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Nagrody Samorządowe 2011   s.7

Tajne nauczanie – wspomnienie              s.14

Inwestycje jesienią   s.16

Obchody niepodległościowe   s.5

Odwet w Lasach Gościbi – 67 rocznica     s.11

Wybory, posłowie, senator    s.4

Problemy społeczne  s.18

Nowy organista w Sułkowicach              s.34
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Znalezisko na św. Michale

Od kiedy tu jesteśmy?
Co oznacza znalezisko Zuzanny z grupy gospodarczej UM 

w Lesie Groby, na miejscu, w którym stał kiedyś pierwszy kościół 
w Harbutowicach pw. św. Michała Archanioła? Czy pieniążek 
z prawdopodobną datą 1069 okaże się dowodem na istnienie 

 osadnictwa na naszych ziemiach w XI wieku?

Zuzanna ma rękę do odkryć 
archeologicznych. Sprzątając wio-
sną, przed uroczystościami rocz-
nicowymi bitwy lanckorońskiej, 
polanę z konfederackimi grobami 
na Świętym Michale, znalazła pie-
niążek z XIV wieku. Znalezisko 
cenne, powędrowało do Izby Trady-
cji. Potwierdzało to, co już wiemy 
– w XIV wieku był tu kościół, a jak 
był kościół, to była i wieś. Wiemy 
to, bo parafia harbutowicka figu-
ruje w spisie świętopietrza (wraz 
z parafią sułkowicką i krzywaczań-
ską, a także Myślenicami, Głogo-
czowem, Jawornikiem i Radziszo-
wem) z 1325 roku. Tradycja mówi, że 
pierwsza harbutowska osada istniała 
w pobliżu tego miejsca, co jest moż-
liwe, gdyż tędy przebiegał jedyny 
znaczniejszy trakt komunikacyjny 
w okolicy. A pieniążek (węgierski?) 
pochodził zapewne z ofiar wiernych.

Jesienią, przygotowując po-
lanę do uroczystości św. Michała, 
Zuzanna znów znalazła pieniążek. 
Tym razem chyba z XI wieku. I to 
już może być rewolucja w naszej 

wiedzy o historii tych ziem. Bo jeśli 
zawędrował tu pieniążek, to znaczy, 
że w czasach pierwszych Piastów, 
u zarania chrześcijaństwa na na-
szych ziemiach, już żyli tu ludzie. 
Aż kusi, by stwierdzić, że był i ko-
ściół. Byłby to jeden z pierwszych 
kościołów na naszych ziemiach, 
może postawiony jeszcze w miej-
scu słowiańskiego chramu.

Oczywiście nie można wysnu-
wać pochopnych wniosków. To za-
danie dla naukowców, którzy muszą 
określić nie tylko to, co da się wy-
czytać ze startej, malutkiej monety, 
ale też np. jak długo taki pieniądz 
był w wtedy obiegu. Bo mógł być 
przecież wybity w XI wieku, a użyty 
o wiele późnej. Musieliby przepro-
wadzić jeszcze wiele innych badań, 
porównać źródła, skonfrontować 
z posiadaną wiedzą itd.

Jakkolwiek by nie było, w Le-
sie Groby powiało historią i mitem. 
Ożywiła się wyobraźnia. A może 
jest to taki prezent od św. Michała 
Archanioła dla tych, którzy dbają 
o to miejsce, za serce i pamięć?

(red.)

Listopad, jesień, końcówka roku

Bywa, że gnębi nuda
Ten podwójny numer „Klamry” dla wielu Czytelników może 

być miejscami nudny. Jakieś statystyki, problemy, opisy. Mnóstwo 
nazwisk i instytucji. A przecież z tych statystyk i opisów wyłania 
się obraz rzeczywisty. Czasami warto sobie te fakty uświadomić.

Czy np. zdajemy sobie sprawę, 
że w naszej gminie mamy do wy-
kształcenia ponad 2 tys. dzieci do 
poziomu ukończonego gimnazjum? 
Ilu zatrudniamy nauczycieli? Jakie 
w związku z tym gmina ma obo-
wiązki i jaką odpowiedzialność?

Minęła rocznica 11 listopada. 
Czas zadumy, pamięci ale też rado-
ści. Przykro, że właśnie w tym czasie 
pożegnaliśmy jednego z Nestorów 
– człowieka, który stał się ikoną swo-
ich czasów, Stanisława Ziemblę.

Inwestycje jak zwykle pod ko-
niec roku podsumowują, coś kończą, 

coś przygotowują, inne prace konty-
nuują. A tu nagle bomba – nieprze-
myślana ustawa sejmowa, która może 
doprowadzić do zamknięcia naszego, 
obsypanego deszczem nagród składo-
wiska. Protestujemy, jak się da.

Jest też w numerze trochę lżej-
szych materiałów do poczytania, 
zaprezentowaliśmy kilka osób war-
tych bliższego poznania, odwiedzi-
liśmy parę uroczystości.

Ot, zwyczajna jesienna nuda, 
a jednak każdy znajdzie tu coś cieka-
wego na te długie zimowe wieczory.

(red)

A P E L

Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Miejskiego

W związku ze zbliżającym się okresem 
zimowym i możliwością wystąpienia złych 
warunków pogodowych, niosących nawet 
zagrożenie życia i zdrowia 

OPS prosi o kontakt 
wszystkie osoby, które z powodu złego sta-
nu zdrowia, niskich dochodów lub innych 
przeszkód nie są w stanie we własnym 
zakresie zaopatrzyć się w niezbędny 
opał, lub będą wymagały w tym okresie 

innej pomocy np. dowozu opału, usług 
opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej.

Apelujemy także do mieszkańców gminy 
o szczególną wrażliwość na trudną sytu-
ację innych ludzi w tym okresie. Prosimy 
o zwracanie szczególnej uwagi na osoby 
samotne, niepełnosprawne i będące w złej 
sytuacji finansowej.

W razie zauważenia niepokojących sytuacji 
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sułkowice, ul. Sportowa 45
tel. 12 272 50 20, 12 272 50 21

lub 695 665 503 - Straż Miejska
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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

U nas wygrał PiS

Wybory Parlamentarne w naszej gminie

Frekwencja
42,87% wyborców na-

szej gminy to 4724 osoby. 
W głosowaniu do Sejmu 
oddano 91,40% głosów waż-
nych, a w głosowaniu do 
senatu – 95,7% głosów waż-
nych. Najwyższa frekwen-
cja była w Krzywaczce 
(51,33%) i Rudniku (48,38%), 
a najniższa – w Harbutowi-
cach (30,85%). Najwięcej 
głosów nieważnych oddano 
w Harbutowicach (13,72%) 
i w Rudniku (12,33%).

Poparcie
Najwyższe poparcie 

zdobyło Prawo i Sprawie-
dliwość. Na kandydatów 
do sejmu z listy tej par-
tii głosowało 1 976 osób 
(45,79 proc.). Poparcie dla 
Platformy Obywatelskiej wyraziło 
1450 osób (33,60%). Pozostałe par-
tie i ruchy uzyskały kolejno: Ruch 
Palikota – 311 głosów (7,21%), So-
jusz Lewicy Demokratycznej 210 
głosów (4,87%), Polskie Stronnic-
two Ludowe 153 głosy (3,55%), Pol-
ska Jest Najważniejsza 108 głosów 

Do wyborów poszło w naszej gminie 42,87% mieszkańców naszej gminy, 
z czego 8,6% oddało głosy nieważne.  Wygrał PiS z przewagą wyraźną, ale nie miażdżącą. 

Senator Andrzej Pająk (PiS) wyprzedził o 40 głosów senatora poprzedniej kadencji Stanisława Bisztygę (PO). 
Na listę PiS do Sejmu RP głos oddało 45,79% wyborców, 

a na drugim miejscu ulokowało się PO, zdobywając u nas poparcie 33,60%.

(2,50 proc.), Komitet Wyborczy 
Prawica 81 głosów (1,88%) Polska 
Partia Pracy Sierpień 80 – 26 gło-
sów (0,60%).

Oznacza to, że w naszej gmi-
nie pięcioprocentowy próg do 
Sejmu przekroczyłyby: PiS, PO 

i Ruch Palikota. Poza 
parlamentem zostałyby 
SLD i PSL. 

Kandydaci do Sej-
mu RP, którzy w naszej 
gminie otrzymali ponad 
100 głosów to: z PiS – Be-
ata Maria Szydło, Marek 
Łatas, Katarzyna Świa-
tłoń, Krzysztof Maria 
Szczerski i Filip Roman 
Kaczyński; z Ruchu Pa-
likota – Andrzej Miro-
sław Trawel; z PO – Jo-
anna Bobowska. 

Parlamentarzyści
Powiat myślenic-

ki ma więc dwoje po-
słów: Joannę Bobowską 
i Marka Łatasa. Do se-
natu nie wszedł co praw-
da Stanisław Bisztyga 

z PO, ale senator Andrzej Michał 
Pająk z PiS jest naszym bardzo 
bliskim sąsiadem – był wójtem 
gminy Zawoja, później przez 3 ka-
dencje starostą suskim, a następ-
nie posłem. 

(red.)

Wykaz lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, przeznaczonych 
do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na usługi medyczne. 

Załącznik graficzny do wglądu w Urzędzie Miejskim.

Lp. Nr 
działki Pow. lokalu Położenie i opis lokalu Okres 

umowy
Nr Księgi 
wieczystej

Stawka net-
to za 1 m2

1. 140/1 21,93 m2 II piętro, nr 2 na zał. graficznym 3-10 lat KW 28446 19,36 zł

2. 140/1 21,05 m2 II piętro, nr 4 na zał. graficznym 3-10 lat KW 28446 19,36 zł

3. 140/1 14,9 m2 II piętro, nr 5 na zał. graficznym 3-10 lat KW 28446 19,36 zł

4. 140/1 5,87 m2 II piętro, nr 3 na zał. graficznym 3-10 lat KW 28446 9,68 zł

5. 140/1

Udział w pocze-
kalni i WC pro-
porcjonalny do 
wynajmowanej 
powierzchni 

II piętro, nr 8 i 9 na załączniku 
graficznym 3-10 lat KW 28446 14,52 zł

Do wylicytowanej stawki  za 1 m2 zostanie doliczony 23% podatek VAT. Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stro-
nie internetowej UM a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ). 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka



Klamra 10 – 11 (231 – 232) październik – listopad 2011

5

93 lata temu w Sułkowicach
11 listopada 1918 r., po 123 

latach niewoli, Ojcowie nasi prze-
żywali Odrodzenie Niepodległego 
Państwa Polskiego- Rzeczypospo-
litej Polskiej. Na ulicach polskich 
miast panowała euforia.

„Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, jaki 
ludność polską w tym momencie 
ogarnął. Cztery pokolenia czeka-
ły, piąte się doczekało. Od rana 
do wieczora gromadziły się tłumy 
na rynkach miast; robotnik, urzęd-
nik porzucał pracę, chłop porzucał 
rolę i leciał do miasta, na rynek; 
dowiedzieć się, przekonać się, zo-
baczyć wojsko polskie, polskie na-
pisy, orły na urzędach…”

W Sułkowicach już 5 listopa-
da 1918 r, w niedzielę, odbył się 
w Rynku uroczysty wiec, w czasie 
którego wygłoszono kilka okolicz-
nościowych i patriotycznych prze-
mówień. Odśpiewano „Jeszcze 
Polska nie zginęła”.

Ojczyźnie wolnej

Gminne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by Go ująć w dłonie.

Święto 11 Listopada jak zwykle obchodzone było w naszej gminie uroczyście, 
z udziałem i zaangażowaniem wszystkich środowisk. 

Na Mszę św. w intencji Ojczyzny i Narodu oraz na uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji 
przybyły 33 delegacje instytucji i organizacji działających na terenie gminy.

z wprowadzenia do uroczystości 
Grzegorza Burdy

Delegacje na Gminne Obchody Święta Niepodległości:

Przedszkoli Samorządowych; Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach i filii w Krzywaczce; Szkoły 
Podstawowej w Sułkowicach; Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach; Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krzywaczce; Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach; Zespołu Placówek 
Oświatowych w Rudniku; Gimnazjum w Sułkowicach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Sułkowicach, Urzędu Miejskiego z Burmistrzem; Rady Miejskiej z przewodniczącym; 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Rady i Zarządu Powiatu, Rady Osie-
dla, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiki Oświaty, Banku Spółdzielczego Rzemiosła; 
Sułkowickiej Izby Gospodarczej, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska; Stowarzyszenia 
Gospodyń „Swojskie Klimaty” w Krzywaczce; Fabryki Narzędzi Kuźnia, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem i Gościbią, Gminnej Biblioteki Publicznej; 
Klubu Sportowego Gościbia, Gminnego Ośrodka Kultury; Druhów Strażaków z gminy Sułkowice; 
Stowarzyszenia Gospodyń „Kalina” z Rudnika; Stowarzyszenia „Diabelski Kamień”; Społecznego 
Komitetu przy Gimnazjum w Sułkowicach; Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” z Harbutowic; Rady 
Sołeckiej z Harbutowic; Rady Sołeckiej z Rudnika.

Na uroczystości przybyli mieszkańcy Sułkowic całymi 
rodzinami

Przemarsz pocztów sztandarowych z Mszy św. w kościele 
pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji

fotfotfotf . A. AAnnannanna WiWi Witaltaltala isis is ZdrZdrZd zenzenenz ickckaafotfotfotfotfott JJJ. J. Jonnonnonnonnnna Ga Ga Ga Ga Gatlatlatlatlatlikikikikikk

fotfotfotfotfotfotot. A. A A. A. A. A. Annannannannannannannannna Wi Wi Wi Wi Wi WiWiWitaltaltaltaltaltaltaltalis is is isis isis is ZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrdrZ zenzenzenzenzenzenzzenickickickickickickickicka
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Piękny, nostalgiczny mon-
taż słowno–muzyczny, przygoto-
wany przez uczniów Gimnazjum 
im. Stefana kard. Wyszyńskiego 
pod kierownictwem Aleksandry 
Łakomy i  Urszuli Kuklicz, na 
który zaprosiła dyrektor Stefa-
nia Pilch, przypomniał o boha-
terach z tamtych lat i wywołał 
wzruszenie wśród obecnych. 
Nauczyciel historii Marceli Pa-
cut przytoczył historię odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Uczestnicy uroczystości odśpie-
wali Hymn Polski oraz hymn 
sułkowickiego gimnazjum. 

Wśród wykonawców pie-
śni patriotycznych można było 
usłyszeć m. in. bardzo utalento-
waną gimnazjalistkę z Sułkowic 
– Paulinę Rusek. Zaprezentowali 
się także zwycięzcy tegorocznego 
Gminnego Konkursu Pieśni Pa-
triotycznych – kierowane przez 
Małgorzatę Wątor: chór ze szkoły 
podstawowej i chór z gimnazjum 
w Krzywaczce. Poza tym wystąpi-

kub Ryś (1c), Justyna Bielarz 
(3d), Patryk Konik (3d), Joan-
na Piegza (3a), Karolina Twar-
dosz (1c), Gabriela Kuchta (2c), 
Aneta Moskal (3a), Karolina 
Horwat (2f), Joanna Profic (1c), 
Gabriela Włoch (3c), Mikołaj 
Bochenek (3a) oraz Szymon 
Biela (3a). 

Delegacja uczniów udała 
się pod Pomnik Ofiar Pacyfika-
cji i zapaliła pod nim znicze.                          

Pozostaje mieć nadzie-
ję, że „Gawęda o miłości zie-
mi ojczystej” Wisławy Szym-
borskiej deklamowana przez 
jedną z gimnazjalistek, to nie 
tylko „pusto brzmiące słowa” 

wygłaszane w imieniu społeczno-
ści szkolnej, ale faktyczna dekla-
racja patriotyzmu, a nić wiążąca 
uczniów, nauczycieli, dyrektorów 
szkół i władze gminy będzie ozna-
czać zawsze poszanowanie trady-
cji, zachowanie pamięci o przod-
kach oraz  wzajemny szacunek 
dla swoich dokonań. 

Joanna Gatlik

Gminna Akademia Niepodległości

„Nie będę jak zerwana nić…” 
Reprezentacje wszystkich szkół gminnych spotkały się w hali sportowej gimnazjum w Sułkowicach 

w środę 9 listopada, żeby uczcić 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

ły zwycięskie solistki – Katarzyna 
Falc z Rudnika i Andżelika Szla-
chetka z Krzywaczki.  

Wiersze oraz utwory muzycz-
ne przedstawili: Paulina Rusek 
(3b), Jakub Jędrzejowski (3c), Mi-
chał Mistarz (3c), Piotr Stręk (3c), 
Klaudia Oramus (3c), Zuzanna 
Flis (3c), Kamila Sroka (2e), Ja-

Z przemówienia okolicznościowego burmistrza Piotra Pułki

Dzień 11. 11. 2011 zakończyło wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych w GOK           fot. Krzysztof Trojan

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(...) jak bardzo nasi przodko-
wie chcieli decydować o swoim 
losie, świadczą chociażby słowa 
Adama Mickiewicza, który w Księ-
dze Pielgrzymstwa Polskiego napi-
sał: O niepodległość, całość i wol-
ność Ojczyzny naszej – prosimy 
Cię Panie. 

Radość z odzyskanej niepod-
ległości była wielka. Dziś możemy 

sobie tylko wyobrazić atmosferę 
tamtych dni. 

Ale ten niebywały entuzjazm 
naszych przodków powinien 
udzielić się również i nam, inspi-
rując nas do działania oraz budząc 
dumę z tego, że jesteśmy Polaka-
mi, że mamy tak bogate dziedzic-
two narodowe i że idąc w sztafecie 
pokoleń, kontynuujemy dzieło 

wielkich rodaków. Nie możemy 
ich przecież zawieść. 

Uczucia patriotyczne powin-
ny być w nas tak żywe, jak wtedy 
– 11 listopada 1918 roku.

Zróbmy wszystko, aby 11 
listopada był dniem radosnym 
i wyjątkowym dla każdego Polaka. 
Jest to przecież dzień ponownych 
narodzin naszej Ojczyzny. 

Gminna akademia w sułkowickim gimnazjum 
      fot. Joanna Gatlik 
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Dla ludzi ze społeczną pasją 

Nagrody samorządowe 2011

Do tegorocznych Nagród 
Samorządowych zostało zgłoszo-
nych 9 kandydatur.  Jak na czter-
nastotysięczną Gminę Sułkowi-
ce jest to trochę mało, zwłaszcza, 
że w gronie mieszkańców jest 
naprawdę wielu ludzi, którzy 
promują nas na zewnątrz, tym 
samym podnosząc prestiż miej-
scowości, w których żyją lub 
z których się wywodzą. 

Laureaci
Nagrodę I Stopnia otrzy-

mał ks. proboszcz Jacek Bu-
dzoń z Biertowic. Wniosek 
złożyła jedna z parafianek – Mo-
nika Widlarz. Zebrała 30 podpi-
sów popierających kandydata. 

Ksiądz Jacek Budzoń od 2006 
roku jest pierwszym proboszczem 
w Parafii pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Biertowicach, do której 
tworzenia mianowany został przez 
Ks. Stanisława Kardynała Dziwi-
sza Metropolitę Krakowskiego.

W tym roku obchodził jubile-
usz 25-lecia posługi kapłańskiej. 
W uroczystość zaangażowała się 
cała społeczność Biertowic, do-
ceniając tym samym jego trud 
w tworzeniu małej parafii, liczącej 
zaledwie ponad 900 osób. W ubie-
głym roku zorganizował uroczystość 
konsekracji kościoła, celebrowaną 
przez kard. Stanisława Dziwisza.

Wszyscy, którzy go znają, wie-
dzą, że jest człowiekiem o wiel-
kim sercu, zawsze uśmiechniętym 

Dzień Rocznicy Odzyskania Niepodległości jest w naszej gminie połączony z wręczeniem 

dorocznych Nagród Samorządowych. W tym roku otrzymali je: ks. Jacek Budzoń z Biertowic, 

Stowarzyszenie Gospodyń Cis z Harbutowic i Stanisław Włoch z Sułkowic.

i gotowym do pomocy. Jako pierw-
szy proboszcz w Biertowicach do-
skonale sobie radzi i jest pomy-
słodawcą oraz inicjatorem wielu 
przedsięwzięć na rzecz parafii 
i samej miejscowości. Otwarty 
na ludzi, gotowy do współpracy 
i chętny do udzielenia pomocy 
każdemu, kto jej potrzebuje. 

Ma bardzo dobry kontakt 
z młodzieżą, z którą co roku wyjeż-
dża w okresie wakacyjnym by zdo-
bywać szczyty m.in. Babiej Góry, 
Turbacza, Kasprowego Wierchu, 
Czerwonych Wierchów. 

