa sło-
wa dawały jej moc, by pokonać wła-
sną słabość i pochylić się nad tymi 
biednymi, cierpiącymi ludźmi.

Jednak to, co utkwiło jej najsil-
niej w pamięci, to wygłodniałe ludz-
kie oczy. Widziała leżących na ulicy, 
umierających nędzarzy – dorosłych 
i dzieci – i wszyscy mieli wygłod-
niałe oczy. Widziała dziecko, które 
z głodu napełniało sobie żołądek zie-
mią. I wtedy zdała sobie – jak mówi 
–  sprawę, że świat jeszcze bardziej 
niż chleba potrzebuje miłości. Gdy-
by na świecie zapanowała miłość, 
nie byłoby na nim ludzi głodnych.

Później pracowała w kolonii 
trędowatych w Ramgarh w Indiach, 
gdzie od ponad 20 lat posługuje pol-
ska franciszkanka s. Stefania. Wa-
runki tam panujące siostra Barbara 
określiła jako „istne piekło”. Ludzie 
mieszkają w lepiankach.  Deszcz 
rozmywa ściany. W strasznej biedzie 
ludzie posilają się tym, co wyżebrzą 
lub znajdą na śmietnikach. 

– Cóż ty, biedna zakonnico, możesz uczynić w tym oceanie 

nędzy – powiedział ktoś do Matki Teresy  z Kalkuty. Odpo-
wiedziała: – Jestem kroplą, ale jeżeli tych kropel będzie wie-

le, stworzymy ocean miłości. Przytoczyła jej słowa siostra 
Barbara Rajczyk – świecka misjonarka, która pracowała 

u boku błogosławionej w umieralni w Kalkucie. 
Parafię w Sułkowicach odwiedziła na początku sierpnia.

Siostra Barbara Rajczyk urodziła się 
18 stycznia 1939 r. w Złoczewie (łódz-
kie). W roku 1989 wyjechała do Kalku-
ty jako wolontariusz. Tam pracowała 
w umieralni wśród trędowatych u boku 
bł. Matki Teresy. Po powrocie z Kalkuty 
1992 roku wstąpiła do Zgromadzenia 
Świeckich Misjonarek Miłości. Wspiera 
pracę kontynuatorek dzieła bł. Matki 
Teresy z Kalkuty, organizując pomoc 
m.in. dla Ośrodka dla Trędowatych 
w Ramgarh w Indiach.

Siostra Stefania prowadzi 
przychodnię, w której brakuje le-
ków, narzędzi chirurgicznych, spi-
rytusu do odkażania ran. A ludzie 
i tak przynoszą swoich chorych 
z daleka i ludzie ustawiają się 
w długich kolejkach, czekając cier-
pliwie na zabieg, opatrunek, lekar-
stwo czy pożywienie.

Dla tych ludzi Siostra Barbara 
prosiła o pomoc. Kwestowała przed 
kościołem po każdej Mszy św. Każ-
dy mógł też wziąć od niej blankiet 
przelewu bankowego. 

Ci, którzy nie mieli takiej oka-
zji, a chcieliby wesprzeć dzieło mi-
łosierdzia w kolonii trędowatych 
w Indiach, może to uczynić poprzez 
Sekretariat Misyjny JEEVODAYA. 
Szczegóły można znaleźć na stro-
nie: www.jeevodaya.org
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Angielski w OPS 
w Sułkowicach 

Warto się zapisać na kurs 
języka angielskiego w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sułkowi-
cach w ramach unijnego progra-
mu „Krok w lepsze jutro”. Nie 
dość, że można się nauczyć tego 
najbardziej popularnego języka 
obcego w miłej i przyjaznej at-
mosferze, to jeszcze dodatkowo 
można poznać sympatycznych 
ludzi i wspólnie z nimi przygo-
towywać i degustować potrawy 
oferowane w ramach nauki – cał-
kowicie bezpłatnie. 

Z takiej szansy skorzysta-
li ostatnio mieszkańcy Sułkowic 
– głównie osoby młode, które nie 
ukończyły jeszcze 25. roku życia.

100 godzin zajęć lekcyjnych 
dla 10 uczestników poprowadziła 
Elżbieta Filas Żądło z myślenic-
kiej szkoły językowej Mc Gregor 
Language Schools – wyłonionej 
w ramach konkursu przepro-
wadzonego przez OPS.  Było to 
5 godz. lekcyjnych cztery razy 
w tygodniu prowadzonych przez 
cały lipiec od 9:00 – 11:00 godz.

Uczestnicy kursu uczyli się 
zarówno gramatyki jak i słownic-
twa w tematyce transport, choro-
by, narodowości, części ciała. Mieli 
również do dyspozycji komputery, 
które znajdują się w sali dydak-
tycznej OPS w Sułkowicach.

Warto też bliżej zainteresować 
się szkołą Mc Gregor, ponieważ 
współpracuje ona z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy, który oferuje za-
jęcia z angielskiego, a dodatkowo 
z techniki pamięciowej i rozwo-
ju osobistego, za które uczestnik 
płaci tylko 20 % kosztów. Kursy te 
skierowane są  dla pracowników 
małych i średnich przedsiębiorstw 
w sektorze prywatnym. Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Krakowie, jako 
organ wdrażający, pokrywa 80 % 
kosztów. 

OPS w Sułkowicach zamierza 
zorganizować kolejny kurs języka 
angielskiego. Zainteresowani po-
winni więc trzymać rękę na pul-
sie i odwiedzać stronę OPS, żeby 
dowiedzieć się więcej o tym, kiedy 
taki kurs się odbędzie.

Piotr  Budzoń

„Krok w lepsze jutro” – projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego
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– Od kiedy śpiewasz?
– Już w dzieciństwie lubiłam śpie-
wać. Zauważyli to rodzice i po-
słali mnie do Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Myśleni-
cach. Chodziłam tam od drugiej 
klasy szkoły podstawowej, aż do 
pierwszej gimnazjum. W sumie 
6 lat. Uczestniczyłam w zajęciach 
z kształcenia słuchu i rytmiki oraz 
w lekcjach gry na pianinie. Na-
leżałam też do chóru szkolnego. 
I tak to się mniej więcej zaczęło. 

– A co było potem?
– Śpiewałam na różnych akade-
miach w gimnazjum, w Sułkowi-
cach. Obecnie należę do chóru li-
cealnego w Krakowie.

– Jak to się stało, że wystartowa-
łaś w konkursie Talent Małopolski 
2011?
– Namówiła mnie do tego pani 
profesor, która  w naszej szkole 
zajmuje się również kulturą i te-
atrem. Eliminacje rejonowe od-
były się w Krakowie, a finał w Za-
woi. Z każdego powiatu startowało 
w konkursie ok. 130 osób. I tak 
z całej Małopolski uzbierało się ok. 
tysiąca uczestników. Wybrano 42. 
równorzędne miejsca w katego-
rii śpiew. W gronie nagrodzonych 
znalazłam się również ja.

– Wiem też, że udzielałaś wywia-
du w radiu i śpiewałaś w Piwnicy 
pod Baranami.
– Tak, to było w ramach konkursu 
Talent Małopolski 2011, w czerw-
cu. Wybrani uczestnicy mogli 
wystąpić w radiu Plus – nagrać 
prezentowaną na konkursie pio-
senkę i udzielić wywiadu. Śpiewa-
łam wtedy utwór Ewy Demarczyk 
„Grande Valse brillante”. A nagry-
wałam jeszcze dodatkowo „Ave 
Maria” Beyonce. Wszyscy wyróż-
nieni uczestnicy mieli  wystąpić 
w  legendarnej Piwnicy pod Bara-
nami. Byliśmy podzieleni na dwie 
grupy i śpiewaliśmy w dwóch tu-
rach przez kolejne  czerwcowe nie-
dziele. Było to dla mnie całkiem 
nowe doświadczenie.