W każdą pierwszą niedzie-
lę miesiąca ks. Jacek odprawia 
mszę św. z udziałem dzieci, któ-
rym Słowo Boże przybliża za po-
mocą przedmiotów wizualnych, 
które pomagają im w świado-
mym i czynnym uczestnictwie 
w Eucharystycznej ofierze i uczcie.

Ze starszymi parafianami 
pielgrzymuje do sanktuariów ma-
ryjnych. Swoje podziękowania 
i prośby składali w  Licheniu, Wam-
bierzycach, na Górze św. Anny, 
a nawet we Włoszech w Watyka-
nie, gdzie będąc ze swoimi parafia-
nami, promuje Gminę Sułkowice, 
chociażby poprzez wpisy pamiąt-
kowe w odległych sanktuariach.

Od maja do października 
w kościele odprawiane są nabo-
żeństwa fatimskie, do prowadze-
nia których ks. Jacek zaprasza co 

roku innego księdza. Każde 
z uroczystości obchodzonych 
w kościele – czy jest to Boże 
Ciało, Triduum Paschalne, 
czy nabożeństwa fatimskie 
mają swoją odpowiednią opra-
wę  i formę, która przyciąga 
parafian do aktywnego udziału 
i zaangażowaniu w tworzenie 
dobra wspólnego.  

Ks. Jacek jest dobrym go-
spodarzem, z pomocą parafian 
urządził przy kościele boisko do 
siatkówki, zorganizował świe-
tlicę w przyziemiu kościoła, 
a w sąsiadującym domu wy-
dzierżawionym od gminy two-
rzy świetlicę do spotkań z mło-

dzieżą i dorosłymi. Przy pomocy 
parafian urządził duży parking 
parafialny, a drugi buduje przy 
pomocy Gminy Sułkowice. Ta-
kie społeczne działania integrują 
mieszkańców, jak również uświa-
damiają im pomoc władz samorzą-
dowych w tworzeniu, np. parkingu 
czy boiska.

Uhonorowaniem działań ks. 
Jacka Budzonia było wręczenie 
mu przez burmistrza Piotra Pułkę 
na początku tego roku, podczas 
spotkania opłatkowego organizo-
wanego przez OPS w Sułkowicach, 
statuetki „Współczucie” do nagrody 
„Najważniejsi są ludzie” za szcze-
gólną aktywność i udzielanie po-
mocy potrzebującym w roku 2010.

Osoba Jacka Budzonia to wy-
bitny przykład księdza społeczni-
ka, który uczy ludzi  swoim przy-
kładem, że warto działać ku dobru 
wspólnemu, integrując całą wieś 
wokół wspólnych  przedsięwzięć, 
współpracując jednocześnie z gmi-
ną. Jego osoba i działalność jest 
żywym przykładem, że samorząd-
ność  i współpraca  przynoszą naj-
lepsze owoce.

Do Nagrody II Stopnia za-
kwalifikowało się Stowarzyszenie 
Gospodyń „Cis” w Harbutowi-
cach.  Kandydaturę zgłosiła Irena 
Magiera. Podpis pod wnioskiem 
złożyło 30 osób. 

Stowarzyszenie Gospodyń 
„CIS” z Harbutowic, działające 

Laureaci nagród samorządowych 2011
             fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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wcześniej jako Koło Gospodyń 
Wiejskich, zostało założone w 2009 
roku. Promuje swoją miejscowość 
nie tylko na terenie gminy, lecz 
także poza jej granicami, na forum 
powiatu i województwa.

Bierze udział w Dniach Suł-
kowic, dożynkach gminnych i po-
wiatowych, jarmarku „Sułkowicka 
jesień” oraz w spotkaniach opłat-
kowych, przygotowując produk-
ty regionalne i poczęstunek. Na 
początku 2011 roku zorganizowa-
ły Dzień Kobiet Stowarzyszenia 
„Cis”, na którym przedstawio-
no ilustrację historii i dokonania 
koła a później stowarzyszenia. Już 
przed 2007 r., mimo że formalnie 
nie było jeszcze koła, to właśnie go-
spodynie harbutowickie wiły wień-
ce na dożynki powiatowe i jeździły 
z władzami gminy na dożynki wo-
jewódzkie. Organizacja spotkania 
była okazją do wspierania rozwoju 
społeczności lokalnej i przełamy-
wania barier społecznych.

Nawiązały współpracę ze sko-
czowskimi Harbutowicami. Co roku 
odwiedzają się wzajemnie. W tym 
roku uczestniczyły (wraz z delegacją 
swojej wsi)  w V Dniach Lipowych 
w skoczowskich Harbutowicach 
dniach 16–21 lipca, integrując w ten 
sposób zaprzyjaźnione ze sobą miej-
scowości o identycznej nazwie.

Stowarzyszenie Gospodyń 
„Cis” wspólnie z OSP Harbutowi-
ce było 29 maja organizatorem ob-
chodów 240. rocznicy bitwy Kon-
federatów Barskich z wojskami 
rosyjskimi. Zorganizowanie tra-
dycyjnego pikniku w Lesie Groby 
przez Stowarzyszenie przyczyni-
ło się do edukacji mieszkańców 
o historii, kulturze i rodzimych 
tradycjach oraz ograniczyło 
postawę wyizolowania wśród 
mieszkańców gminy. Nie do 

przecenienia jest też fakt, że ich 
działalność prowadziła do pod-
noszenia poziomu więzi sąsiedz-
kich, przyjacielskich i wzrostu 
integracji wśród mieszkańców. 
Ponadto przyczyniły się do pro-
mocji rodzimych tradycji, historii 
i kultury. Panie przygotowały na 
ten dzień dla wszystkich gorący 
poczęstunek, który spotkał się 
z dużą aprobatą wszystkich bio-
rących udział w tym wydarzeniu. 
Stowarzyszenie pozyskało środki 
na organizację tego święta, skła-
dając wniosek do konkursu pożyt-
ku publicznego, organizowane-
go przez gminę. Ponadto złożyły 
wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie.

W dniach 11-12 czerwca Sto-
warzyszenie wzięło udział w kra-
kowskim półfinale VII Edycji 
Małopolskiego Festiwalu Smaku.  
Podawały na nim sułkowicką krzo-
nówkę, wpisaną na listę produk-
tów regionalnych, która w kate-
gorii „Tradycyjne specjały” zajęła 
I miejsce, awansując w ten sposób 
do finałów. Zajęła II miejsce wśród 
siedmiu wybranych „tradycyj-
nych specjałów” Małopolski. Tym 
samym przysporzyła splendoru 
gminie na szczeblu wojewódzkim. 

Potrawy serwowane przez sto-
warzyszenie zostały przygotowane 
w ramach kursu gotowania i piecze-
nia tradycyjnych pokarmów i dań. 
Członkinie kilkakrotnie spotykały 
się, by uczyć się tej sztuki od bar-
dziej doświadczonych. 

Wspaniałą promocją gminy 
było zajęcie I miejsca w Konkur-
sie Wieńca Dożynkowego w tego-
rocznych XIII Dożynkach Powiatu 
Myślenickiego.

Stowarzyszenie „Cis” współ-
pracuje ściśle z parafią w Harbu-
towicach. Członkinie w strojach 
ludowych, biorą udział w każdej 
procesji, niosąc obrazy i zakupione 
przez siebie świece. Uczestniczą 
także od kilku lat w procesji po-
grzebu Matki Boskiej w Kalwarii, 
jako delegacja wsi Harbutowice.

Ponadto w okresie wielkiego 
postu gospodynie wspólnie pro-
jektują i wykonują palmę wielka-
nocną, osiągającą długość ponad 
4 metrów, kultywują i promując 
tym samym tradycję palm wiel-
kanocnych.

Gospodynie rokrocznie współ-
pracują również z Zespołem Pla-
cówek Oświatowych w Harbuto-
wicach przy organizacji pikniku 

rodzinnego. Organizują stoisko 
z potrawami przygotowanymi 
z własnych produktów, a wszystkie 
zebrane pieniądze ze sprzedanych 
specjałów przekazują na rzecz 
szkoły. Kilka razy organizowały 
również dyskoteki dla młodzieży 
ze szkół średnich.

Uczestnicząc w różnych uro-
czystościach angażują się i wkła-
dają swoje serce, by wszystko 
pięknie się prezentowało, a co naj-
ważniejsze, by dobrze smakowało.

Działalność Stowarzyszenia 
Gospodyń „Cis” to wzorowy przy-
kład aktywności społecznej, wdro-
żenia idei samorządności, integracji 
mieszkańców i promocji Sułkowic 
– nie tylko w Myślenicach, Krako-
wie, ale nawet w gminie Skoczów.

Nagrodę III Stopnia uzyskał 
Stanisław Włoch z Sułkowic. 
Kandydatura została zgłoszona 
przez radnego Jana Hodurka. 
Kandydata poparło 5 radnych RM 
w Sułkowicach. 

W latach 2006 – 2010 był rad-
nym Rady Miejskiej w Sułkowi-
cach. Biorąc udział w sesjach rady 
poznał problemy naszego środowi-
ska oraz problemy, z którymi bory-
kali się ludzie. Jest człowiekiem, 
który nie mówi, tylko robi, więc 
podjął próbę realizacji planów od 
wielu lat będących w sferze ma-
rzeń wielu społeczników górnej 
części Sułkowic.

Tak więc najpierw powstało 
boisko sportowe do gry w piłkę dla 
dzieci i młodzieży, które w porze zi-
mowej zamienione jest na lodowi-
sko. Widząc radość najmłodszych 
i uznanie starszych zaczął z pasją 
oddawać się działalności społecz-
nej, angażując w to nie tylko swój 
wolny czas, zdolności organiza-
cyjne, ale także własne pieniądze, 
maszyny, zatrudnionych przez 

fo
t.

 J
oa

n
n

a
 G

a
tl

ik

fo
t.

 J
oa

n
n

a
 G

a
tl

ik



Klamra 10 – 11 (231 – 232) październik – listopad 2011

9

siebie pracowników i prawie 
całą rodzinę. Wkrótce zrodził się 
pomysł zorganizowania pikniku 
na Kamieńcu. W tym roku odbył 
się po raz piąty. Z roku na rok 
organizowany jest z coraz więk-
szym rozmachem, stąd przyciąga 
coraz więcej ludzi. Impreza uro-
sła do rangi ważniejszych imprez 
w gminie. 

Stanisław Włoch ma talent 
organizatorski, jest stanowczy, 
niezawodny, bardzo pracowity, 
koleżeński, nie stawia obietnic 
bez pokrycia, ale co najważniejsze 
– potrafi skupić ludzi wokół te-
matu i zachęcić ich do działania. 
Nie pyta nikogo, skąd przychodzi, 
jakie ma poglądy, lecz cieszy się, 
że jest i ma ochotę coś zrobić dla 
innych. Potrafi zaangażować lu-
dzi z różnych sfer i środowisk do 
współpracy. Niezwykła wrażliwość 
na innych sprawia, że wspiera ma-
terialnie wiele organizacji w Suł-
kowicach. Jest też wyrozumiały 
dla innych, którzy borykają się
 z trudnościami. Stanisław Włoch 
przez wiele lat zapracował sobie 
na szczególne wyróżnienie.  

Osoby nominowane do 
Nagrody Samorządowej 2011

Danuta Sołtys – od 2000 
roku Przewodnicząca Koła Te-
renowego Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Sułkowicach, któ-
re w tym roku obchodziło jubile-
usz 10 – lecia istnienia. Wniosek 
o nagrodę dla niej  złożyła zawsze ją 
wspierająca koleżanka Genowefa 
Stanisława Sołtys. Podpisy popie-
rające uzyskała od 135 osób. Pod-
kreślona została szeroka i bezinte-
resowna działalność charytatywna 
Danuty Sołtys wśród członków 
Koła, którzy otrzymują co miesiąc 
paczki żywnościowe sprowadzane 
bezpośrednio z Banku Żywności 
w Krakowie. Jako Przewodniczą-
ca prowadzi sprawy bardzo rze-
telnie i skrupulatnie całą obsługę 
biurową swego Koła, m.in.: karto-
teki osobowe i ewidencje. Zbiera 
i odprowadza składki oraz pomaga 
w uzyskiwaniu ulgowych biletów. 
Popularyzuje ideę samorządności, 
promując pomoc władz samorzą-
dowych i innych instytucji.

Integruje lokalne społeczeń-
stwo poprzez organizację wycie-
czek m.in.: do Częstochowy, Li-
chenia, Kalwarii Zebrzydowskiej 

czy na Słowację, a także do Wied-
nia. W tym roku członkowie Koła 
zwiedzali Pragę i Wrocław. Corocz-
nie od 2007 r. Koło Emerytów or-
ganizuje (we współpracy z Gminą) 
Gminny Dzień Kobiet dla emery-
tów i rencistów. 

Opiekuje się również dzieć-
mi, organizując dla nich paczki 
z okazji św. Mikołaja i Dnia Dziec-
ka. Na początku tego roku podjęła 
współpracę z Grażyną Konieczną 
– szefową krakowskiej Gwiazdko-
wej Niespodzianki – akcji charyta-
tywnej polegającej na docieraniu 
z paczkami świątecznymi do dzie-
ci z rodzin poszkodowanych przez 
los. W Sułkowicach zorganizowała 
w ubiegłym roku imprezę mikoła-
jową  dla około stu dzieci z terenu 
Gminy Sułkowice, a w obecnym 
–  Dzień Dziecka połączony z wy-
jazdem do Parku Miniatur oraz 
Mini Zoo w Inwałdzie. Danuta Soł-
tys jest osobą niezwykle energicz-
ną, operatywną, nie liczącą swego 
czasu, trudu i pieniędzy. Jest wzo-
rem społecznika, który pomaga 
wszystkim dobrowolnie.

Leszek Tyrawa zgłoszony 
przez dyrektora GOK Krzyszto-
fa Trojana głównie za działalność 
społeczną w KS Gościbia, za współ-
organizowanie „Zakończenia lata 
na Kamieńcu”, za zaangażowanie 
w życie lokalnej społeczności  by-
cie wzorem i przykładem aktywno-
ści obywatelskiej. Pod wnioskiem 
podpisało się 30 osób popierają-
cych kandydata.

Dyrektor GOK zgłosił do na-
gród także swoją pracownicę Karo-
linę Moskal – instruktorkę zespołu 
tanecznego Retro, która m.in. zor-
ganizowała akcję „Świąteczny Dar 
Serca” w grudniu ubiegłego roku, 
i dzięki której ponad 20 rodzin z gmi-
ny Sułkowice uzyskało pomoc żyw-
nościową i materialną. Kandydatka 
zrealizowała powstanie teledysku 
promującego gminę Sułkowice pn. 
Wytańczyć Sułkowice z udziałem 
grupy koncertowej Retro.  Trzy-
krotnie doprowadziła Retro do mi-
strzostwa województwa, do zdobycia 
przez zespół tytułu Talent Małopol-
ski oraz III miejsca na IX Ogólno-
polskich Spotkaniach Tanecznych 
Zatańcz z nami w Częstochowie. Pod 
wnioskiem podpisało się 90 osób.  

Została zgłoszona także kan-
dydatura Ryszarda Judasza – ku-
stosza Izby Tradycji w Sułkowicach 

– m.in. za opracowanie folderu 140 
lat samorządu w Sułkowicach, 
organizowanie w Izbie specjal-
nych lekcji historii dla uczniów 
z gminnych szkół, za organizowa-
nie spotkań w wybitnymi osoba-
mi pochodzącymi z gminy Suł-
kowice (np. z aktorem Romanem 
Gancarczykiem). Kandydat bez-
interesownie projektuje gadżety 
promocyjne gminy (np. podkowę 
z hufnalami, czy rysunek na ko-
szulce promocyjnej Sułkowic) 
oraz pisze artykuły o historii gmi-
ny. Kandydaturę zgłosiła Joanna 
Gatlik, a poparło ją 30 osób. 

Czterech radnych na czele z Ja-
nem Hodurkiem doceniło też cha-
rytatywną działalność Leszka Zyg-
munta Grabczyka, który mimo, że 
pracuje i mieszka w Austrii, to do-
strzega biedę i problemy ubogich 
sułkowiczan i bezinteresownie im 
pomaga. Wspiera głównie osoby 
samotne, wielodzietne, dzieci nie-
pełnosprawne, mieszkańców DPS, 
brać strażacką oraz organizacje 
społeczne i kościelne, angażując 
w to własne środki finansowe, czas 
i wysiłek fizyczny, żeby przygoto-
wać paczki żywnościowe. 

Swojego kandydata do nagro-
dy – czyli OSP Sułkowice – zgłosiła 
również wiceburmistrz Rozalia Oli-
wa. Brać strażacka wybiła się w tym 
roku zwycięstwem w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych, 
a tym samym awansowała do elimi-
nacji w VII Powiatowych Zawo-

Na widowni zasiedli samorządowcy,  
goście, przyjaciele, a sułkowicka orkie-
stra dęta pod batutą Andrzeja Moskala 
zagrała laureatom „Sto lat”.
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dach Sportowo–Pożarniczych, 
w których również zajęła I miejsce. 
Tym samym zakwalifikowała się 
do Zawodów Wojewódzkich drużyn 
OSP woj. małopolskiego. Zwycię-
stwo dodało gminie splendoru poza 
jej granicami. Drużyna OSP Sułko-
wice dba również o rozwój Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. Wnio-
sek został poparty przez 24 osoby. 

Wzory godne naśladowania
Mamy dużo wzorów do naśla-

dowania w gminie Sułkowice. Są 
to nazwiska, które przewijają się 
w mediach już od dawna. Warto, 
żeby pojawiły się nowe. Ale to już 
inicjatywa mieszkańców i ludzi, 
którzy dostrzegą w swoim otocze-
niu wzory godne naśladowania. 

Uroczyste wręczenie nagród
Obyło się 11 Listopada 2011 r. 

w strażnicy OSP w Sułkowicach. 
Gratulacje nagrodzonym złożyli: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Socha, przewodnicząca Komi-
sji Nagród Władysława Kołodziej-
czyk oraz burmistrz Piotr Pułka 
i jego zastępca Rozalia Oliwa. Na-
grodzeni nie kryli wzruszenia, ale 
też zażenowania ludzi skromnych. 
Ksiądz Jacek Budzoń stwierdził, 
że robi tylko to, co do niego nale-
ży. Stowarzyszenie Gospodyń Cis 
w Harbutowicach z przewodniczą-
cą Anną Krystyną Gielatą przeka-
zało swoją nagrodę w postaci kom-
putera i oprzyrządowania do niego 
na rzecz Świetlicy Środowiskowej 
w Harbutowicach. Kierownik 
Świetlicy Krystyna Sosin podzię-

kowała paniom ze Stowarzyszenia 
za ten piękny gest, a wychowaczy-
ni świetlicy z Harbutowic wraz ze 
swoimi podopiecznymi złożyły na 
ręce gospodyń kwiaty i podzięko-
wania. Stanisław Włoch wymienił 
natomiast wszystkich kolegów, 
którzy z nim współdziałają na 
Kamieńcu (m.in. Grzegorza Cięż-
kowskiego, Leszka Tyrawę, Jana 
Latonia, Jerzego Latonia), bo jak 
stwierdził – najważniejsza jest pra-
ca zespołowa. I oby takich zespo-
łów było jak najwięcej.

Na część nagrodzonych Or-
kiestra Dęta z Sułkowic pod batutą  
Andrzeja Moskala odegrała żywio-
łowe „Sto lat”. Piękny koncert dał 
chór gimnazjalny z Krzywaczki 
prowadzony przez Małgorzatę Wą-
tor. Dziewczęta odśpiewały pieśni 
patriotyczne przy akompaniamen-
cie gitary, skrzypiec i wiolonczeli 
oraz a capella łaciński hymn Gau-
de, Mater Polonia. Gorący poczę-
stunek przygotowało Stowarzysze-
nie Gospodyń z Sułkowic.

Sołtyska swoim Gospodyniom
Sołtys Harbutowic Bożena 

Horwat ufundowała dla Stowa-
rzyszenia Gospodyń Cis w Har-
butowicach Nagrodę Sołtysa ze 
swoich własnych pieniędzy. Wy-
sokość tej nagrody odpowiada 
wysokości Nagrody Samorządo-
wej. W imieniu Stowarzyszenia 
odebrała ją przewodnicząca Anna 
Krystyna Gielata. 