– Co jeszcze robisz, żeby się rozwi-
jać muzycznie? Przecież nie mo-
żesz zmarnować takiego talentu!
– W lutym byłam na warsztatach 
gospel w Sieprawiu, które pro-

Z Karoliną Boczkają rozmawia Joanna Gatlik

Śpiew to moja pasja
wadzili ciemnoskórzy piosenka-
rze, tacy jak: Colin Vassell, Pe-
ter Francis oraz Brian Fentress. 
W przyszłym roku też pewnie we-
zmę w nich udział. Od dwóch lat 
śpiewam w Grupie Apostolskiej 
w Sułkowicach. Należę też do 
chórku gospelowego, który prowa-
dzi Mateusz Pitala. W konkursach 
jakoś się więcej nie udzielałam. 
Śpiewam dla siebie, ale także dla 
swojej rodziny. Poza tym szkoła 
zajmuje bardzo dużo czasu. Na-
uczyciele są bardzo wymagający. 
Dojazdy do Krakowa też zabierają 
trochę czasu.  

– Jakie są Twoje ulubione przed-
mioty?
– Lubię matematykę, biologię 
(chemię też, ale może troszkę 
mniej). Muzyki nie mamy a szko-
da), ale jest za to WOK – wiedza 
o kulturze. 

– Masz jakiegoś ulubionego arty-
stę, na którym się wzorujesz?
– Tak do końca nie, ale lubię kli-
maty gospel, raczej zagraniczną 
muzykę.  Wspaniały głos ma Bey-
once. Ostatnio jestem pod wraże-
niem śpiewu Adele.

– A Twój ulubiony instrument mu-
zyczny?
– W szkole muzycznej uczyłam 
się gry na pianinie. Myślę, że do 
tej pory lubię ten instrument naj-
bardziej, chociaż podoba mi się 
też brzmienie gitary. Jeśli chodzi 
o samą grę, to w zaciszu domowym 
utrwalam poznane dotąd utwory 
klasyczne, ale sięgam też po nowe, 
m.in. z muzyki rozrywkowej.

– Jakie masz plany na przyszłość? 
Czy nie chciałabyś śpiewać w ja-
kimś zespole – choćby weselnym, 
żeby mieć kontakt z muzyką?
– W przyszłości chciałabym studio-
wać muzykę, ale to nie jest takie 
pewne. Jestem w klasie biologicz-
no-chemicznej, więc cicho, jak na 
razie, myślę też o medycynie lub 
farmacji. Ostatnio odkryłam, że 
ludzie związani z muzyką często 
też interesują się medycyną. Jeśli 
chodzi o zespół, to chyba jeszcze  
za wcześnie, aby o tym mówić. Te-
raz na pewno chciałabym zająć się 
bardziej poważnie rozwojem swo-
ich możliwości głosowych.

Karolina Boczkaja. Jej talent mo-
gliśmy podziwiać podczas tegorocz-
nych Dni Gminy Sułkowice, kiedy 
trzykrotnie podczas jednej imprezy 
wchodziła na scenę. Zaczarowała 
głosem niejednego słuchacza. Nie-
śmiała, czeka jeszcze na swój czas, 
chce się rozwijać muzycznie i głoso-
wo. Obecnie uczęszcza do II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie do drugiej 
klasy o profilu biologiczno - che-
micznym. Talent Małopolski 2011. 
Ma 17 lat. 

Obiad za jedyne 4 złote

Rodzicu, 
zapisz swoje dziecko 
na obiady !

Wszystkie szkoły i przed-
szkola naszej gminy prowa-
dzą własne stołówki. Przygo-
towują dwudaniowe obiady, 
bardzo smaczne, urozmaicone 
i pełnowartościowe, zgodnie
 z zaleceniami Instytutu Żywno-
ści i Żywienia w Warszawie, a za-
razem tanie (ok. 4 zł za obiad).

Dlaczego takie tanie? Otóż 
uczeń płaci wyłącznie za tzw. 
„wsad do garnka”, czyli za produk-
ty potrzebne do przygotowywania 
posiłków.

Wszystkie pozostałe koszty 
prowadzenia stołówek – wyposa-
żenie, media, zatrudnienie perso-
nelu – pokrywa gmina. Rozalia 

Oliwa
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„3096 dni”
Natascha
Kampusach

Autorka jako dziewięcioletnie 
dziecko została porwana w dro-
dze ze szkoły do domu. Była bita 
i poniżana. Przetrzymywana przez 
porywacza, osiem lat spędziła 
uwięziona w piwnicy. Kiedy udało 
jej się uciec porywacz odebrał so-
bie życie. Autorka otwarcie mówi 
o porwaniu, czasie spędzonym 
w izolacji, relacjach z porywaczem 
oraz jak udało jej się uciec z piekła.