Bożena Horwat chciała w ten 
sposób docenić starania i duży wy-

siłek harbutowickich kobiet. Jak 
sama powiedziała, podkreślając 
szeroki zakres działalności Stowa-
rzyszenia i wymieniając jego zasłu-
gi: – Działalność Stowarzyszenia 
Cis to wzorowy przykład aktywno-
ści społecznej, wdrożenia idei sa-
morządności, integracji mieszkań-
ców i promocji gminy. Jako sołtys 
wsi Harbutowice dziękuję i jestem 
z Was Panie bardzo dumna.  Będę 
wspierać każdą organizację, która 
powstanie na terenie Harbutowic, 
tylko musi działać tak prężnie jak 
Stowarzyszenie „Cis”. 

Dodała również, że zależy jej 
na tym, by ludzie w Harbutowi-
cach poczuli się docenieni, wie-
dzieli, że nie są sami i czuli, że 
mogą na nią liczyć. Doceniając 
trud Gospody,ń pragnęła z jednej 
strony uhonorować ludzką pracę, 
a z drugiej –  zmotywować miesz-
kańców do pracy społecznej, tak 
by ci, którzy działają bezinte-
resownie na rzecz innych, byli 
zauważeni i docenieni. Twier-
dziła, że takie gesty uznania są 
konieczne, bo ludzie coraz czę-
ściej tracą wiarę w sens jakiej-
kolwiek aktywności. Trzeba więc 
dać im tę iskierkę, która doda im 
sił do walki z przeciwnościami 
losu. Nie wolno przecież pozwo-
lić na to, by ludzie tracili wiarę. 
Dlatego Bożena Horwat zadekla-
rowała, że gotowa jest wspomóc 
każdego, kto wykaże się inicja-
tywą i pomoże zmieniać zastaną 
rzeczywistość. 

oprac. Joanna Gatlik

Dla nagrodzonych i uczestników uroczystości koncertował chór szkolny 
z Krzywaczki pod batutą Małgorzaty Wątor, wykonując pieśni patriotyczne. fot. Joanna Gatlik
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Celem tegorocznego przeglą-
du było nie tylko kształtowanie 
patriotycznych postaw młodego 
pokolenia, lecz również zwróce-
nie uwagi uczestników na właści-
we rozumienie znaków i symboli 
narodowych w polskiej kulturze 
i obyczajowości. 

Pieśń zawsze towarzyszyła 
człowiekowi w jego pracy i walce. 
Pomagała żyć i tworzyć, bić się 
i zwyciężać, służyła umacnianiu 
więzi społecznych, przyczyniała 
się do formowania uczuć patrio-
tycznych. 

Chociaż dzisiejszy patriotyzm 
nie ma tak heroicznego charakte-
ru, jak za czasów pokoleń walczą-
cych zbrojnie o wolność polityczną 
i społeczną, to pieśń patriotyczna 
wciąż żyje w Narodzie, o czym 
świadczy liczny udział w konkur-
sie dzieci i młodzieży ze szkół na-
szej gminy. 

Konkurs przeprowadzono w 
dwóch kategoriach: chóry/zespoły 
wokalne oraz soliści z uwzględnie-
niem podziału na uczestników ze 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Wszystkie konkursowe wykonania 
oceniało jury w składzie:

Mateusz Pitala – student 
Akademii Muzycznej, prowadzą-
cy chór Apassionata; Sylwester 
Kordas – organista, akompa-
niator w Zespole Pieśni i Tańca 
Ziemia Myślenicka; Maciej Semla 
– muzyk, organista i dyrygent.

Laureaci otrzymali nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy. Nad 
przebiegiem konkursu czuwały: 
pomysłodawczyni i organizator 
konkursu Małgorzata Wątor oraz 
Wicedyrektor ZPO w Krzywaczce 
mgr Agnieszka Lipczyńska-Ła-
będź. Konkurs został przeprowa-
dzony pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Gminy Sułkowice, 
Pana Piotra Pułki. 

Tomasz Kukla

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie i udział, zaprasza-

my w przyszłym roku.
Organizatorzy

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Krzywaczce

A pieśń uszła cało
Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / Pieśń ujdzie cało... 

– pisał Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie w latach 30. XIX wieku. 
Ten właśnie fragment przyjęli za motto organizatorzy drugiej edycji 

Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej Żeby Polska była Polską, zorganizowanego 7 listopada 
w Zespole Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce. 

Wyniki konkursu

I miejsce w kategorii chór / zespół wokalny (szkoły podstawowe)  
– Szkoła Podstawowa w Krzywaczce, przygotowanie laureatów z Krzy-
waczki Małgorzata Wątor

I miejsce w kategorii solista dziecięcy – Katarzyna Falc – Szkoła 
Podstawowa w Rudniku, przygotowanie Ireneusz Przała

I miejsce w kategorii chór / zespół wokalny (gimnazja) – Gimna-
zjum w Krzywaczce

I miejsce w kategorii solista młodzieżowy – Angelika Szlachetka 
– Gimnazjum w Krzywaczce

Nagroda Specjalna Burmistrza II miejsce – Paulina Rusek – Gim-
nazjum w Sułkowicach, przygotowanie Aleksandra Łakomy.

Jurorzy – zawsze mają trudne zadanie fot. Joanna Gatlik 

Laureatka Katarzyna Falc z Rudnika fot. Joanna Gatlik
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Pożegnanie Stanisława Ziembli

Wiek żywota i żywot wieczny
W październiku odszedł na wieczną wartę Stanisław Ziembla. 

W kwietniu przyszłego roku miałby 100 lat. Był chodzącą historią XX wieku, a także jej kronikarzem 
– twórcą ponad 20 tomów „Wspomnień”, które zawierają wiele cennych informacji z życia Sułkowic, 

okolicy, Polski wreszcie. Wiek życia przeszedł w Żywot Wieczny. Sułkowice pożegnały 
żołnierza, wiernego druha, zaangażowanego działacza społecznego, sąsiada z Malikówki.

Urodził się 28 kwietnia 1912 
roku w Sułkowicach. Jak sam 
opisuje, dzieciństwo miał bied-
ne, naznaczone wielkimi klę-
skami żywiołowymi, które spro-
wadziły na całą okolice głód. 
Przechodził w dzieciństwie ty-
fus i szczęśliwie go przeżył, póź-
niej wspierał w pracy kowalskiej 
ojca, który w 1920 roku wrócił 
chory z I wojny światowej i nigdy 
już nie przyszedł do pełnego zdro-
wia. Stanisław zaczął handlować, 
sprowadzając taniej do Sułkowic 
żelazo, tak potrzebne kowalom 
i sprzedając ich produkty w Kra-
kowie i na Śląsku bez „haraczu” 
pośredników. Ojciec zrazu się 
żachnął, lecz jednak przekonał się 
do pomysłu syna i razem pracowa-
li. Ta działalność postawiła na nogi 
i jego rodzinę i niejedną rodzinę 
w Sułkowicach.

Zawsze marzył, by być żołnie-
rzem. Dlatego rok 1933, kiedy to 
otrzymał I kategorię, był dla niego 
bardzo szczęśliwy. W latach1934 
–1936 służył w 26 pp. Lwów, a póź-
niej w Brygadzie Korpusu Ochro-
ny Pogranicza na Wołyniu. O służ-
bie kresowej opowiadał z dumą. 

Na krótko wrócił do domu. 
Już w 1938 roku otrzymał powoła-
nie na ćwiczenia w 12 pp Wadowi-

ce. Z tym pułkiem walczył w 1939 
roku – jak sam pisał – od Pszczyny 
po Mielec. 

Po powrocie z frontu nadal 
handlował, tyle że była to już dzia-
łalność zakazana przez okupanta, 
więc trzeba było być ostrożnym. 
Nie tylko z tego powodu. Od 1941 
roku zaangażował się w działal-
ność podziemia. Podczas Pacyfika-
cji Sułkowic wraz z ojcem i bratem 
został aresztowany i wywieziony 
do obozu w Płaszowie. Z obozu 
uciekł i wrócił do pracy konspi-
racyjnej.  Swoją służbę wojskową 
i konspiracyjną zakończył w stop-
niu podporucznika rezerwy.

Po wojnie ożenił się w 1947 
roku. Nadal pracował „na swoim”, 
co w latach 50. nie było dobrze wi-
dziane przez władzę ludową. Znowu 
więc były obciążenia, wysokie „do-
miary” zarządzane przez kontrole-
rów. Znowu głód. W konsekwencji 
podjął pracę w FN „Kuźnia” i praco-
wał tam przez długie lata.

Miał naturę organizatora i spo-
łecznika. Chętnie angażował się 
w to, co uznawał za korzystne dla 
swoich Sułkowic. Należał więc do 
komitetu elektryfikacji w 1948 
roku, komitetu budowy kościo-
ła, został członkiem OSP. Szyb-
ko wszedł do zarządu jednostki, 

w której był skarbnikiem, a następ-
nie prezesem.  To za jego prezesu-
ry rozpoczęła się budowa strażnicy. 
W uznaniu zasług, już po odejściu 
ze służby czynnej, druhowie nadali 
Stanisławowi Ziembli tytuł honoro-
wego prezesa, który piastował doży-
wotnio.

Był też prezesem związku kom-
batantów. Czynnie angażował się 
w budowę Pomnika Ofiar Pacyfika-
cji na Rynku, pomnika przy szkole  
w Rudniku, obelisku przy leśni-
czówce na Gościbi i instalację tablic 
pamiątkowych w Rudniku, Sułko-
wicach i Krzywaczce.

Nad jego trumną 24 paździer-
nika pochyliły się strażackie sztan-
dary. A między nimi sztandar akow-
ski, noszony od lat przez Stanisława 
Mieleckiego. Gdy towarzysze z pocz-
tu zaczęli odchodzić na wieczną 
wartę, ich miejsce zajęli harcerze. 
Przybył też burmistrz Piotr Pułka, 
prezes kombatantów Eugeniusz Pi-
tala, sąsiedzi, mieszkańcy – ci, któ-
rzy pamiętają. Odszedł człowiek dla 
Sułkowic ważny, noszący w sobie 
naszą historię XX wieku.

Anna Witalis Zdrzenicka

Pana Stanisława poznałam przy oka-
zji zbierania materiałów do „Monogra-
fii gminy Sułkowice”. Był wspaniałym 
gawędziarzem. Zawdzięczam mu wiele 

cennych informacji – nie tylko o wiel-
kich wydarzeniach w historii miasta, 
także o zwykłym życiu ludzi, ich oby-
czajach, tradycjach i marzeniach na 

początku ubiegłego wieku. (awz)  
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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

Pod pomnikiem spotkali się 
również byli członkowie AK z żo-
nami: Stefania i Roman Lisowscy 
z Krzywaczki, Maria i Stanisław 
Ostafinowie z Sułkowic – jeden 
z członków służby łączności oddz. 
partyzanckich „Limby”, Zofia Mo-
skała (z d. Sala) z Izdebnika – któ-
ra w czasie wojny była łączniczką, 
przekazywała meldunki partyzan-
tom aresztowanym przez KBW, 
Teresa Stefaniak (z d. Ochojna) 
z Woli Radziszowskiej, która nale-
żała do Armii Ludowej, Bronisław 
Czekaj ps. „Sęk” z 11 kompanii 
oddz. partyzanckich. 

Inicjatorem spotkania pod po-
mnikiem był Franciszek Ludwik 
Oremus  ps. „Szteyer”, „Żelazny”  
– płk. w stanie spoczynku, prezes ZG 
Stowarzyszenia Żołnierzy AK  Więź-
niów Politycznych w Krakowie.  

Obelisk ku pamięci 
Obelisk i tablica na budyn-

ku leśniczówki są zapisem o tych, 
którzy w czasie II wojny światowej 
mieli odwagę podjąć walkę z tak 
silnym i bezwzględnym wrogiem 
naszego państwa, naszej ojczyzny 
i narodu – mówi Franciszek Oremus. 
Posiada zdjęcia dokumentujące 
powstawanie obelisku ku pamięci 
zgrupowania oddziałów partyzanc-
kich w lasach Gościbi 1944–1945 
r.: „Limby”, „Setki” 12 pp AK Kra-
kowskiego Oddziału Partyznackie-

67. rocznica dnia odwetu Armii Krajowej w Lesie Gościbi

Ku chwale ojców i na otuchę braciom
Pod obeliskiem przy leśniczówce na Gościbi w Harbutowicach zebrali się, złożyli wieniec i zapalili znicze 

byli członkowie Armii Krajowej i Armii Ludowej oraz burmistrz gminy Sułkowice Piotr Pułka, 
by oddać hołd poległym podczas walk partyzanckich z Niemcami w Lesie Gościbia i pomordowanym 

w listopadzie 1944 r. w trakcie pacyfikacji lasów Gościbi.

go WRN-PPS im. Teodora, Batalio-
nu Partyzanckiego „Surowiec” 23 
Dywizji Śląsko – Zagłębiowskiego 
AK, Oddziału AL. im. Waryńskiego 
i radzieckiej radiostacji. Przy-
jeżdża tu na każdą rocznicę. Jak 
podkreśla: Obelisk ten to sym-
bol niezłomnego ducha Pola-
ków. Wzniesiony został w 1983 r. 
z inicjatywy członków stowarzy-
szenia Żołnierzy Armii Krajowej 
i Więźniów Politycznych w Krako-
wie. Otoczony opieką przez SZA-
KiWP, został odnowiony i poświę-
cony w 2003 r. 
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Historyczne dokumenty
Płk. Franciszek Oremus prze-

kazał burmistrzowi dotychczas nie-
publikowane relacje o zdarzeniach 
z listopada 1944 r. Otrzymaliśmy 
plansze przedstawiające plan pa-
cyfikacji oddziałów partyzanckich 
w „Izdebnickich lasach Gościbi” 
przez oddziały SS i ROA na rozkaz 
Brigadenfuhrera SS gen. Theobal-
da Thiera oraz mapę baz oddziałów 
w Lasach Gościbi w latach 1944–1945. 
Już wkrótce będzie je można oglądać 
w Izbie Tradycji w Sułkowicach. 

Joanna Gatlik

Uroczystość przy obelisku ku czci ofiar walk partyzanckich w Lasach Gościbii

Część projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Sułkowice wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko
zostanie ponownie wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach 

od 21 listopada 2011 r. 
do 12 grudnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim 

(32 – 440 Sułkowice, Rynek 1)
pokój nr 113 

w godzinach od 9:30 do 11:30.
Materiały te będą również udo-

stępnione na stronie internetowej gmi-
ny: www.sulkowice.pl

Uwagi do projektu planu należy 
składać na piśmie z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-

nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 27 
grudnia 2011 r.

Dyskusja publiczna nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu w zakresie części podlegającej 
wyłożeniu zostanie przeprowadzona 
w dniu 5 grudnia 2011 r., w Urzędzie 
Miejskim w Sułkowicach, pokój nr 113 
– Sala konferencyjna, o godz. 17:00.

Jednocześnie – w publicznie 
dostępnym wykazie danych o doku-
mentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, zamiesz-
czono informacje o prognozie oddzia-

ływania na środowisko ww. projektu 
planu. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko należy wnosić 
do dnia 27 grudnia 2011 r. w Urzędzie 
Miejskim w Sułkowicach lub na jego 
adres: Urząd Miejski w Sułkowicach; 
32 – 440 Sułkowice,  Rynek  1.

Pełny tekst obwieszczenia bur-
mistrza w tej sprawie, z wyszczegól-
nieniem działek bądź fragmentów 
działek, których zmiany dotyczą, znaj-
duje się na stronie internetowej gminy 
www.sulkowice.pl oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
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Sułkowice – obecnie miasto, 
w czasie okupacji wieś w powiecie 
myślenickim. Głównym zajęciem 
i środkiem utrzymania ludności 
niezelektryzowanej wtedy miej-
scowości było rolnictwo i praca na-
kładcza w licznych kuźniach.

W czasie okupacji czynna 
była w Sułkowicach 7-klasowa 
szkoła powszechna mieszcząca się 
w  piętrowym budynku przy rynku 
i dodatkowo w odległym o kilkaset 
metrów budynku dawnej karczmy. 
Drugą szkołą była „Szkoła zawo-
dowa dla przemysłu metalowego” 
kształcąca kowali i ślusarzy.

Lasy Sułkowic, sąsiednich 
Harbutowic i Jasienicy, sięgają-
ce aż do Makowa Podhalańskiego 
i Suchej Beskidzkiej, stanowiły 
doskonałą bazę dla licznych od-
działów partyzanckich AK (m.in. 
oddz. „Hardego”), AL i BCH. Po-
wodowało to stałe najazdy Niem-
ców na Sułkowice i okoliczne lasy. 

W lipcu 1943 r. oddziały nie-
mieckiej żandarmerii, policji 
i wojska otoczyły nad ranem wieś, 
spędziły wszystkich jej miesz-
kańców na łąkę zwaną „bydlęcym 
rynkiem” i rozkazały ułożyć się 
twarzą do ziemi. Tak zaczęła się 

Sułkowice w latach okupacji niemieckiej wspomina Irena Koza

Tajne nauczanie

pacyfikacja. W godzinach popołu-
dniowych zaczęto odliczać ludzi 
do dziesiątkowania, ale później 
Gestapo zaniechało tego i wybrano 
26 ludzi, których rozstrzelano na 
łące między spichlerzem a szkołą. 
Jednemu ze skazanych (Piechota) 
udało się uciec. 

Równocześnie aresztowano 
78 osób, które wywieziono do obo-
zu koncentracyjnego w Krakowie 
– Płaszowie. Po kilku miesiącach 
udało się uzyskać ich zwolnienie, 
ale 4 z nich zmarło w obozie.

Nie omijały Sułkowic rów-
nież i fale mniejszych aresztowań, 
a zwłaszcza dwukrotne areszto-
wanie z list Gestapo, kiedy to za-
bierano inteligencję dość licznie 
zamieszkującą wieś w czasie oku-
pacji, a między innymi nauczycie-
li, lekarza, księdza. Część z nich 
została rozstrzelana w Krakowie 
przy ul. Botanicznej, część zgi-
nęła w obozie koncentracyjnym 
w Gross Rosen. 

W takich warunkach ciągłych 
aresztowań i zastraszania przez hi-
tlerowców, niepełnej nauki w szko-
le powszechnej, która w pewnych 
okresach była nawet pozbawiona 
budynku (stacjonowały tam woj-

ska niemieckie), udało się jednak 
zorganizować komplety tajnego 
nauczania i to nie tylko na pozio-
mie szkoły podstawowej, ale i szko-
ły średniej ogólnokształcącej.

Głównym organizatorem i oso-
bą kierującą kompletami szkoły 
średniej był Władysław Sala, za-
strzelony potem przy ucieczce 
przed aresztowaniem.

Poziom szkoły podstawowej 
organizowali i prowadzili: Marian 
Bicz (kierownik szkoły podstawo-
wej), Kazimiera Gruszecka, Józef 
i Maria Hojdowie, Karolina Lisow-
ska i ja – Irena Koza.

Liczba młodzieży uczestniczą-
cej w tych kompletach, zarówno na 
jednym jak i drugim poziomie była 
zmienna, ale nie ma możliwości jej 
podania, gdyż ze względu na zagro-
żenie nikt nie prowadził takiej sta-
tystyki. Na pewno była duża – Suł-
kowice bowiem były wsią mającą 
w tym czasie około cztery tysiące 
mieszkańców.

Nauka młodzieży z poziomu 
szkoły średniej była utrudniona 

Wspomnienia z pracy w tajnym nauczaniu czasie okupacji hi-
tlerowskiej w Sułkowicach, wykaz nauczycieli pracujących w szko-
le powszechnej, kilka zdjęć oraz przechowaną w domu książkę z bi-
blioteki szkoły zawodowej pt „Pamiątki Seweryna Soplicy” Henryka 
Rzewuskiego przekazuję na prośbę mojej matki Ireny Koza. Jest ona 
ostatnim nauczycielem szkoły z okresu okupacji. W lipcu tego roku 
skończyła 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat. Pamięta dawne czasy 
ale i chwilę obecną. Na stałe od września 1945 r. mieszka w swoim 
rodzinnym mieście Krakowie. Syn Janusz Koza, Kraków 09.11.2011.

Od lewej Jadwiga Blak z córką 
i Irena Koza (nauczycielki szkoły 

powszechnej) w okresie okupacji na 
tle wikarówki

Zdjęcia dzieci pierwszokomunijnych z księdzem i nauczycielką Ireną Kozą. Redakcji nie udało się ustalić nazwisk księ-
dza i sfotografowanych dzieci. Może ktoś z Czytelników ich rozpozna?             fot.z arch. Ireny Kozy
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częstym jej udziałem w akcjach 
partyzanckich – wysadzanie to-
rów kolejowych, mostów, rozbraja-
nie Niemców – z których ucznio-
wie-partyzanci czasami nie wracali.

Nauka dla uczniów szko-
ły podstawowej odbywała się 
w mieszkaniu kierownika szkoły, 
w moim lub koleżanki Gruszec-
kiej. Dzieci przychodziły pojedyn-
czo i tak wracały; grupa liczyła 10-
15 osób. W razie najazdu Gestapo 
zawieszaliśmy zajęcia. 

Nauczycielki 
(od lewej) Irena Koza 

i Kazimiera Gruszecka

Uczyłam języka polskiego, 
historii, geografii; korzystaliśmy 
z podręczników i książek zachowa-
nych przez kierownika szkoły.

Młodzież poznała dzieje Ślima-
ka z Placówki Bolesława Prusa, La-
tarnika i Ogniem i mieczem Hen-
ryka Sienkiewicza, wiersze Marii 
Konopnickiej, Wierną rzekę Stefa-
na Żeromskiego. Wraz z kierowni-
kiem Marianem Biczem uczyłam 
pięknych pieśni patriotycznych.

Tych kilka wspomnień z czasów oku-
pacji hitlerowskiej, dramatycznych 

wydarzeń w Sułkowicach i pracy 
w tajnym nauczaniu spisała

 Irena Koza

Nauczyciele Szkoły Powszechnej 
w Sułkowicach w okresie okupacji:

Marian Bicz – kierownik szkoły
Jadwiga Blak
Kazimiera Gruszecka
Józef Hojda
Maria Hojda
Irena Koza
Katarzyna Kramarz
Karolina Lisowska
Stefania Milewska

Jak zastrzega Irena Koza, 
spis może być niekompletny.

Turniej Strzelecki z okazji 
Święta Niepodległości

O Puchar 
Burmistrza

Z okazji Dnia Niepodległo-
ści, jak co roku na Strzelnicy 
Sportowej ZSZiO w Sułkowicach 
9 listopada odbył się Turniej 
Strzelecki o Puchar Burmistrza 
Sułkowic oraz o puchar Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej im. Woj-
ska Polskiego.

Pierwsze miejsce wystrzelał 
sobie Wiesław Flejtuch – Brat Kur-
kowy, który regularnie obejmuje 
honorowym patronatem tę impre-
zę. Uroczyste wręczenie pucharu 
i dyplomów z rąk dyrektor Alek-
sandry Korpal odbyło się w odno-
wionej Galerii Internat. 

Drugie miejsce zajął Maciej 
Betlej, a trzecie Grzegorz Biela. 
Podziękowania za pomoc w organi-
zacji imprezy otrzymali Katarzyna 
Makuch i Andrzej Pułka. 

Z jesienną wizytą

U św. Michała
w Lesie Groby

Kapliczka św. Michała Ar-
chanioła w Lesie Groby odwie-
dzana jest dwa razy do roku: 
z okazji rocznicy bitwy lancko-
rońskiej Konfederacji Barskiej 
oraz z okazji święta Patrona tego 
miejsca. W tym roku spotkanie 
jesienne zorganizowali strażacy 
z OSP w Habrutowicach. 

Kapliczka św. Michała Archa-
nioła w Lesie Groby, gdzie pocho-
wani są Konfederaci Barscy, nie ma 
własnego odpustu. Ale miał go sto-
jący tu ongiś harbutowicki kościół. 
Wezwanie odziedziczył też kościół 
obecny (obok wezwania Matki Bo-
żej). Ma więc dwa odpusty.

Msza św. na polanie przy kap-
liczce, nad grobami konfederatów 
ma zawsze szczególną atmosferę, 
zarówno w wiosennej szacie maja, 
jak w barwach jesieni. 

Po Mszy św. jak zwykle było 
sąsiedzkie spotkanie mieszkań-
ców kilku gmin przy ognisku, kieł-
baskach i śpiewie z gitarami. 

(red.)

(jg)
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Zalew
Zgodnie z harmonogramem 

prowadzone prace przy budowie 
zalewu. Oprócz prac w niecce 
zbiornika prowadzona jest budo-
wa sieci wodnej i kanalizacyjnej 
oraz konstrukcji pomostu. 

Przedszkole i gimnazjum
Do 30 listopada ma zostać 

wykonany dach nad budynkiem 
przedszkola w Krzywaczce i zabez-
pieczenie budowy na okres zimo-
wy. Wykonawca zadania jest przez 
firmę LUK–TERM z Radziemic. 
Na kontynuację budowy rozpisa-
ny został przetarg. Planowany ter-
min sfinalizowania tej inwestycji 
wyznaczono na 30 czerwca 2012 r.

Ruszyła budowa skrzydła 
gimnazjum w budynku ZPO 
w Rudniku. Wykonawcą zadania 
jest Firma Ogólnobudowlana ŁĘG 
Władysława Pustelnika z Rabki. 
Obecnie trwają prace ziemne i be-
tonowanie fundamentów. 

Kontynuacje
Trwają prace przy remoncie 

kolektora głównego kanalizacji 
sanitarnej w Biertowicach, budo-
wie wodociągu na ul. Ślusarskiej 
w Sułkowicach.

Zakończony został remont 
przyłączy kanalizacyjnych do 
hali sportowej przy gimnazjum 
w Sułkowicach i położenie nowej 
nakładki asfaltowej na łączniku 
od strażnicy do ul. Słonecznej 
w Rudniku.

Jesień w inwestycjach

Kontynuacje i nowe zadania
Końcówka roku jest zawsze bardzo intensywna w inwestycjach. 

Jedne zadania są finalizowane, inne kontynuowane, a jeszcze inne – przygotowywane na rok przyszły.

Prowadzone są prace projek-
towe rozbudowy sieci wodocią-
gowej w Rudniku i Sułkowicach. 
W Sułkowicach projektanci napoty-
kają na duże problemy z uzgodnie-
niem trasy przebiegu wodociągu.

Trwa konkurs na rozbudowę 
hali sportowej przy gimnazjum 
w Sułkowicach. Do konkursu zgło-
siło się 8 firm, które miały czas na 
złożenie prac do 14 listopada.

Zakończone zostało postępo-
wanie przetargowe na II etap mo-
dernizacji placu apelowego przy 
Szkole Podstawowej w Sułkowi-
cach. Wykonawcą zadania jest Za-
kład Gospodarki Komunalnej. In-
westycja będzie kosztowała 206,5 
tys. zł, a termin jej ukończenia za-
planowano na 6 grudnia.

ZGK wykonał też modernizację 
nawierzchni ul. Smereczyńskiego. 

Chodnik przy Kuźni
W efekcie rozmów z Zarządem 

Dróg Wojewódzkich i Prezesem Fa-
bryki Narzędzi Kuźnia przeprowa-
dzona została wymiana nawierzchni 
na chodniku przy ul. 1 Maja. Za ma-
teriały do wymiany tej nawierzchni 
zapłaciła FN Kuźnia 

Skrzyżowanie i chodnik 
Pojawiła się możliwość dokoń-

czenia budowy chodnika w Krzy-
waczce i urządzenia przejścia dla 
pieszych przy skrzyżowaniu drogi 
„bielskiej” z drogą prowadzącą do 
Skawiny. Wykonanie tego zada-

nia jest bardzo istotne ze wzglę-
du na   bezpieczeństwo zarówno 
pieszych, jak zmotoryzowanych 
użytkowników ruchu drogowego. 
W wyniku negocjacji burmistrza 
z przedstwicielami Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
uzgodniono, że wykonanie zada-
nia jest możliwe do wykonania, 
pod warunkiem, że gmina wykona 
do końca lutego projekt przebudo-
wy tego skrzyżowania i zaprojek-
tuje chodnik. Wykonanie zadania 
w całości byłoby sfinansowane 
przez GDDKiA. Po wstępnych roz-
mowach z firmą projektową, cena 
projektu nie przekroczyłaby kwo-
ty zamówienia z wolnej ręki.

Drugie wyłożenia
Wyłoniony został wykonawca 

Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla Sułkowic 
do powtórnego wyłożenia. Jest nim 
firma ASTA-PLAN z Krakowa. 

Zakończyło się drugie wyłoże-
nie planu dla Biertowic. Gminna 
Komisja Urbanistyczno-Architek-
toniczna analizuje obecnie zmiany 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla Rudnika 
i Krzywaczki.

Zimowe utrzymanie dróg
Zadanie to na terenie gminy 

w sezonie 2011/2012 powierzone 
zostało ZGK sp. z o.o.

(red.)

Kanalizacja przy hali sportowej.

fo
t.

 J
oa

n
n

a
 G

a
tl

ik

Nowa nakładka asfaltowa na łączniku ul. Słonecznej 
i Centralnej w Rudniku
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Rada Miejska wraz z Urzę-
dem Miejskim postanowiły wy-
stosować rezolucję do Marszałka 
Województwa Małopolskiego o pil-
ne podjęcie działań zmierzających 
do efektywnego wykorzystania 
istniejących instalacji służących 
do gospodarowania odpadami po-
przez umożliwienie  eksploatacji 
do końca ich możliwości technicz-
nych oraz o umieszczenie takich 
zapisów w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami, które 
uwzględnią obiekt w Sułkowicach 
jako instalację zapasową, dopusz-
czając zapełnienie istniejącego 
składowiska oraz funkcjonowanie 
linii sortowniczej. Druga rezolucja 
o zmianę w ustawie skierowana 
będzie do  Prezydenta RP, Mar-
szałków Sejmu i Senatu, Prezesa 
Rady Ministrów i parlamenta-
rzystów z Małopolski.

Od wielu lat Samorząd Suł-
kowic inwestuje w ochronę środo-
wiska, a w szczególności ochronę 
powierzchni ziemi poprzez budo-
wę instalacji przeznaczonych do 
zagospodarowania odpadów. 

W 2005 roku rozbudowano 
składowisko o nową nieckę z peł-
ną infrastrukturą techniczną oraz 
uzupełniono istniejące zaplecze 
techniczne o nowe obiekty polep-
szające sprawność działania skła-
dowiska, wyposażając go w wagę, 
kompaktor, dodatkową komorę na 
odcieki z możliwością ich zawraca-
nia na składowisko celem nawilża-
nia odpadów. 

Strategiczne decyzje dotyczą-
ce rozbudowy składowiska i bu-
dowy linii sortowniczej zapadły w 
2000 roku. Decydując się na tak 
wielkie wydatki, założone zostało 
kompleksowe rozwiązanie proble-
mu gospodarki odpadami na dłuż-
szy okres, tj. do 2020 r. Powierzch-
nia składowiska po rozbudowie 
wynosi 2,20 ha i ma pojemność 86 
881 m3. Obecnie wypełniona jest 
ona w 50%; co oznacza, że wydat-
ki poniesione na budowę nie zo-
staną zamortyzowane i stanowić 

będą znaczne obciążenie dla i tak 
skromnego budżetu gminy. 

Należy nadmienić, że skła-
dowisko i funkcjonujące urządze-
nia spełniają wszelkie parame-
try norm unijnych. Rozbudowa 

składowiska to wydatek rzędu 
3 milionów złotych. W roku 2009 r. 
uruchomiona została sortownia od-
padów oraz kompostownia w celu 
zapewnienia najlepszej dostępnej 
technologii. Instalacje te zostały 
dofinansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w kwocie 1 mln 995 tys. 574 zł.

Niezrozumiałe wydaje się za-
tem, że jedną decyzją ustawodaw-
cy przekreślone zostały wielolet-
nie starania Samorządu Sułkowic 
o prawidłową gospodarkę odpada-
mi na terenie gminy.

Uruchomione w 2005 roku 
składowisko odpadów komunal-
nych wraz z sortownią w swych za-
łożeniach stanowiło pierwszy etap 
budowy Powiatowego Centrum 
segregacji surowców wtórnych. 

Mogą nam zamknąć składowisko
W efekcie wadliwej ustawy

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o odpadach sułkowickiemu składowisku odpadów 
grozi zamknięcie od 1 stycznia 2013 r., chyba że zostanie wprowadzona korekta w ustawie 

mówiąca, że istniejące w dniu 1 stycznia 2012 r. instalacje służące do składowania, sortowania 
i odzysku odpadów komunalnych oraz kompostowania mogą nadal funkcjonować przez okres 10 lat. 

W dalszej kolejności przewidywa-
no budowę drugiej niecki  składo-
wiska mającej służyć do depono-
wania balastu.       

Sortownia odpadów przy 
istniejącym składowisku, która 

była uwzględniona w Krajowym 
Planie Gospodarki Odpada-
mi, umożliwia obsługę terenu 
zamieszkałego przez 200 tys. 
mieszkańców. Spełnia tym sa-
mym wymogi stawiane przez  
Krajowy i Wojewódzki Plan Go-
spodarki Odpadami. Prawidło-
we funkcjonowanie sortowni 
nie jest możliwe bez stworzenia 
odpowiedniego zaplecza, jakim 
jest niecka składowiska służąca 

do deponowania balastu pozosta-
jącego po procesie sortowania oraz 
odpadów zmieszanych.            

W związku z tym zasadne jest 
umieszczenie w planie informacji 
o funkcjonowaniu składowiska 
odpadów komunalnych do roku 
2020. Gmina Sułkowice w latach 
poprzednich wielokrotnie zdo-
bywała uznanie za prowadzenie, 
wzorowej gospodarki odpadami, 
co potwierdzają liczne nagrody,  
wyróżnienia i certyfikaty przyzna-
wane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz przez Narodową Radę 
Ekologiczną. 

W świetle przedstawionych wy-
żej faktów kuriozalnym wydaje się 
fakt „ukarania” Gminy Sułkowice 
za prowadzenie modelowej gospo-
darki odpadami na swoim terenie. 

(red.)

Jeśli ustawa o gospodarowaniu odpada-
mi wejdzie w życie w obecnym brzmie-
niu, to starania samorządu zostaną zni-
weczone – poprzez zapisy zabraniające 
prawidłowego i modelowego rozwiąza-
nia gospodarowania odpadami – a po-
niesione nakłady zostaną bezpowrotnie 
utracone.

Rok 2009 – za nowa linie sortownicza, kompostownie i doinwestowanie składo-
wiska gmina otrzymała kolejną Nagrodę za Ochronę Powierzchni Ziemi

fo
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2020 r.

Metody na problemy

I edycja Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych obejmowała lata 2007
–2011. W okresie obowiązywania 
pozwoliła np. OPS-owi na pozy-
skanie kilku milionów złotych na 
realizację kolejnych projektów 
na rzecz rozwiązywania proble-
mów społecznych. Jej wdrażanie 
zyskało gminie tytuł: „Wzorcowy 
Urząd w Małopolsce, za wdrożenie 
rozwiązania zarządczego pn.: Naj-
ważniejsi są ludzie. Pomoc władz 
gminy w pobudzaniu aktywności 
społecznej na rzecz potrzebują-
cych”. Przyczyniła się też do skon-
solidowania środowiska osób zaj-
mujących się pomocą społeczną 
i wypracowania skutecznych me-
chanizmów współpracy.

Aby działania w tym zakresie 
mogły być kontynuowane także 
w przyszłym roku i następnych, bur-
mistrz powołał specjalny zespół, któ-
remu powierzył stworzenie II edycji 
strategii – do roku 2020. Dokument 
ma zdiagnozować najpoważniejsze 
problemy społeczne w naszej gmi-
nie, ustalić ogólne i cząstkowe cele 
społeczne w działaniach władz gmin-
nych i kolejność ich realizacji. Krótko 
mówiąc, ma się przyczynić do popra-
wy sytuacji osób i rodzin w trudnej 
sytuacji, zapobiegać niekorzystnym 
zjawiskom i ograniczać ich wystę-
powanie, a także przyczyniać się do 
poprawy jakości życia mieszkańców, 
zwłaszcza ludzi starszych i niepełno-
sprawnych. Aktualna strategia jest 
warunkiem koniecznym do apliko-
wania o środki unijne. 

Ważne  jest, aby cele określo-
ne przez członków zespołu były 
konkretne, realistyczne, termino-
we i mierzalne. Strategia bowiem 
uchwalona na kolejne osiem lat, ma 
być „żywa”. Jak pokazały doświad-
czenia pierwszej strategii, doku-
ment ten jest niezbędny w organi-
zacji pracy i aplikowaniu o środki 
zewnętrzne. Tworzona II edycja 
strategii będzie oczywiście podlegać 
ewaluacji. Jedne zadania będą się 
dezaktualizowały, a na ich miejsce 
wprowadzone będą nowe, w miarę 
pojawiających się potrzeb. 

W zespole kierowanym przez 
kierownik Świetlicy Środowisko-
wej Krystynę Sosin przy współpra-
cy z dyrektor OPS Józefą Bernecką, 

Przed dwudziestoosobowym zespołem ds. rozwiązywania problemów społecznych stanęło zadanie 
stworzenia nowej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012–2020. 

zasiedli  pedagodzy szkolni, poli-
cjanci i pracownicy OPS, radni z 
komisji merytorycznych, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, 
reprezentanci osób niepełnospraw-
nych oraz służby zdrowia.  Został 
on podzielony na grupy robocze, 
przyporządkowane do każdego z 
problemów społecznych występu-
jących w naszej gminie. Pod lupę 
tych grup pójdą m.in.: przemoc w 
rodzinie, bezradność w sprawach 
opiekuńczych i wychowawczych, 
alkoholizm i narkomania, niepeł-
nosprawność i długotrwała cho-
roba, bezpieczeństwo publiczne 
(interwencje w rodzinie, przestęp-
czość, niebieska karta, analiza sta-
nu zagrożenia), bezrobocie, sieroc-
two, starość i ubóstwo.

W bieżącym roku drastycznie wzrosło bezrobocie w całym 
kraju. W naszym powiecie stopa bezrobocia przekroczyła 

poziom 13%, a nasza gmina w tej przykrej statystyce 
znajduje się na jednym z najwyższych miejsc.

Bezrobocie
Rząd drastycznie obciął środki na Fundusz Pracy

 Z tak wysokim bezrobociem 
nie mieliśmy do czynienia od 2006 
roku. Niezależnie od trudnej sytu-
acji kryzysowej w całej Europie, 
specjaliści i analitycy z urzędów 
pracy twierdzą, że na wzrost bez-
robocia ma też wpływ drastyczne 
obcięcie pieniędzy na Fundusz 
Pracy. Rząd przeznaczył na ten cel 
sumę około połowę mniejszą niż 
w roku ubiegłym.

Z Funduszu Pracy finansowa-
ne są różne programy wspomaga-
jące zatrudnienie osób bezrobot-
nych, takie jak np. staże, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, 
a także rozmaite kursy, szkolenia 
i różne inne formy aktywizacji 
zawodowej. W przypadku kursów 
i szkoleń drugim źródłem zasila-
nia są fundusze unijne.

Jak wynika z analizy danych, 
w naszej gminie wzrost bezro-
bocia w pierwszym półroczu nie 
był bardzo wysoki, bo tylko około 
0,5%. Jednak niski wzrost bez-
robocia nie jest jednak powo-
dem do satysfakcji, gdyż i tak 
mamy jeden z najwyższy  odse-
tek bezrobotnych w powiecie. Co 

Aby dobrze zaplanować działa-
nia najpierw postanowiono zdiagno-
zować obecny stan poszczególnych 
problemów społecznych. Zadania 
zostały podzielone  pomiędzy po-
szczególne grupy na pierwszym spo-
tkaniu, które odbyło się 2 listopada. 
Wtedy też określone zostały ramy 
pracy potrzebnej do wykonania. Te-
raz grupy będą pracowały każda nad 
swoim problemem, a na następnym 
spotkaniu plenarnym 28 listopada 
wyniki pracy grup zostaną wspólnie 
przedyskutowane i przeanalizowa-
ne metodą SWOT. Później gru-
py przystąpią do sformułowania 
misji i celów strategicznych, a na 
kolejnych zebraniach ustalone zo-
staną cele operacyjne i konkretne 
działania.

gorsza, przodujemy w powiecie 
w statystyce bezrobotnych w sile 
wieku – od 35 do 45 lat. Jest to 
ok. 21%, co oznacza, że co piąty 
mieszkaniec gminy w tym prze-
dziale wiekowym, który jest go-
tów podjąć prace, nie może jej 
dostać (w statystykach bierze się 
pod uwag osoby, które są zdol-
ne do pracy i chcą pracować, nie 
uwzględnia się np. kobiet, które 
wychowują dzieci i nie zamierzają 
w tym czasie iść do pracy).

W roku 2010 mieliśmy w gmi-
nie 757 osób bezrobotnych, z czego 
tylko 130 osób miało prawo do za-
siłku. W liczbie bezrobotnych mło-
dzież w wieku 18-24 lata to było aż 
212 osób, a 287 osób to długotrwale 
bezrobotni, czyli osoby, które nie 
mają pracy dłużej niż rok.  W licz-
bie bezrobotnych było 333 kobiety. 
Dla obecnego roku nie ma jeszcze 
statystyk, ale wiemy, że te liczby 
wzrosły.