„Miłość jak 
pole bitwy” 
Eileen 
Chang 

Świat przedstawiony książki to 
Szanghaj lat 40. i 50.  dwudzie-
stego wieku, świat pełen napięć 
i wewnętrznych niepokojów, okru-
cieństwa wojny i komunistycznego 
reżimu. Bohaterki książki kochają 
tak mocno, jak nienawidzą. Anga-
żują się w walkę polityczną, pro-
wadzą niebezpieczne gry, uwodzą 
przeciwników i wpadają we własne 
sidła. Bohaterka jednego z opowia-
dań zarzuca swemu ojcu, że odcho-
dzi od matki i burzy szczęście ro-
dzinne, chociaż sama uwikłana jest 
w romans z żonatym mężczyzną.

Biblioteka poleca

Książka na jesienne wieczory
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach, zaprasza wszystkich mieszkańców  

do korzystania z naszego bogatego księgozbioru w Sułkowicach, filiach i punkcie bibliotecznym.
 W ostatnim okresie zakupiono wiele ciekawych pozycji, które zaspokoją różne gusta Czytelników.

„Blondynka”
Joyce Carol 
Oates 

Portret Marilyn Monroe: dziecka, 
dziewczyny, kobiety, i gwiazdy 
nad którą zawisło fatum. Wybitna 
amerykańska pisarka opowiada 
o utalentowanej Normie Jeane, 
która ciągle zmienia swoją toż-
samość, bez przerwy zmaga się 
z okrutnym losem, wciąż poszu-
kuje miłości u matki, nieznanego 
ojca, licznych kochanków. Jako 
aktorka jest uwielbianą gwiazdą 
przez cały świat, ale nikt nie wie, 
co dzieje się w głębi jej duszy.

„Wygrana”
David 
Baldacci 

Książka z serii fabryka sensacji. 
Piękna dwudziestolatka LuAnn Ty-
ler  i jej córeczka Lisa żyją na gra-
nicy ubóstwa. Pewnego dnia dziew-
czyna dostaje propozycję wartą sto 
milionów dolarów, ma tylko wziąć 
udział w loterii  krajowej. Akcja na-
biera zawrotnego tempa, dziewczy-
na zostaje zaplątana w podwójne 
morderstwo i aferę korupcyjną. Po-
szukiwana przez policję, ucieka za 
granicę. Po latach wraca aby, rozwi-
kłać tę niezwykłą historię.

„Afganistan 
Parła nist” 
Tomasz
Kamiński 

Zbiór reportaży z podróży do Afga-
nistanu. Czytelnik poznaje codzien-
ne życie Afgańczyków, kulturę mu-
zułmańską, kraj niesamowitych 
sprzeczności. Książka ukazuje 
portrety różnych osób, rozmowy 
z nimi, oraz obraz ulic i wiosek 
afgańskich. Opisując swoje wraże-
nia i refleksje, autor niejednokrot-
nie narzuca czytelnikowi własny 
punkt widzenia. Na końcu książki 
umieszczone są przepisy kuchni 
afgańskiej oraz słowniczek.

„Etiopia. 
Ale czat!”
Martyna 
Wojcie-
chowska

Wartka i dowcipna relacja autorki, 
wzbogacona wieloma praktyczny-
mi informacjami i spostrzeżeniami 
na temat realiów afrykańskiego 
kraju, a także jego historii i kultury. 
Autorka opisuje komiczne spotka-
nia z etiopską władzą,  doświadcze-
nia z dzikimi plemionami, a także 
przeżycia natury duchowej w Lali-
beli. Książkę czyta się jak powieść 
i ogląda jak album fotograficzny.

Małgorzata Dzidek



Grzyby na fotografii Grzegorza Ciężkowskiego

Drużyna OSP Sułkowice będzie reprezentowała powiat na zawodach wojewódzkich
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Ekipa z gminy Sułkowice na dożynkach powiatowych w Dobczycach
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Gminne dożynki w Harbutowicach

Zlot esioków na Kamieńcu

Festyn strażacki w Biertowicach
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