Obniżenie środków na Fun-
dusz Pracy odbiło się również na 
poziomie zatrudnienia osób bez-
robotnych przez urzędy gmin i ich 
jednostki. Dla przykładu w naszej 

Joanna Gatlik
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gminie w 2010 roku 9 osób zosta-
ło zatrudnionych w ramach stażu, 
4 przy pracach interwencyjnych, 
a 22 do robót publicznych. Łącz-
nie było to 35 osób zatrudnionych 
przez Urząd Miejski. W roku 2011 
staż mogły odbyć tylko 2 osoby, 
a do robót publicznych gmina 
mogła zatrudnić jedynie 5 osób.  
W poprzednich latach również gmi-
na zatrudniała o wiele więcej osób: 
w roku 2007 – 29 osób, 2008 – 19 
osób, 2009 – 39 osób, 2010 – 35 osób, 
a w tym roku jest to tylko 7.

Podobnie sytuacja przedsta-
wia się we wszystkich innych for-

mach pomocy bezrobotnym w zna-
lezieniu pracy. Powiatowy Urząd 
Pracy bije na alarm. Powiatowa 
Rada Zatrudnienia kieruje monity 
i protesty do rządu. Podobnie czyni 
Wojewódzki Urząd Pracy i urzędy 
w całym kraju. Skuteczność tych 
działań jest żadna w tym roku, 
a jak będzie w przyszłym dowiemy 
się przy podziale budżetu.

Zmniejszenie Funduszu Pracy 
nie odbiło się na szczęście za bardzo 
na projektach realizowanych za pie-
niądze unijne, zwłaszcza tych, które 
są finansowane w 100% z Europej-
skiego Funduszu Społecznego lub 

do których wkład własny zapewnia 
gmina (co nie przekracza 20% kosz-
tów). Dlatego w naszej gminie mogą 
bez żadnych przeszkód być realizo-
wane takie projekty aktywizacji za-
wodowej, jak np. Krok w lepsze jutro 
prowadzony przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Problemy bezrobocia i pomo-
cy socjalnej osobom dotkniętym 
bezrobociem w naszej gminie były 
jednym z głównych tematów paź-
dziernikowego posiedzenia Komisji 
ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej.

S e s j e  r a d y  m i e j s k i e j 
Sesja XIII – 27 października 

Na sesji przedstawiono infor-
mację Przewodniczącego Rady Miej-
skiej na temat analizy złożonych 
oświadczeń majątkowych Radnych 
oraz informację Burmistrza Gminy 
na temat analizy złożonych oświad-
czeń majątkowych pracowników. 
Sesja ta była bardzo burzliwa i to 
z kilku różnych powodów.

Najpierw wystąpili mieszkań-
cy ulicy Wyzwolenia, którzy nie 
zgadzają się z projektem planu 
zagospodarowania dla Sułkowic 
odnośnie drogi nr 2281, która mia-
łaby przebiegać przez ich pola.

Kolejny problem, który przed-
stawili mieszkańcy ul. Starowiej-
skiej, dotyczy sporu z jednym z są-
siadów, który ogranicza pozostałym 
mieszkańcom swobodny przejazd 
do ich posiadłości. Przyszli do rady 
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
konfliktu. Jest to jednak bardzo 
złożony problem. Może być on 
rozwiązany przez właścicieli spor-
nych nieruchomości albo poprzez 
wystąpienie do Sądu Rejonowego 
w Myślenicach o zasiedzenie słu-
żebności przejazdu po istniejącym 
szlaku drożnym, albo poprzez po-
stępowanie sądowe, dzięki które-
mu możliwe jest ustanowienie dro-
gi koniecznej do nieruchomości.

Trzecim gorącym tematem 
było wystąpienie delegacji rady 
rodziców ZPO w Rudniku z prośbą 
o wybudowanie w Rudniku nowej 
sali gimnastycznej, gdyż obecna 
nie wystarcza dla tak dużej spo-
łeczności szkolnej. Odbywa się 
w niej 13 godz. lekcyjnych dzien-
nie, a uczniowie muszą w związ-
ku z tym zaczynać lekcje o 7:10 
i kończyć je po 16:00. Obecna sala 
gimnastyczna istnieje już 50 lat. 

Szkoła w Rudniku jest drugą pod 
względem wielkości w gminie Suł-
kowice, a rodzice stawiają coraz 
większe wymagania.

Sesja XIV – nadzwyczajna
Sesja została została zwołana 

w wyniku nieporozumień, do 
jakich doszło między radnymi 
z komisji nagród. W ich efekcie na 
XIII sesji nie udało się ustalić listy 
kandydatów do nagród samorzą-
dowych, choć komisja – po dwu-
krotnych wcześniejszych obra-
dach – wytypowała 3 kandydatów.

 Na sesji nadzwyczajnej osta-
tecznie zostali wyłonieni trzej 
laureaci Nagród Samorządowych 
za rok 2011. Procedura ich przy-
znawania rozpoczęła się na sesji 
Rady Miejskiej nr X w dniu 7 lip-
ca, kiedy to została powołana do-
raźna komisja nagród w składzie: 
Bożena Horwat, Władysława Ko-
łodziejczyk, Kazimierz Król, Ja-
nusz Starzec i Waldemar Wolski. 
W trakcie dwóch obrad komisji 
zostały wybrane osoby do nagród. 
Na podstawie wyboru został przy-
gotowany projekt uchwały RM, 
który mówił o tym, że pierwsze 
miejsce otrzymało Stowarzyszenie 
Gospodyń Cis w Harbutowicach, 
drugą nagrodę wyznaczono dla ks. 
Jacka Budzonia, zaś trzecią – dla 
Danuty Sołtys – prezes PZERiI 
w Sułkowicach. Na sesji nr XIII 
Rada  po dwugodzinnych dysku-
sjach odrzuciła projekt uchwały. 
Powołano drugą Komisję Nagród 
w składzie:  Bożena Horwat, Wła-
dysława Kołodziejczyk, Kazimierz 
Król, Jan Socha i Waldemar Wol-
ski. Na nadzwyczajnej sesji w dniu 
3 listopada 2011 r. Komisja Nagród 
przedstawiła wytypowane do na-
grody osoby, a rada przyjęła nowy 

projekt uchwały. Ostatecznie zde-
cydowano, że nagrodę I stopnia 
otrzyma ks. Jacek Budzoń, II stop-
nia Stowarzyszenie Gospodyń Cis 
w Harbutowicach, a trzecia nagro-
da przypadnie Stanisławowi Wło-
chowi z Sułkowic.  

Musiały się odbyć aż trzy 
kilkugodzinne komisje oraz nad-
zwyczajna sesja, żeby podjęto 
decyzję, kto w tym roku otrzyma 
nagrodę. Członkowie komisji nie 
mogli dojść do porozumienia co 
do sposobu głosowania na kan-
dydatów. Każdy z nominowanych 
bowiem na swój sposób wyróżnia 
się swoją działalnością i promuje 
gminę poza jej granicami, a  każdy 
z członków miał swoje typy, które 
próbował przeforsować.  

Ponadto na sesji analizowano 
uwagi do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Biertowic. Omówiono 
tylko sporne wnioski dotyczące 
dróg – ich szerokości i kategorii, 
z przebiegiem narysowanym na 
projekcie planu. Uwagi do wyło-
żenia planu komentowała Mag-
dalena Czechowska – jedna z pro-
jektantek. W ramach pierwszego 
wyłożenia mieszkańcy Biertowic 
złożyli 47 uwag. Najwięcej kon-
trowersji wzbudziły dwie kwe-
stie – budowa obiektu handlowe-
go wielkopowierzchniowego na 
„Koszarach” oraz przebieg jednej 
z dróg dojazdowych.  

Wyłożenie planu odbędzie 
się po raz wtóry, tak aby każdy 
z mieszkańców miał wgląd w pro-
ponowane zmiany. Każda bowiem 
wprowadzona do planu zmiana 
przeznaczenia terenu powoduje 
konieczność wyłożenia planu do 
ponownego wglądu. 

Joanna Gatlik

(red.)
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Analiza uwag do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Biertowic 
ukazała problem, który pojawia 
się przy pracach nad zmianami 
w planach zagospodarowania 
przestrzennego Jeżeli mają po-
wstać tereny budowlane, musi też 
być do nich dojazd. Generalnie 
jednak każdy mieszkaniec broni 
swego, nie chcąc odstąpić części 
swojej działki pod drogę. Ludzie 
obawiają się także, że odstępując 
kawałek terenu, stracą możliwość 
budowania, gdyż działka może być 
już wtedy za mała na budowę. Ale 
ziemia nie jest z gumy, sama nie 
rozciągnie się pod drogę.  

Na XIV sesji RM analizowano 
uwagi do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Biertowic. Omówiono tyl-
ko sporne wnioski dotyczące dróg 
– ich szerokości i kategorii z prze-
biegiem narysowanym na projekcie 
planu. Uwagi do wyłożenia planu 
komentowała Magdalena Czechow-
ska – jedna z projektantek. 

Jeśli chodzi o szerokość dro-
gi, wyjaśniła, że obowiązuje usta-
wa o drogach publicznych, któ-
ra reguluje szerokości w liniach 
rozgraniczających (nie należy 
mylić z szerokością jezdni). Pro-
jektant musi również brać pod 
uwagę przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa konkretnej klasy drogi. 
W liniach rozgraniczających, czyli 
terenie, który jest zabezpieczony 
pod realizację jezdni, chodników, 
rowów i ewentualnej infrastruktu-
ry związanej z przebiegiem trasy 
komunikacyjnej, musi być zabez-
pieczony odpowiedni teren; dla 
dróg dojazdowych najlepiej 10 m 
szerokości, z możliwością zawęże-
nia w terenie gęsto zabudowanym, 
w przypadku dróg lokalnych 12 – 15 
m szerokości. Do nowych terenów 
budowlanych musi zostać zapew-
niona droga o odpowiednich, zgod-
nych z przepisami parametrach. 
Wyjaśniła, że projekt planu podle-
ga weryfikacji zgodności z przepi-
sami prawa. Jeśli obowiązują prze-
pisy dotyczące szerokości drogi 
w liniach rozgraniczających, to nie 
można ich łamać. 

Każdy chce, żeby były, ale nie kosztem jego działki

Problemy z nowymi drogami
Każdy to przyzna, że na nowych terenach budowlanych muszą być wygodne drogi, 

które obsłużą budowę, a później dojazd do nowo wybudowanych posesji i punktów usługowych. 
Dróg tych jednak często nie udaje się zaprojektować, bo zawsze jest kilka takich osób, które nie chcą 

pozwolić na uszczknięcie (choćby nawet odpłatnie) ani kawałka na drogę z ich działki.

Co z tą drogą?
Projektanci muszą przestrze-

gać obowiązujących parametrów 
dróg lub nie mogą projektować ich 
wcale. Drogi  muszą być dostosowa-
ne do ruchu zgodnie z przeznacze-
niem terenów budowlanych. Drogi 
wewnętrzne muszą być połączone 
z drogami wyższego rzędu, czyli 
gminnymi lub powiatowymi itd. 
Problem w tym, że mamy za mało 
dróg obsługujących tereny budow-
lane, a jak widać, projektant nie ma 
pełnej dowolności, w jakim miejscu 
wrysuje je w plany. 

Budowa nowych dróg zależy 
od gminy – czy będzie miała środki 

na ich realizację oraz od właścicie-
li gruntów, czy wydadzą zgodę na 
sprzedaż części nieruchomości pod 
budowę. Projektantka wspomnia-
ła też, że właściciele mają prawo 
zwrócić się do gminy o odszkodo-
wanie lub o zakup nieruchomości, 
jeśli wartość ich działki spada. 

Magdalena Czechowska dodała 
również, że na początku projektowa-
nia planu została zwołana Gminna 
Komisja Architektoniczno–Urba-
nistyczna, która jest organem po-
mocniczym dla firmy projektującej. 
Komisja ta kontroluje i opiniuje za-
proponowane przez projektantów 
rozwiązania komunikacyjne. 

(jg)

Konflikt rowija się od kilku 
miesięcy. Właściciel działki zło-
żył wniosek o przekwalifikowanie 
jej na teren pod usługi handlowe. 
Na to jednak nie chcą się zgodzić 
właściciele sklepików na Zielonej 
oraz supermarketu Zibi, jak rów-
nież sąsiedni właściciele. 

Protestujący uważają, że 
zniszczy to zarówno lokalny, ist-
niejący już handel, jak też faunę 
i florę występującą na spornym 
terenie. Zostało wystosowane pi-
smo do rady, że występują tam 
unikatowe walory przyrodni-
cze, gatunki roślin (np. czosnek 
niedźwiedzi) i owadów (porobnica 
włochatka, drewniarka itp.) pod-
legające ochronie ścisłej lub czę-
ściowej.  Problem w tym, że ten te-
ren w studium zagospodarowania 
przestrzennego był przewidzia-
ny pod tereny UC1 czyli właśnie 
usług komercyjnych i nieuciążli-
wego rzemiosła dla obiektów wiel-
kopowierzchniowych o powierzch-
ni do 2 tys. metrów kwadratowych 

Dylematy wielkopowierzchniowe

Pszczółka kontra Biedronka
Na „Koszarach” w Biertowicach wciąż trwa spór 

o przysłowiową „biedronkę”. 
Po raz kolejny osoby sprzeciwiające się planowanej tam 
(prywatnej) inwestycji przyszły na sesję rady miejskiej.

(a do takich zalicza się właśnie 
Biedronka). Zatem projektanci 
nie widzą powodu, dla którego 
nie mieliby właścicielowi ziemi, 
który o to wnioskuje, zaprojekto-
wać w planie zmian, o które wnosi, 
zwłaszcza, że wcześniej studium 
zatwierdzone było przez wiele in-
stytucji, w tym tę, która zajmuje 
się ochroną środowiska.  

Ostatecznie radni przegłoso-
wali wniosek, żeby kontynuować 
prace nad zmianami w nowym 
planie zagospodarowania dla 
Biertowic, z wyłączeniem tere-
nów spornych, na których miała-
by powstać rzekoma Biedronka. 
Przyjęcie takiej uchwały oznacza-
łoby, że na tych terenach będzie 
obowiązywał wcześniejszy plan, 
który zezwala na budowę dom-
ków jednorodzinnych. 

O sporze wokół Biedronki pi-
saliśmy w „Klamrze” w październi-
ku ubiegłego roku oraz w numerze 
styczniowym tego roku, a także na 
stronie internetowej gminy. (jg)
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Nie palmy śmieci
W okresie zimowym część 

mieszkańców gminy nagminnie 
pali śmieci – butelki i reklamówki 
plastikowe, styropian, buty, odpa-
dy meblowe zawierające resztki 
klejów i lakierów. Nie wszyscy są 
jednak świadomi, że ich spalanie 
powoduje wytwarzanie szkodli-
wych dla zdrowia substancji, ta-
kich jak formaldehyd i dioksyny, 
powodujące raka. Przetwarzanie 
termiczne odpadów jest karalne 
zgodnie z art. 71 ustawy o odpa-
dach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Takie postępowanie jest uciążliwe 
zarówno dla otoczenia, jak środo-
wiska naturalnego. W zimie cięż-
ko nieraz przewietrzyć dom, bo 
ciężki, śmierdzący smog wkrada 
się do wnętrza. W trosce o zdrowie 
własne i sąsiadów warto zastano-
wić się dwa razy, zanim włożymy 
do pieca zakazane śmieci. 

Uważajmy na czad
Straż pożarna w porze zi-

mowej co roku ostrzega przed 
cichym zabójcą – czyli czadem. 
Ulatniający się dwutlenek węgla 
prowadzi do poważnych zatruć, 
a nawet do śmierci. Objawy takie 
jak duszność, ból głowy, pulsowanie 
w skroniach, osłabienie to oznaka, że 
w domu może ulatniać się dwutle-
nek węgla. Należy wtedy szeroko 
otworzyć okna i jak najszybciej 
opuścić pomieszczenie, gdzie znaj-
duje się urządzenie grzewcze. 

Prawo budowlane mówi 
o tym, że należy sprawdzać prze-
wody kominowe co najmniej raz 
w roku, jednakże większość osób 
robi to tylko w okresie zimowym, 
kiedy są największe kolejki do 
kominiarzy.  Jednorazowe czysz-
czenie komina na życzenie klienta 
kosztuje 48 zł – czyli dużo mniej 
niż wtedy, gdy kominiarz sam  
przychodzi do domu. Można także 
zlecić usługę sprawdzenia droż-
ności przewodów i podłączeń do 
przewodów kominowych lub za-
instalować czujnik ostrzegający 
przed podwyższonym stężeniem 
tlenku węgla, którego koszt oscy-
luje między 100 a 160 zł. 

Coś nam tu śmierdzi
Trujące ogrzewanie

Wraz z nastaniem przymrozków w powietrzu pojawia się charakterystyczny, bardzo niemiły zapach. 
Okna nieraz nie da się otworzyć. Jednak nie w doznaniach estetyczno-węchowych tkwi 

istota problemu, lecz w tym, że się na własne żądanie trujemy.

W domu spalanie różnego rodzaju materiałów odbywa się w niskich temperaturach (200–
500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja do atmosfery, takich zanieczyszczeń jak:

pył (suchy)
związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity

tlenek węgla (CO)
nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL
nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF

tlenki azotu jako NOx
dwutlenek siarki (SO2)

metale ciężkie zaliczane do klasy: 
I (kadm, rtęć, ty tan) , 

II (arsen, kobalt, nikiel, selen) , 
III (ołów, chrom).

Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), 
dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali 
ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

(jg)

Od wielu lat upadki stanowią 
około 50 % wszystkich zgłoszo-
nych do KRUS wypadków przy 
pracy w gospodarstwie rolnym. 
Najczęściej zdarzają się potknię-
cia, poślizgnięcia, upadki ze scho-
dów i drabin, strychów i poddaszy. 
Najcięższe w skutkach są upadki 
z dużych wysokości, a przyczyną 
jest używanie niewłaściwych dra-
bin. Rolnicy często używają dra-
bin w złym stanie technicznym,  
wykonywanych we własnym za-
kresie, mało wytrzymałych, ze 
szczeblami przybitymi do pro-
wadnic. Niestety transportują też 
ciężary z wykorzystaniem drabin, 
chodzą w obuwiu, które nie za-
pewnia należytej przyczepności 
i nie usztywnia nogi w kostce. Scho-
dy do budynków gospodarczych 
i mieszkalnych bywają pozbawio-
ne poręczy, zaś otwory zrzutowe 
w budynkach inwentarskich – ba-
rier i progów.

KRUS ostrzega

Drabina – sprzęt potrzebny 
i niebezpieczny

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że wypadkowość wśród rolników
 jest znacznie większa niż w innych zawodach. 

Wynika to ze specyfiki pracy  rolnika,  złożonego środowiska, 
sezonowego i zróżnicowanego nasilenia prac, 

różnorodności stosowanych narzędzi i maszyn.

Oto niektóre z zasad, których 
przestrzeganie zmniejszy ryzyko 
nieszczęśliwego wypadku:
– nie używaj uszkodzonych drabin
– otwory zrzutowe zabezpiecz ba-
rierkami i listwami przypodłogo-
wymi
– ustawiaj drabinę pod kątem 
około 70 stopni, tak aby wystawa-
ła  ponad powierzchnię, na którą 
wchodzisz
– unikaj wnoszenia i znoszenia cięż-
kich przedmiotów po drabinie
– używaj drabin wykonanych z moc-
nych podłużnic i posiadających za-
bezpieczenia przed   przechyleniem 
i odchylaniem do tyłu
– noś obuwie na podeszwie pro-
tektorowanej, ściśle przylegające 
do stopy.

Pamiętaj, że jeżeli już dojdzie 
do nieszczęśliwego wypadku, należy 
go niezwłocznie zgłosić do KRUS.

Anna Szilder, Inspektor ds. prewencji 
w KRUS PT w Myślenicach
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Nasze szkoły i przedszkola w liczbach
Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 2054 uczniów i przedszkolaków

W szkołach podstawowych 
i gimnazjach naszej gminy rok 
szkolny 2011/2012 rozpoczęło 
1532 uczniów, 527 gimnazja-
listów i 1005 uczniów szkoły 
podstawowej. Do przedszkoli 
uczęszcza 522 dzieci.

W ciągu ostatnich lat licz-
ba uczniów rozpoczynających 
naukę w I klasie zmienia się 
w niewielkim stopniu i waha 
się w granicach 160 osób. W tym 
roku jest to 176 „pierwszaków”, 
w ubiegłym – 166, najmniej 
liczny był rocznik rozpoczyna-
jący naukę dwa lata temu– 148 
dzieci, a najliczniejszy to dzi-
siejsza klasa I i II gimnazjum – ok. 
180 osób).

Przedszkola
Gmina prowadzi 7 przedszkoli 

samorządowych, w nich 22 odziały, 
z czego w przedszkolu nr 1 w Suł-
kowicach jest jeden oddział integra-
cyjny. Największym naszym przed-
szkolem jest sułkowicka „dwójka”, 
gdzie funkcjonuje 5 oddziałów. 
Przedszkola nr 3, w Harbutowicach 
i w Biertowicach prowadzą po dwa 
oddziały,  Krzywaczka ma 3, a przed-
szkole w Rudniku i „jedynka” z Suł-
kowic – po 4 oddziały. W całej gmi-
nie nie ma problemu z miejscami 
w przedszkolach, a liczba oddziałów 
i czas ich pracy są elastycznie dosto-
sowywane do faktycznych potrzeb 
mieszkańców (co jak wiadomo jest 
dość rzadkie w skali kraju i stanowi 
powód do chluby).

Szkoły podstawowe
W każdej miejscowości gminy 

działa szkoła podstawowa. Szko-
ły w Biertowicach, Krzywaczce 
i Harbutowicach mają po 1 oddzia-
le w roczniku, szkoła w Rudniku  
– po 2 oddziały, a w Sułkowicach 
po 4 oddziały. 3 oddziały sułko-
wickiej szkoły to klasy sportowe, 
w każdym roczniku jest też po 
jednej klasie integracyjnej. Do 
największej w gminie sułkowic-
kiej podstawówki uczęszcza 464 
uczniów, do najmniejszej bierto-
wickiej – 65 uczniów.  

Być może statystyki są nudne, jednak czasami warto je przeanalizować, by lepiej zrozumieć 
skalę potrzeb i problemów związanych z różnymi obszarami życia naszej gminy. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego „Klamra” 
wzięła pod statystyczną lupę nasze szkoły.

Gimnazja
Obecnie w gminie działają 

3 gimnazja. Najmłodsze gimna-
zjum w Rudniku osiągnęło w tym 
roku już pełen „skład” czyli po 
dwa oddziały z każdego rocznika. 
Jednociągowe jest gminazjum 
w Krzywaczce. Rudnickie liczy 110 
uczniów, krzywaczańskie – 82. Gim-
nazjum w Sułkowicach kształci mło-
dzież z Sułkowic, Biertowic i Har-
butowic, prowadząc po 5 oddziałów 
w roczniku (a klas II jest 6). Łącznie 
uczy się w nim 335 uczniów.

Sześciolatki
W tym roku rodzice mogli 

jeszcze podejmować decyzję co 
do tego, czy zdecydują się posłać 
sześciolatki do pierwszej klasy, 
czy do przedszkola. W przyszłym 
– o ile nic się w ustawie nie zmieni 
– sześciolatki pójdą do szkoły obo-
wiązkowo. 

W pierwszych klasach naszej 
gminy w tym roku uczy się 21 sześ-
ciolatków: 15 w szkole Sułkowi-
cach, 5 w Rudniku i 1 w Krzywacz-
ce. Pozostałe 140 dzieci sześciolet-
nich chodzi do przedszkoli.

Uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych

Opinie poradni o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych posiada w 
gminie 57 uczniów szkół podstawo-
wych. 21 z nich wymaga kształcenia 
specjalnego. Jedno z  dzieci ma od-
roczony obowiązek szkolny, a jedno 
objęte jest nauczaniem indywidual-

nym. Po dwoje dzieci uczęszcza 
na zajęcia rewalidacyjno-wy-
chowawcze prowadzone przez 
szkoły w Sułkowicach i Rudniku, 
pięcioro dowożonych jest do My-
ślenic do Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego 
(OREW), a jedno do gimnazjum 
specjalnego w Myślenicach. Jest 
to uzależnione od stopnia niepeł-
nosprawności dziecka. 

W gimnazjach opinię 
o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych posiada 58 uczniów, 
a 6 ma orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  

Dowóz do szkoły
Do szkół podstawowych do-

wożone są dzieci w Sułkowicach 
(45 dzieci) i w Harbutowicach 
(9 dzieci). Są to uczniowie, którzy 
mieszkają w odległości 3 km od 
szkoły, a w pojedynczych przy-
padkach nawet 4 km. Do gimna-
zjum w Sułkowicach ze względu 
na odległość dowożonych jest 94 
uczniów. 

Osobno organizowany jest do-
wóz do szkół i placówek opiekuń-
czych dzieci niepełnosprawnych: 
20 do szkół podstawowych i 5 do 
gimnazjum w Sułkowicach. 

Nauczyciele
Gmina zatrudnia ogółem 205 

nauczycieli w szkołach i  przed-
szkolach. Najwięcej, bo 112 jest na-
uczycieli dyplomowanych (najwyż-
szy stopień awansu zawodowego 
nauczyciela). Nauczycieli miano-
wanych mamy 47, kontraktowych 
40 oraz 6 stażystów. Nie wszyscy 
oni są nauczycielami zatrudniony-
mi na pełnym etacie. Biorąc pod 
uwagę wymiar godzin, gmina ob-
sługuje 181,12 etatów nauczyciel-
skich, w tym ZPO w Biertowicach 
– 11,67 etatu, ZPO  w Harbutowicach 
– 13,27 etatu, ZPO w Krzywaczce 
– 23,49 etatu, ZPO w Rudniku 
– 31,83 etatu, szkoła podstawowa 
w Sułkowiach – 44,62 etatu, gimna-
zjum w Sułkowicach – 36,78 etatu, 
a sułkowickie przedszkola zatrud-
niają nauczycieli na 19,46 etatu.(red.)
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(red.)

Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2011 roku

We wszystkich placówkach 
oświatowych remonty i moder-
nizacje, a także ich doposażanie 
prowadzili dyrektorzy, którzy w 
imieniu gminy sprawują trwały 
zarząd nad obiektami. Jednocze-
śnie inwestycje w placówkach 
oświatowych systematycznie pro-
wadzi gmina. 

ZPO w Biertowicach
Wykonane prace: wymiana 

stolarki okiennej w budynkach 
szkoły i przedszkola, założenie 
siatki ochronnej na okna, malowa-
nie szatni, części korytarza, dwóch 
sali w przedszkolu, zakup wykła-
dzin do przedszkola i na korytarz, 
wykonanie ciągu komunikacyj-
nego, remont łazienki i magazy-
nu żywnościowego, remont sali 
gimnastycznej (dofinansowany ze 
środków Rady Sołeckiej w Bierto-
wicach, a foszty dębowe podarował 
sponsor), wymiana lamp, wyposa-
żenie sali nowego oddziału przed-
szkolnego, wykonanie szafek do 
szatni. Prace remontowe w znacz-
nej części wykonała grupa gospo-
darcza z UM w Sułkowicach.

Gmina wykonała ponadto wy-
mianę okien w budynku A i B

ZPO w Harbutowicach
Wykonane prace: wymiana 

drzwi w pokoju nauczycielskim, 
montaż wykładziny w sali przed-
szkolnej.

W trwały zarząd dyrektor 
szkoły otrzymał także Dom Na-
uczyciela. Obecnie prowadzone 
tam są przez gminę prace remon-
towe, m.in. wymiana okien na 
1 piętrze. W kolejnym zwolnionym 
mieszkaniu powstają sale, które 
będą służyły szkole i świetlicy.

ZPO w Krzywaczce
Wykonane prace: zakup 7 szt. 

drzwi do klas na II piętrze budyn-
ku, zakup tablicy interaktywnej 
z pełnym oprzyrządowaniem, ma-
lowanie i remont 3 sal, moderniza-
cja kanalizacji, zakup kopiarki do 
użytku nauczycieli i uczniów, za-
kup strojów dla chóru szkolnego.

Ma ukończeniu jest przykry-
wanie dachem i zabezpieczanie na 
zimę skrzydła budynku przezna-
czonego na przedszkole (szerzej 
na temat tej inwestycji piszemy 
na str. 16). 

ZPO w Rudniku
Wykonane prace: adaptacja 

dwóch pomieszczeń na sale lekcyj-
ne z wypracowanych dodatkowych 

dochodów z czesnego w przed-
szkolu, adaptacja pomieszczenia 
na salę przedszkolną, wykonanie 
szatni dla klas pierwszych SP 
i oddziału przedszkola, prace mo-
dernizacyjno–remontowe (malo-
wanie: wyposażenia boiska spor-
towego, magazynu kuchni, bramy 
wjazdowej, stolików uczniowskich 
i korytarza koło sali gimnastycz-
nej), wymiana oświetlenia, zakup 
dywanów do dwóch sal.

Po przerwie niezależnej od 
gminy, wznowiona została budowa 
skrzydła dla gimnazjum (szerzej 
na temat tej inwestycji piszemy 
na str. 16) 

SP w Sułkowicach
Wykonane prace: wymiana: 

gniazd siłowych, instalacji elek-
trycznej, baterii, syfonów, drzwi i 
zamków uszczelnienie instalacji 
sanitarnej w kuchni; zakup termy 
elektrycznej, podłączenie zimnej 
i ciepłej wody, montaż kanalizacji 
w świetlicy; prace remontowe, wy-
miana wykładzin, lamp, regałów w 
gabinecie pielęgniarskim; remont 
korytarza na poddaszu, moderniza-
cja dwóch toalet; zakup tablicy in-
teraktywnej i adaptacja sali do po-
trzeb jej montażu; wymiana lamp 
oświetleniowych w sali gimnastycz-
nej; remont urządzeń na boisku 
szkolnym; wykonanie oświetlenia 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego (prywatny inwestor – firma 
JUCO). Zakup: laptopa z oprogra-
mowaniem (prywatny sponsor), 
sprzętu audiowizualnego - telewi-
zor, odtwarzacz video, odtwarzacz 
DVD, radiomagnetofon (prywatny 
sponsor – ksiądz proboszcz) i mebli 
kuchennych (prywatny sponsor).

Gmina wykonała ponadto re-
mont placu przyszkolnego.

Gimnazjum w Sułkowicach
Wykonane prace: montaż 

okapu kuchennego, moderniza-
cja radiowęzła (pozyskano do ra-
diowęzła – 2.800 zł), modernizacja 
systemu alarmowego, uruchomie-
nie platformy dla osób niepełno-
sprawnych, stworzenie gabinetu 
pielęgniarki i sali terapii, montaż 
skoczni przy boisku, demontaż 
starej instalacji nagłaśniającej, wy-
miana oświetlenia i remont świe-
tlika w hali sportowej, ogrodzenie 
terenu szkolnego, malowanie ko-
rytarza szkolnego, biblioteki, 3 sal 
lekcyjnych, świetlicy i kuchni.

Ponadto gmina przeprowa-
dziła modernizację infrastruktury 
sportowej  (w tym przygotowana 
została dokumentacja przetargo-
wa na konkurs).

Przedszkole Nr 1
Wykonane prace: moderni-

zacja instalacji kanalizacyjnej, 
położenie płytek na podłodze 
w ubikacji, konserwacja urządzeń 
ogrodowych, wymiana baterii ku-
chennej, modernizacja ogrodu 
przedszkolnego, zakup materiału 
na malowanie części gospodarczej 
budynku, części elewacji i  odgrzy-
bianie piwnic.

Przedszkole Nr 2
Wykonane prace: malowa-

nie ścian i stolarki wewnętrznej 
w szatni; ścian w zmywalni, mo-
dernizacja parkietu (koszty najmu 
cykliniarki pozyskane od sponso-
ra, wykonanie – grupa gospodar-
cza z UM), wymiana oświetlenia 
w szatni, wykończenia podłogowe. 

W ramach inwestycji gmin-
nych rozebrany został taras i wy-
konano izolację budynku oraz 
wykonana została podbudowa pod 
parking.

Przedszkole Nr 3
Wykonane prace: naprawa 

wierzchniej płyty na szambie 
(grupa gospodarcza z UM), mon-
taż pompy do odprowadzania 
wody opadowej, remont urządzeń 
w sanitariatach, malowanie klat-
ki schodowej, korytarzy i kuchni 
(grupa gospodarcza z UM). 

Gmina zakupiła i zainstalowa-
ła nowe urządzenie na przedszkol-
nym placu zabaw.

***
W Sułkowicach zbudowany 

zostanie nowy budynek przed-
szkolny. W tym roku wykonany 
został jego projekt.

Ławka-kwietnik na wyremontowanym 
placu przy szkole podstawowej 
w Sułkowicach      fot. Joanna Gatlik
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W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie

Odblaskowe szkoły

Konkurs ma także przypo-
mnieć o ustawowym obowiązku 
korzystania przez dzieci do lat 15 
z elementów odblaskowych i zwró-
cić uwagę na konieczność kontro-
lowania, czy jest wypełniany. 

Biertowice
Akcją objęci zostali uczniowie 

szkoły podstawowej i przedszkola.  
We wrześniu na zebraniach z ro-
dzicami wychowawcy informowali 
o przebiegu konkursu i konieczno-
ści noszenia elementów odblasko-
wych również na terenie wsi. 

W klasach młodszych odbyły 
się praktyczne ćwiczenia w pra-
widłowym przechodzeniu przez 
jezdnię oraz w poruszaniu się po 
drodze publicznej. Zorganizowany 
także konkurs o zasadach bezpie-
czeństwa pieszego na drodze.

Klasa pierwsza otrzymała 
także certyfikat potwierdzający 
udział w III edycji programu Klub 
Bezpiecznego Puchatka oraz mate-
riały edukacyjne dla nauczycieli, 
książeczki dla uczniów i ulotki dla 
rodziców.  Uczniowie kl. IV rozpo-
częli zajęcia przygotowujące ich do 
uzyskania karty rowerowej. 

Kolejnym działaniem w ra-
mach tej akcji było wykonanie na 
zajęciach koła plastycznego prac 
tematycznych, które zdobią szkol-
ne korytarze. 

Na lekcjach wychowania fi-
zycznego są prowadzone zaba-
wy i gry utrwalające zasady bez-
piecznego korzystania z jezdni. 
W klasach nauczyciel wychowania 
fizycznego uczył też dzieci pod-
staw udzielania pierwszej pomocy. 
Na godzinach do dyspozycji wy-
chowawcy oraz na wybranych lek-
cjach w kl. IV–VI przeprowadzono 
pogadanki na temat bezpieczeń-
stwa na drodze.

Na szkolnych korytarzach roz-
wieszono wykonane przez uczniów  
gazetki pod hasłem: Ostrożni na 
drodze i Kodeks pieszego. Zaku-
piono  także książeczki pt. Bez-
pieczeństwo na drodze, w których 
jest wiele ciekawych gier i zabaw 

Kierowcy powinni z daleka widzieć dziecko na drodze. W trosce o to, by uczniowie bezpiecznie docierali 
do szkoły i wracali z niej do domu Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty 
ogłosiły konkurs „Odblaskowa szkoła”. 

W naszej gminie przystąpiły do niego szkoły w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku. 

zespołowych dla dzieci z klas 
młodszych oraz scenariusze lekcji 
o bezpieczeństwie na drodze. 

Dzieci z klas I-III przygo-
towały przedstawienie pt. Bądź 
bezpieczny na drodze, które za-
prezentowały całej społeczności 
szkolno-przedszkolnej  8 listo-
pada. Gościli na nim także dwaj 
przedstawiciele policji, rodzice 
oraz nauczyciele. Na zakończenie 
zorganizowano pokaz mody odbla-
skowej. Dzieci były wyposażone 
w kamizelki, naszywki, paski, bre-
loki, smycze, worki na pantofle, 
kurtki, okulary i czapki. W tym 
rynsztunku prezentowały się tak 
znakomicie, że policjanci postano-
wili zrobić sobie z nimi zdjęcie. 

W tym dniu odbyło się także 
rozstrzygniecie szkolnego konkur-
su plastycznego pt. Bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, w któ-
rym wzięły udział wszystkie klasy. 
Dzięki hojności sponsorów laureaci 
otrzymali nagrody i upominki.

Następnie wszyscy uczniowie 
z nauczycielami do skrzyżowania z 
drogą Kraków- Kalwaria.  Policjan-
ci zatrzymali ruch i pokazali, jak 
trzeba przechodzić przez ruchliwą 
ulicę, żeby dzieci były bezpiecz-

ne. W ramach akcji Odblaskowa 
szkoła wszyscy uczniowie zostali 
zaopatrzeni w elementy odblasko-
we.  Akcją tą w Biertowicach kie-
ruje Janusz Gorączko. 

Harbutowice 
Do szkoły przyjechała z My-

ślenic policjantka mł. asp. Gabriela 
Knapczyk–Kania wraz z komendan-
tem naszej Straży Miejskiej Józefem 
Strękiem. Wszyscy z uwagą wysłu-
chali pogadanki na temat bezpie-
czeństwa oraz obejrzeli filmy. Goście 
rozdali wszystkim uczniom kamizel-
ki i czapeczki odblaskowe. Młodsze 
dzieciaki otrzymają również odbla-
skowe breloczki. Klasy młodsze wraz 
gośćmi w mundurach odbyły ćwi-
czenia praktyczne na drodze. 

Konkurs Odblaskowa szko-
ła został szeroko wypromowany 
przez plakaty, gazetki na stronie 
internetowej szkoły. Do rodziców 
wystosowany został apel, uświada-
miający im, jak ważne jest, by dzie-
ci korzystały z odblaskowych pre-
zentów. Zorganizowano również 
konkurs plastyczny, pogadanki na 
godzinach wychowawczych. Za-
kup elementów odblaskowych za 

Odblaskowe dzieciaki z Biertowic fot. Joanna Gatlik
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1150 zł sfinansowany został dzięki 
sponsorom z PZU SA na czele. 

Koordynatorkami akcji w Har-
butowicach są Danuta Światłoń 
i Małgorzata Malina.

Rudnik
ZPO w Rudniku rozpoczeło 

konkurs od promocji idei Odbla-
skowej szkoły.  Uczniowie wykonali 
gazetki ścienne do sal lekcyjnych 
i na korytarze. Wśród uczniów klas 
II i III przeprowadzone zostały eli-
minacje do konkursu wiedzy o bez-
piecznym poruszaniu się pieszych 
w ruchu drogowym. Obejrzeli też 
film Bezpieczne dzieci. 

Szkoła zakupiła kamizelki od-
blaskowe, wykorzystywane pod-

czas wycieczek i materiały dydak-
tyczne do zajęć o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym. Wyposażyła 
wszystkich uczniów w elementy 
odblaskowe. Pedagodzy w Rudni-
ku mają za zadanie: promowanie 
tego przedsięwzięcia w prasie lo-
kalnej;  zorganizowanie w trakcie 
trwania akcji szkolnego konkursu 
plastycznego na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym dla 
klas I–III oraz konkursu szkolne-
go wiedzy o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym dla kl. II i III. Zor-
ganizowane zostaną dodatkowe 
zajęcia z udziałem policjanta oraz 
zajęcia  dotyczące bezpieczeństwa 
na drodze w klasach I w ramach 

Ćwiczenia z „widzialności” w Harbutowicach ot. Joanna Gatlik

programu edukacyjnego Klub 
Bezpiecznego Puchatka. 

Środki na zakup elementów 
odblaskowych i kamizelek w kwo-
cie 1000 zł pozyskano z funduszu 
prewencyjnego PZU. 

Koordynatorką akcji w Rud-
niku jest Alicja Kuchta. 

Odblaskowe dzieciaki
Jak mówią dyrektorzy szkół 

i osoby przeprowadzające akcję,  
dzieciom bardzo się ona spodoba-
ła i chętnie noszą wszelkie odbla-
ski, także kamizelki i czapeczki. 
Od najmłodszych lat wpajana jest 
im umiejętność poruszania się na 
drogach, dzięki czemu spokojniej-
si mogą być zarówno ich rodzice, 
jak i kierowcy na drogach. 

Bezpieczny Puchatek
Jak zostało to już wspomniane, 

szkoły podstawowe w Biertowicach, 
Rudniku, a także w Sułkowicach 
przystąpiły też do akcji Klub Bez-
piecznego Puchatka. Jest to pro-
gram, który trwa przez cały rok. 
Szkoły otrzymały pomoce dydak-
tyczne, plansze, zeszyciki do uzu-
pełniania, krzyżówki, a nauczycie-
le przeprowadzający ten program 
– specjalne książki do prowadzenia 
tych zajęć i pomoce naukowe. 

W Klubie dzieci nauczą się 
m.in. o zasadach bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdnię oraz o tym, 
jak zachowywać się w kontaktach z 
nieznajomymi.   

Na podst. informacji dyrektorów szkół 
oprac. Joanna Gatlik

Służby i szkoły dla bezpieczeństwa uczniów

Wychowanie do bezpieczeństwa
Takie akcje, jak Odblaskowa szkoła są bardzo ważne, ale nie zastąpią systematycznej pracy 

z dziećmi w tym zakresie. Zdają sobie z tego sprawę zarówno pedagodzy, jak policjanci, dlatego 
profilaktyka i wychowywanie dzieci (czasami też rodziców) do bezpiecznego poruszania się po drogach 

są prowadzone systematycznie we wszystkich placówkach oświatowych, od najwcześniejszych 
przedszkolnych lat po maturzystów. Służby mundurowe wspomagają szkoły na co dzień, 

odwiedzając je z prelekcjami i prezentacjami, prowadząc szkolenia, a także 
zabezpieczając newralgiczne punkty na drogach przy szkołach 

–  zwłaszcza po przerwach wakacyjnych. 

O bezpieczeństwie uczniów 
mówi komendant Straży 
Miejskiej Józef Stręk:

Na początku września, co-
dziennie rano przez 15 dni pil-
nowaliśmy z kolegą strażnikiem 
Witoldem Światłoniem newral-
gicznych punktów przy szkołach 
– rejon rynku, skrzyżowań, koło 

Lewiatana, przy szkole w Har-
butowicach. Odbywaliśmy także 
służby mieszane, współpracując 
z dzielnicowym przez 10 dni. 

W związku ze zmianą orga-
nizacji ruchu na parkingu przy 
przedszkolu nr 2 w Sułkowicach 
pouczaliśmy kierowców, jak nale-
ży się tam poruszać – wjeżdża się 
od ulicy 1 Maja, a wyjeżdża na uli-

cę Zagumnie. To znacznie popra-
wiło wygodę jazdy, gdyż wyjazd 
bezpośrednio na główną ulicę był 
dość niebezpieczny. Przy szkołach 
pouczaliśmy rodziców dowożą-
cych dzieci, że prawidłowo należy 
wysadzać pociechy z samochodu 
od strony chodnika. 

Mieliśmy także dwudniowe 
prelekcje w szkole podstawowej 
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w Sułkowicach i Harbutowi-
cach w klasach od I – III połączone 
z zajęciami praktycznymi na 
przejściach dla pieszych. W kla-
sach starszych – od IV – VI prelek-
cje miała asp. Gabriela Knapczyk 
– Kania z Komendy Powiatowej 
Policji w Myślenicach. 

Akcja policji 
przy niebezpiecznych drogach

Komenda Powiatowa Policji 
w Myślenicach w ramach akcji Bez-
pieczna droga do szkoły 2011 objęła  
nadzorem zwłaszcza te szkoły, któ-
re są położone bezpośrednio przy 
drogach o dużym natężeniu ruchu 
pieszych, szczególnie zagrożonych 
wypadkami.  Dane policji pokazu-
ją, że około 5% ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych w Polsce sta-
nowią dzieci, a blisko 15% rannych 
w wypadkach drogowych to osoby 
w wieku 5 do 15 lat.

Policja apeluje do rodziców:
Po pierwsze: wszelkie spo-

strzeżenia na temat nieprawidło-
wości związanych z organizacją 
ruchu drogowego w pobliżu szkół, 
miejscach niebezpiecznych, może-
my zgłaszać sami pod nr telefonu 
myślenickiej drogówki:

12 372 92 40 i 12 372 92 27

lub dyżurnemu KPP, tel. 

12 372 92 00 

lub do Straży Miejskiej, tel:

695 665 503.

Po drugie o to, by:

– pokazać dziecku najbezpiecz-
niejszą (nie tę najkrótszą) drogę 
do szkoły i w miarę możliwości 
pokonać tę trasę przed począt-
kiem roku szkolnego,

– wskazać dziecku w jakich miej-
scach i w jaki sposób bezpiecznie 
przechodzi się przez jezdnię, 

– wyposażyć je w elementy od-
blaskowe, poinstruować jak ma 
się zachować przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z autobusu,

– poinformować dziecko, o tym, 
że jeżeli w szkole spotka go ja-
kaś przykrość, to powinno szu-
kać pomocy u wychowawcy lub 
pedagoga.

W Sułkowicach dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Sułko-

wicach zorganizowała spotkania 
ze strażą miejską i policją, na któ-
rych dzieci obejrzały filmy.

25 września komendant Stra-
ży Miejskiej Józef Stręk rozmawiał 
z dziećmi na temat bezpieczeń-
stwa oraz zaprezentował pokaz 
multimedialny. Wraz z komen-
dantem uczniowie udali się też 
w najbliższą okolicę szkoły, żeby 
poćwiczyć wiadomości teoretycz-
ne w praktyce.

Komendant szczegółowo wyja-
śniał dzieciom zasady bezpieczne-
go postępowania w szkole, w domu 
i na ulicy. Wskazał na sposoby za-
chowania się w razie wypadku (po-
wiadomienie dorosłych, udzielenie 
w miarę możliwości pierwszej po-
mocy, zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia, właściwe stosowanie nume-
rów alarmowych i inne). 

Podczas pokazu multimedial-
nego zaprezentowany został film 
opowiadający o dziesięcioletnim 
Filipie, który wzorowo dba o wła-
sne bezpieczeństwo: zawsze unika 
niebezpiecznych miejsc, nie po-
dejmuje kontaktów z nieznajomy-
mi, zakłada kask w trakcie jazdy 
na rowerze, zapina pasy w samo-
chodzie, przechodzi na zielonym 
świetle itp. Na koniec uczniowie 
wzięli udział  w quizie z pytania-
mi, związanymi z treścią obejrza-
nego  filmu.

W Sułkowicach dla młodzieży
Od dwóch lat w sułkowickim 

gimnazjum – oprócz dyżurów na-
uczycielskich, wprowadzono tak-
że dyżury uczniowskie. Uczniowie 
otrzymują plakietki z imieniem 
i nazwiskiem i na przerwach dana 
klasa przez jeden tydzień kontro-

luje miejsca, gdzie nie dochodzą 
kamery monitoringu. Wtedy dzie-
ci mniej plotkują, a więcej pilnują. 
W ten sposób korytarze są czyste, 
nic nie jest zniszczone. Każdy re-
spektuje te uczniowskie dyżury 
– w myśl zasady ja pilnuję ciebie, 
ty pilnujesz mnie. Wszyscy doszli 
do wniosku, że jest to w porządku 
i chętnie wykonują ten dodatkowy 
obowiązek. Dyżurowanie uczniów 
jest oceniane przez wychowawców. 

Szkoła dba o bezpieczny do-
wóz uczniów do szkoły. Została 
zabezpieczona skarpa przy rzece 
niedaleko wejścia do szkoły. Rano 
są specjalne dyżury nauczyciela 
w szatni, podobnie po południu, 
po lekcjach. 

W klasach pierwszych prze-
prowadzane są ankiety na temat 
poczucia bezpieczeństwa uczniów, 
w których pytani są np. o to, czy 
są narażeni na jakieś urazy, do-
tknięcia, czy czują się przez kogoś 
zagrożeni. O samopoczucie w szko-
le pytani byli również uczniowie 
niepełnosprawni. Ankiety wyszły 
bardzo dobrze. Z badań wynika, że 
uczniowie czują się w szkole dobrze 
i bezpiecznie. 

W Krzywaczce 
Gimnazjum w Krzywaczce 

może się pochwalić certyfikatem 
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
odbyła się w szkole Akademia, 
podczas której podinsp. Robert 
Biela i asp. Szymon Sala uroczy-
ście wręczyli dyrektorowi Mirosła-
wowi Chmielowi przedłużenie 

Testowanie sprzętu straży pożarnej w Myślenicach przez dzieci z Krzywaczki
fot. z arch. Szkoły
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Certyfikatu Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo dla Gimnazjum 
w Krzywaczce na kolejne pięć lat.  

Szkoła otrzymała ów certy-
fikat dzięki realizacji projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa. Na terenie gminy Sułko-
wice czynny udział brali oraz swo-
ją fachowością i zaangażowaniem 
przedsięwzięcie wspierali: asp. 
Szymon Sala z Komendy Powiato-
wej Policji w Myślenicach, mł. asp. 
Józef Godzik z Posterunku Policji 
w Sułkowicach, Maria Anna Kuch-
ta – Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych, Agnieszka Lipczyńska-
Łabędź – wicedyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych, Aleksan-
dra Stręk – nauczycielka z gim-
nazjum i Anna Cyrek – pedagog. 
Warto nadmienić, iż jest to jedyne 
gimnazjum posiadającym ten cer-
tyfikat w Gminie Sułkowice.

Poznawanie zasad działania 
straży pożarnej 

Uczniowie z klasy pierw-
szej gimnazjum w Krzywaczce, 
w ramach rozszerzenia wiedzy 
z edukacji dla bezpieczeństwa, 
uczestniczyli 10 października 
w spotkaniu w komendzie Pań-
stwowej Straży Pożarnej w My-
ślenicach. Podczas spotkania 
przedstawiciele jednostki omówili 
zadania Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, zasady działania 
numeru alarmowego 112, powie-
dzeli, jakie informacje musi prze-
kazać osoba wzywająca pomoc, 
o sposobach powiadamiania, 
a także opowiedzieli o komuni-
kacji jednostek straży zawodowej 
i ochotniczej przy wyjeździe do 
akcji. Przybliżyli dzieciom sys-
tem pracy, organizację służby 
w układzie 24-godzinnym, zadania 
Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej, 
wyposażenie poszczególnych po-
jazdów, zasady działania i rodzaje 
używanych urządzeń i wyposaże-
nia. Te urządzenia służą do udzie-
lania pierwszej pomocy, gaszenia 
pożarów, ratownictwa techniczne-
go (gdy np. benzyna rozleje się na 
drogę), działań podejmowanych 
na zbiornikach wodnych, lodzie, 
prac wysokościowych, wypadków 
komunikacyjnych i innych dzia-
łań np. powodzi. 

Uczniowie usłyszeli także 
o wymaganiach niezbędnych, by 
zostać zawodowym strażakiem.

Joanna Gatlik

 Dwa dni pieszych wędró-
wek prowadzonych przez gimna-
zjalistów z Rudnika, dla których 
jedynymi drogowskazami były 
wyznaczone szlaki oraz mapa, 
służyły odkrywaniu piękna Ziemi 
Ojcowskiej, ale przede wszystkim 
pozwalały lepiej poznać kolegów 
(nieraz trzeba było wspólnie wy-
konać zadanie), a także zrozumieć 
samego siebie.

Podczas wycieczki realizo-
wany był program profilaktyczny 
Archezja, w trakcie którego mło-
dzież, śledząc historię człowieka 
od najdawniejszych czasów – pre-
historycznych i biblijnych  –  przez 
średniowiecze i renesans, aż po 
dzień dzisiejszy, odnajdywała war-
tości, które zawsze wskazywały 
drogę człowiekowi i  decydowały 
o jego sile i sukcesie. Na tej pod-
stawie mogła odkrywać i budować 

Rudnickie wycieczki profilaktyczne

Na jurajskich szlakach
Jak zaproponować młodzieży coś atrakcyjniejszego dla niej 

od siedzenia przed telewizorem i komputerem? 
Jak zachęcić ją do aktywności fizycznej? Zadanie niełatwe, 

gdy wirtualny świat jest łatwiej dostępny, bardziej kusi i mocniej 
wkracza w życie młodego człowieka. Propozycja ze strony dorosłych 

musi być więc równie silna i dobrze przemyślana. 
Pedagodzy i nauczyciele doskonale zdają sobie z tego sprawę i szu-

kają  najskuteczniejszego sposobu. Może dwudniowy wyjazd 
w Jurę Krakowsko-Częstochowską jest jednym z nich? 

własny system wartości. Najważ-
niejsze miejsce zajmował w nim 
drugi człowiek. Gimnazjaliści 
przekonywali się o tym, gdy ra-
zem budowali dom z drewnianych 
belek, przechodzili przez Jaskinię 
Ciemną, czy rywalizowali podczas 
zawodów sportowych. Te wspólne 
zadania uczyły solidarności, za-
ufania względem kolegi i wyzwa-
lały pozytywne emocje.

Wyjazd pierwszoklasistów 
możliwy był dzięki dotacji Urzę-
du Miejskiego w Sułkowicach. 
Był przedsięwzięciem ważnym, bo 
stanowił okazję do integracji mło-
dzieży i ich wychowawców, pro-
mował aktywne formy spędzania 
wolnego czasu, a przede wszyst-
kim umożliwił realizację zadań 
wspierających młodzież na drodze 
ku dorosłości. 

 Małgorzata Koźlak

Młodzież z Rudnika w Jurze Krakowsko-Czestochowskiej na profilaktycznej 
wycieczce w ramach realizowanego w szkole programu Archezja

fot. Małgorzata Koźlak
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8 tablic interaktywnych w gminie

Interaktywne szkoły

Gminne szkoły mogą się już 
cieszyć ośmioma tablicami inte-
raktywnymi. Po dwie mają szkoła 
podstawowa i gimnazjum w Krzy-
waczce, trzy gimnazjum w Sułko-
wicach oraz jedną szkoła podsta-
wowa w Sułkowicach. Zakup tych 
ośmiu tablic był możliwy dzięki 
funduszom Rady Rodziców, pozy-
skanym z 1% podatku oraz dzięki 
darczyńcom i sponsorom. 

Lekcja pokazowa 
26 października w I klasie 

podstawówki w Krzywaczce pro-
wadzonej przez Joannę Szafra-
niec odbyła się lekcja pokazowa 
z udziałem władz gminy, dyrekcji 
szkoły i rodziców dzieci. Zebrani 
mogli zobaczyć, jak działa to no-
woczesne urządzenie. Widać było, 
że dzieci bardzo chętnie podcho-
dzą do tablicy i z dużą ciekawością 
z niej korzystają. 

I to nie dziwi, gdyż wyświe-
tlane obrazy można, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki, 
powiększyć do pożądanych roz-
miarów, specjalnym pisakiem coś 
pokreślić, jednym dotknięciem 
wymazać. Lekcja pokazowa do-
tyczyła owoców i warzyw. Pierw-
szaczki świetnie rozpoznawały 
wyświetlane na tablicy obrazy i za-
kreślały je specjalnym pisakiem, 
obejrzały teledysk z piosenką 
o ogórku w zielonym garniturku. 
Ekran dotykowy reaguje na każ-
dy lekki dotyk, choć czasem, jak 
każde martwe urządzenie, bywa 
złośliwe i płata figle, przerzucając 
obrazy na niewłaściwą stronę lub 
wyświetlając coś innego. 

Na tablicy interaktywnej dzieci 
mogą oglądać jak na ekranie filmy, 
mogą z niej słuchać piosenek. Moż-
na ją określić jako dużych rozmia-
rów iPad.  Jak do każdej nowości 
i do pracy z ta tablica trzeba się 
przyzwyczaić i nabrać wprawy. Zo-
stały zakupione przecież po to, żeby 
ułatwiać życie, a nie je utrudniać. 

Są wielką atrakcją i pomocą zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Pozwalają na żywo przesuwać 
i powiększać elementy, przetwarzać tekst, obraz i dźwięk. Pozwalają opracować bardzo ciekawe 

scenariusze lekcji z każdego przedmiotu. A przy okazji nikt nie jest na nie uczulony jak na kredę, 
nie generują ostrego zapachu pisaków do tablic z tworzyw, nie brudzą. I choć jest to wciąż jeszcze 

nowość dla wszystkich przyzwyczajonych do białej kredy i zielonej tablicy, to wygląda na to, 
że tablica interaktywna wkradła się w łaski zarówno pedagogów, jak i uczniów 

na dobre i teraz każdy marzy o takiej tablicy w swojej klasie.  

Dzięki Radom Rodziców 
i ludziom dobrej woli 
szkoły się rozwijają

ZPO w Krzywaczce zakupiła 
tablice interaktywne głównie ze 
środków Rady Rodziców, a także  
z funduszy Stowarzyszenia Po-
mocy Szkole „Małopolska” przy 
ZPO w Krzywaczce, którego pre-
zesem jest Józef Dusza. Inwesty-
cja została wsparta również przez 
sponsorów – Stefanię i Tadeusza  
Rysiów oraz Bogusława Barzaka. 
Udało się tam zakupić już czwar-
tą tablicę, która jest używana do 
prowadzenia lekcji w specjalnym 
systemie łączonym – podręczni-
ki są kompatybilne z programem 
na płycie CD, który jest na tych 
tablicach wyświetlany. Jedna z ta-
blic ma zastosowanie w nauczaniu 
początkowym – dzieci od początku 
uczą się korzystać z nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych. Druga 
tablica jest zamontowana w pra-
cowni do nauki języków obcych 
(angielskiego i niemieckiego), 
z trzeciej korzystają nauczyciele 
uczący fizyki, chemii, przyrody, 

Lekcja z tablicą interaktywną w Krzywaczce fot. Joanna Gatlik

matematyki i biologii, a czwarta 
wykorzystywana jest na lekcjach 
języka polskiego i historii. 

W szkole podstawowej w Suł-
kowicach funkcjonuje jedna tabli-
ca interaktywna, zakupiona w ze-
szłym roku szkolnym z pieniędzy 
Rady Rodziców. Umieszczona jest 
w sali matematycznej, ale korzy-
stają z niej wszyscy nauczyciele, 
którzy tego chcą i potrzebują. 

W marcu 2011 r. zakupiono 
dwie tablice interaktywne i jeden 
projektor z pieniędzy z 1% uzy-
skanych przez Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole „Małopolska” Spo-
łeczny Komitet przy Gimnazjum 
w Sułkowicach oraz za pieniądze 
uzbierane na pikniku Family Fest 
2 od darczyńców. Jak mówi Hali-
na Obst – prezes stowarzyszenia: 
właśnie zakupiliśmy trzecią tabli-
cę interaktywną, dwa projektory 
i trzy zestawy głośników. Koszt 
takiej tablicy z uchwytami to ok. 
4000 zł, a projektor to wydatek po-
nad 1500 zł. Dokupione zostaną 
także plansze interaktywne (czy-
li programy) z niemal każdego 
przedmiotu nauczanego w szkole. 
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Planujemy także zakup wieży na 
lekcje muzyki.   

Nowość techniczna 
z samymi atutami 

W sułkowickim gimnazjum 
z tablic korzystają wszyscy nauczy-
ciele, ale pieczę nad nimi spra-
wuje Marceli Pacut, który został 
specjalnie przeszkolony z obsługi 
tego urządzenia, a swoją wiedzę 
następnie przekazał swoim kole-
gom w gimnazjum. Jak mówi ten 
nauczyciel historii: Z tablicami in-
teraktywnymi można prowadzić 
wszystkie lekcje, ale wybieram 
tylko te najatrakcyjniejsze oraz 
powtórki i ćwiczenia. Uczniom 
bardzo podoba się ten sposób na-
uki, ćwiczą funkcje percepcyjne, 
rysują, rozwijają umiejętności 
historyczne, plastyczne, kreatyw-
ność, łączą puzzle, oglądają ani-

Największą radość ma na-
uczyciel, któremu udaje się za-
szczepiać uczniom miłość do 
nauki i zrozumienie jej sensu. Czę-
sto ten sukces odzwierciedla się 
w liczbie dzieci startujących w kon-
kursach szkolnych oraz w wyni-
kach osiąganych pod okiem twór-
czych i aktywnych dydaktyków. 
Ale nie tylko wygrane konkursy 
i wyniki egzaminów końcowych 
świadczą o sukcesach nauczycie-
li i uczniów. Dla pedagoga równie 
wielkim powodem do szczęścia, jak 
sukcesy dzieci zdolnych, są drob-
ne z pozoru osiągnięcia w pracy 
z tzw. uczniem słabym. Trójka 
u takiego dziecka może cieszyć cza-
sami bardziej niż piątka prymusa, 
odkrycie u takiego ucznia jakiegoś 
talentu czy predyspozycji i pomoc 
w ich rozwijaniu jest osiągnięciem 
na miarę  wygranego konkursu. 
Bardzo trudno jest rzetelnie ocenić 
pracę nauczycieli, nie znając uwa-
runkowń, w których pracują.

 Jak zauważył przewodniczą-
cy RM Jan Socha, dobrze by było, 
żeby niektórzy rodzice nie budo-
wali fałszywego obrazu nauczyciela 
i nie krytykowali go przy dziecku, 
podbudowując własne ego, gdyż 

macje. Podręcznik jest skorelowa-
ny z płytą, ale można też samemu 
stworzyć prezentację, podłączyć 
się do Internetu, jest też funkcja 
bluetooth. Tablica interaktywna 
jest wielofunkcyjna – może służyć 
jako tablica: zwykła, magnetyczna 
lub jako listwa z kolorami. Ucznio-
wie chcą sami robić notatkę, piszą 
specjalnym piórem, a tym samym 
ćwiczą charakter pisma. Jestem 
tą tablicą zachwycony, uczniowie 
również, jest to nowość technicz-
na, która ma same atuty.

1% pomaga
Trzy szkoły w gminie Sułko-

wice współpracują ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Szkole „Mało-
polska” działającym w Krakowie 
jako społeczne komitety pomocy 
szkole. Niedawno ukazał się wy-
kaz wpłat z jednego procenta za 

rok 2010. Najlepszy wynik w gmi-
nie uzyskał ZPO w Krzywaczce 
– przy najwyższej w powiecie my-
ślenickim liczbie 74 wpłat uzyskał 
6211,71 zł, drugie miejsce co do ilo-
ści wpłat w powiecie zajęła szkoła 
w Rudniku – 65 osób przekazało 
1 % swojego podatku na tę pla-
cówkę, która otrzyma 2698,74 zł. 
Gimnazjum w Sułkowicach zajęło 
czwarte miejsce co do ilości wpłat 
– 51 i uzbierało kwotę 1512,81 zł. 
To bardzo cieszy i świadczy o do-
brym rozpropagowaniu działania 
stowarzyszenia. Rady Rodziców 
uzyskują w ten sposób dodatkowe 
pieniądze m.in. na zakup tak po-
trzebnych w szkole nowoczesnych 
pomocy naukowych.   

Joanna Gatlik

Z ostatniej chwili: Stowarzyszenie po-
mocy szkole właśnie powstaje również 
w Harbutowicach. 

Z okazji Święta Edukacji

Nagrody i koncert

nauczyciele w ogromnej większości 
wykonują swój zawód najlepiej jak 
potrafią, z ogromnym zaangażowa-
niem. Nie mogą jednak rozwiązać 
wszystkich problemów wychowaw-
czych za rodziców.

Nagrody
Nagrodę Burmistrza otrzyma-

li dyrektorzy: Stefania Pilch – gim-
nazjum w Sułkowicach, Krystyna 
Starzec – przedszkola samorządo-

wego nr 1 w Sułkowicach, Miro-
sław Chmiel – ZPO w Krzywacz-
ce oraz Mirosław Pękala – ZPO 
w Rudniku.  

Nauczyciele docenieni za trud 
włożony w pracę z młodzieżą to: 
Jan Kaciuba – fizyk z gimnazjum 
w Sułkowicach, Bogusław Kozioł 
– polonista z ZPO w Rudniku, Cze-
sław Rzepka – wuefista ze szkoły 
podstawowej w Sułkowicach, Te-
resa Szwajdych – z przedszko-

 

Święto Edukacji Narodowej co roku jest okazją do docenienia pracy i zaangażowania 
wszystkich pedagogów oraz wyróżnienia najofiarniejszych. W naszej gminie nagrody dla dyrektorów 

i nauczycieli funduje burmistrz. Tegoroczna uroczystość ich wręczenia odbyła się 12 października. 
Secjalnie dla nauczycieli zorganizowany został też koncert barda Alexandra Maceradiego. 

Z uroczystości wręczenia nagród dyrektorom i nauczycielom

fo
t.
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la samorządowego nr 3 
oraz Danuta Światłoń – na-
uczycielka klas I-III z ZPO 
w Harbutowicach. 

Wręczając nagrody 
burmistrz Piotr Pułka po-
wiedział, że oświata to naj-
ważniejsze zadanie własne 
gminy i że dołoży wszel-
kich starań, aby ta dziedzi-
na była zawsze na pierw-
szym miejscu.

Pozostali dyrektorzy 
otrzymali podziękowania 
i upominki. Na spotkaniu 
obecni byli także przedsta-
wiciele władz gminnych: 
przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Socha, prze-
wodniczący  Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki RM 
Józef Godzik oraz kierownik Ze-
społu Ekonomiki Oświaty Alina 
Judasz. 

Magdalena Sroka ze szko-
ły podstawowej w Sułkowicach 
i Anna Biela z przedszkola samo-
rządowego nr 1 w Sułkowicach 
w tym roku uzyskały stopień na-
uczyciela mianowanego. 

Dyrektor Stefania Pilch – jak 
zawsze cytowała klasyków lite-
ratury, a Krystyna Sosin – kie-
rownik Świetlicy Środowiskowej 
w Sułkowicach podziękowała za 
to, że może wykonywać ukochany 
zawód, do którego czuje powoła-
nie. Burmistrz na jej ręce złożył 

Alexander Maceradi         fot. Jan Zdrzenicki

Koncert barda z Krymu
Z okazji Dnia Nauczyciela 

– na zaproszenie wiceburmistrz 
Rozalii Oliwy i dyrektor Stefa-
nii Pilch – wystąpił z koncer-
tem Alexander Maceradi – bard 
z Krymu, mieszkający obecnie 
na Śląsku. Z ogromnym wyczu-
ciem, wrażliwością i pięknym 
tembrem głosu jest doskona-
łym wykonawcą pieśni rosyj-
skich klasyków ballady: Bułata 
Okudżawy, Włodzimierza Wy-
sockiego, Jurija Łozy. 

Przy akompaniamencie gi-
tary bard czarował rosyjską nutą, 
także tą ludową. Artysta twierdzi, 
że pieśni ludowe są równie waż-
ne, jak kompozycje mistrzów, 

bo stanowią o tożsamości narodo-
wej. Nie zabrakło także elemen-
tów polskich – wykonał np. pieśń 
napisaną przez Agnieszkę Osiecką 
z muzyką Jerzego Petersburskiego. 

Dziękując Alexandrowi Ma-
ceradiemu za ucztę dla ucha 
i serca, burmistrz wyraził nadzieję, 
że koncerty z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej staną się coroczną 
praktyką w gminie Sułkowice. 

Pozostaje więc życzyć nauczy-
cielom, żeby w swojej pracy nie 
mieli zbyt dużo problemów z nie-
sforną młodzieżą, z takim przysło-
wiowym Jasiem, który, jak kawał 
niesie, na lekcji geografii w Ru-
dzie Śląskiej na pytanie Gdzie leży 
Krym?, odpowiada: Na ciostku.

Joanna Gatlik

kwiaty i życzenia dla wszystkich 
nauczycieli. 

Bogusław Kozioł pracujący 
w ZPO w Rudniku od 20 lat, zapy-
tany, czy młodzież szkolna zmie-
niła się w ciągu tych wszystkich 
lat stwierdził, że w najistotniej-
szejszych sprawach nie. Zauważył 
jednak duży wpływ mediów na 
dzieci. Twierdził: Internet i telewi-
zja wkraczają coraz głębiej w ży-
cie dzieci, przez co te mają coraz 
mniejszy kontakt z książką. Duży 
dostęp do wszelkiego rodzaju opra-
cowań utrudnia samodzielne my-
ślenie przy kontakcie z literaturą, 
wiele uczniów idzie na łatwiznę 
i nie czyta tekstów źródłowych, ale 
uczy się wyłącznie z opracowań. 

Trzy profile
W SP w Sułkowicach są 24 

oddziały, w tym 15 klas o profilu 
ogólnym,  6 klas integracyjnych 
i 3 o profilu sportowym. Uczy się 
tu 18 dzieci z orzeczeniami o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
a oprócz tego uczniowie z orzecze-
niem o niepełnosprawności i z opi-
niami psychologicznymi. Te dzie-
ci są objęte opieką specjalistów 
i uczęszczają do klas integracyj-
nych. W szkole zatrudnionych jest 
12 nauczycieli z kwalifikacjami do 
pracy z takimi dziećmi. 

Jolanta Stręk – nowy dyrektor szkoły podstawowej w Sułkowicach

Szkoła pod okiem nowego dyrektora
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ma nową dyrektor. Została nią mianowana 
Jolanta Stręk, która pracuje w tej szkole już od 12 lat. Jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego, 

ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i oligofrenopedagogiki 
(gałąź pedagogiki specjalnej dotycząca dzieci z upośledzeniem umysłowym).

W szkole funkcjonują też trzy 
klasy sportowe (IV, V i VI), w któ-
rych jest 10 godzin zajęć sporto-
wych tygodniowo. Zatrudnionych 
jest czworo nauczycieli wychowa-
nia fizycznego z odpowiednimi 
szkoleniami, licencjami i kursami 
uprawniającymi do pracy trener-
skiej. Największym zainteresowa-
niem wśród chłopców cieszy się 
oczywiście piłka nożna, dziewczy-
ny natomiast wolą siatkówkę.

Akcje szkolne
W szkole organizowana jest np. 

zbiórka nakrętek od butelek,  fo
t.
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makulatury czy zużytych baterii. 
Prowadzone są akcje dożywiania: 
Mleko w szkole (klasy od I–VI) oraz 
Owoce i warzywa (klasy (I–III). 

Szkoła ma swój Szczęśliwy 
dzień, kiedy to wszyscy – uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy przycho-
dzą ubrani na zielono lub czerwono. 

19 września szkoła wzięła 
udział w gminnej akcji Sprząta-
nia świata. Wzięło w niej udział 16 
klas (III, IV, V, VI). Dzieci uzbrojo-
ne w rękawiczki i worki uzbierały 
80 worków śmieci w pobliżu tere-
nów szkolnych.

Szkolne konkursy
W październiku przeprowa-

dzono cztery konkursy kuratoryjne 
– przyrodniczy, biblijny i matema-
tyczny oraz humanistyczny. Po zdo-
byciu odpowiedniej liczby punktów 
uczniowie są kwalifikowani do ko-
lejnego etapu. Na wyższy szczebel 
w konkursie przyrodniczym prze-
szło 12 osób na 35 startujących, 
a w biblijnym 19 na 25.

Bezpieczeństwo 
Odbyły się prelekcje i poga-

danki na temat bezpieczeństwa. 
25 września klasy I, II i III wzięły 
udział w spotkaniu ze Strażą Miej-
ską z Sułkowic, podczas którego 
komendant Józef Stręk wyjaśnił 
dzieciom zasady bezpiecznego po-
stępowania na ulicy i w domu oraz 
zaprezentował pokaz multime-
dialny, na podstawie którego prze-
prowadzi wśród uczniów quiz ze 
znajomości zasad bezpieczeństwa.  
Uczniowie klas pierwszych odbyli 
także praktyczna naukę przecho-
dzenia przez jezdnię na pasach.

W szkole jest zainstalowany 
monitoring. Jest osiem kamer, 
które nieustannie nagrywają co 
dzieje się przed i na terenie szkoły 
(przy wejściach, na korytarzach, 
w pobliżu szatni itd.).

Ruszyła nowa strona interne-
towa szkoły

Od września uruchomiona zo-
stała nowa strona internetowa szko-
ły: www.spmickiewicz.edupage.org. 
Jest przejrzysta, zawiera wszelkie 
potrzebne informacje na temat pla-
cówki i jest stale aktualizowana. 
Koordynatorką strony jest Anna 
Nowak. Rodzice i wszyscy zaintere-
sowani mogą się z niej dowiedzieć o 
wszystkim, co dzieje się na terenie 
szkoły. Jest tam nawet podane tygo-
dniowe menu ze stołówki, na którą 
jest zapisanych 240 osób.

Na podstawie rozmowy z dyrektor 
Jolantą Stręk oprac. Joanna Gatlik

Dyrektor Gimnazjum im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Sułkowicach Stefania Pilch 
mówi, że szkoła ma to do siebie, że 
słowa są bardzo ważne, ale najważ-
niejszy jest przykład. I ten przykład 
idący od nauczycieli jest najważ-
niejszy. Jak oni wyjdą na scenę 
i pokażą, że można się na niej do-
brze bawić, to wtedy uczniowie też 
chcą. Moich nauczycieli cenię za 
spontaniczność i odwagę i nie do-
tyczy to tylko młodych osób. Dzięki 
nim nie wchodzi tu w grę rutyna. 

Formy tego „uprzykładowie-
nia” można było podziwiać na 
piknikach Family Fest organizo-
wanych przez społeczność sułko-
wickiego gimnazjum – zabawna 
sztuka teatralna w 2010 r.  i występ 
zespołu Country Show w 2011 r., 
prezentowane właśnie przez na-
uczycielki i nauczycieli gimna-
zjum, były doskonałą formą prze-
kazu, że nauczyciel nie musi być 
tylko „nudnym belfrem”, ale po-
trafi się także świetnie bawić i ma 
odwagę zrobić coś wesołego.  

Kiedy powstał zespół? 
Skąd wziął się pomysł? 
Kto wchodzi w jego skład?

Mówi Katarzyna Tyrpa – Zespół 
Country Show powstał w maju tego 

Z rozmowy z nauczycielkami z zespołu „Country Show”

Jak one śpiewają!
Chodzi przecież o to, aby nauczyciel nie tylko nauczycielem, 

ale i świetnym przykładem był. 

roku, bardzo spontanicznie, a jego 
nazwa została dostosowana do kon-
wencji tegorocznego Family Fest 2, 
który odbył się w stylu country.
W skład zespołu wchodzą: Urszula 
Kuklicz (świetlica), Joanna Kaźni-
ca (wf), Aleksandra Łakomy (bi-
blioteka), Halina Repeć (muzyka) 
oraz ja – pedagog specjalny. 

Chciałyśmy wymyślić coś 
nowego na Family Fest 2, bo na 
pierwszym pikniku nauczyciele 
prezentowali sztukę teatralną. Ola 
była inicjatorką powstania zespo-
łu. To ona zmobilizowała dziew-
czyny. Proponowaliśmy udział 
wszystkim nauczycielom, ale nie 
każdy potrafi przełamać bariery. 
Nie jest to takie proste znaleźć 
osoby, które wyjdą na scenę. Cho-
dziło po prostu o dobrą zabawę 
i integrację. 

Głos wiodący?
Nasz główny głos to Ola Ła-

komy. My staramy się ją wspierać 
w chórkach.

Skąd zamiłowanie?
Urszula Kuklicz – Mam kon-

takt z muzyką poprzez opiekę nad 
naszym szkolnym radiowęzłem, 
gdzie w przerwach szkolnych emi-
tujemy muzykę. Muzyka jest nie-
odłączną częścią naszego życia. 

Występ zespołu Country Schow podczas Dni Sułkowicfo
t.
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Towarzyszy nam każdego dnia. 
Słuchamy jej i bardzo lubimy śpie-
wać. Preferujemy piosenki polskie, 
gdyż ich teksty są dla wszystkich 
zrozumiałe. Pomagam Oli Łako-
my w przygotowywaniu dekoracji 
dla koła teatralnego. Kasia dawniej 
śpiewała i startowała w konkursach 
piosenki rozrywkowej.

Aleksandra Łakomy – Bar-
dzo lubię śpiewać i to od dziecka. 
Śpiewałam w chórze kościelnym 
na głosy, ludzie płakali z wraże-
nia (śmiech). Pochodzę z bardzo 
umuzykalnionej rodziny spod 
Jarosławia. Śpiewałam z babcią, 
dziadkiem, rodzicami. I nadal jest 
to moją pasją. Teraz mieszkam 
w Jaworniku. Marzę o tym, żeby 
zacząć grać na 
skrzypcach. Pro-
wadzę koło teatral-
ne w gimnazjum, 
w którym kładę na-
cisk na stronę mu-
zyczną. Motywuję 
uczniów do konkur-
sów powiatowych. 

Joanna Kaźni-
ca – Jako dziecko 
miałam dużą tre-
mę i stres przed 
występem, a teraz 
uwielbiam być na 
scenie, występy pu-
bliczne, popadam 
w skrajności. Kie-
dyś z Ulą śpiewały-
śmy w scholi pro-
wadzonej przez śp. 
Józefa Oliwę. Mój 
mąż gra na skrzypcach podczas 
świąt, a ja mu wtóruję z kolędami. 
Ujął mnie swoim romantyzmem 
(śmiech). Jestem związana z mu-
zyką raczej pośrednio – poprzez 
prowadzenie dodatkowych zajęć 
z fitnessu.

Furora na scenie, 
a plany koncertowe

Aleksandra Łakomy – Nasza 
działalność związana jest głów-
nie z promocją naszego Gimna-
zjum, podczas Family Fest, ale 
jesteśmy też otwarte na inne 
propozycje, stąd nasz udział
 w Dniach Sułkowic w lipcu 2011 
r. Miałyśmy wtedy bardzo dobre 
nagłośnienie. Jesteśmy po prostu 
amatorkami, które lubią śpiewać 
i jak coś się dzieje. To nam daje 
dużo radości.

Jak często próby?
Katarzyna Tyrpa – Próby od-

bywały się stosunkowo rzadko, 

ponieważ piosenki wykonywane 
przez nas były nam dobrze znane, 
poza tym gorący okres przedwaka-
cyjny w szkole również utrudniał 
nam ćwiczenia. 

Aleksanda Łakomy – Prze-
prowadzałyśmy je głównie w wy-
pożyczalni szkolnej, często nasze 
śpiewy nie tylko dochodziły na 
boisko, gdzie odbywały się jesz-
cze lekcje WF, ale też do uszu pani 
dyrektor, która żartobliwie ubole-
wała nad tym, że „słychać pienia 
w bibliotece”, po minie jednak 
było widać, że chętnie by się do 
nas dołączyła. I szkoda, że tego 
nie zrobiła, bo to naprawdę świet-
na zabawa.

Skąd repertuar?
Dlaczego akurat country? 
Plany na przyszłość

Aleksandra Łakomy – Jak 
wspomniałyśmy zarówno nazwa 
zespołu jak i sam repertuar zwią-
zane były z tegorocznym tematem 
przewodnim Family Fest. Nie jest 
to stały zestaw piosenek i nie za-
mierzamy się ograniczać się tylko 
do nich, a swój repertuar zamierza-
my stale poszerzać i prezentować 
różne style muzyczne. W  przy-
szłym roku wystąpimy w innej 
konwencji. Planujemy występ na 
Family Fest 3,  ale repertuaru i na-
zwy zespołu jeszcze nie zdradzimy. 

Kto wymyślił stroje?
Jolanta Kaźnica – Wymyśli-

łyśmy je wspólnie. Uważamy, że 
ubiór  kowbojski idealnie paso-
wał do stylu Family Fest 2 oraz do 
śpiewanych przez nas piosenek. 

Na przyszłość planujemy sobie 
sprawić jakieś nowe stroje. Szuka-
my sponsora (śmiech).

O zawodowcach
Aleksandra Łakomy – Halin-

ka Repeć jest nauczycielem muzy-
ki, więc zajmuje się muzyką zawo-
dowo natomiast dla reszty zespołu 
muzyka jest po prostu pasją.

Co na to uczniowie?
Katarzyna Tyrpa – Trudno 

nam wypowiadać się w tej kwestii, 
ale brawa po występie były gorące, 
więc można powiedzieć, że się po-
dobało.

Jolanta Kaźnica – Myślę, 
że uczniowie doceniają nas za od-

wagę, że nie boimy 
się wyjść na scenę, 
zrobić coś szalone-
go. Wiedzą, że jest 
to zabawa z przy-
mrużeniem oka.

O idolach 
i inspiracjach    

K a t a r z y n a 
Tyrpa – Jesteśmy ro-
mantyczkami, więc 
teksty są głównie 
o miłości, jednak jed-
ną piosenką nawią-
zujemy do naszego 
miejsca pracy, czyli 
szkoły (Dwa serca 
jak dwa pociągi).

Joanna Kaźni-
ca – Słucham bar-
dzo zróżnicowanej 

muzyki, jednak najbardziej lubię 
polską muzykę lat ‘80 i ’90. Uwa-
żam też, że Michael Jackson wiel-
kim artystą był. Miał naprawdę 
niezwykły talent i bardzo żałuję, 
że już go nie ma. Lubię też Leonar-
da Cohena. 

Aleksandra Łakomy – Uwiel-
biam Czesława Niemena, Edytę 
Górniak i Bartosiewicz, Kasię No-
sowską, Annę Jantar, Eleni. Mu-
zyka musi poruszyć serce i płynąc 
z serca. Tylko wtedy jest dobrze 
odebrana.

Półżartem czy na serio?
Aleksandra Łakomy – Zespół 

traktujemy poważnie – świadczy 
o tym trema, jaka towarzyszy nam 
podczas każdego występu. Jednak  
przekazywanie pozytywnej ener-
gii, która nas rozpiera, słuchaczom 
i dobra zabawa są najważniejsze.           

rozmawiała Joanna Gatlik                                                                                                           

Występ na szkolnym pikniku Family Fest 2 fot. Joanna Gatlik
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Święto zostało zorganizowane 
w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków UE Aktywni 
razem. W wtorek 18 października 
o godz. 15.  w Karczmie w Krzy-
waczce spotkało się 150 Seniorów. 
przybyli do nich z życzeniami: bur-
mistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa, przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Socha, wice-
przewodniczący Zbigniew Szuba 
i Janusz Starzec oraz członkowie 
Rady Miejskiej w Sułkowicach: 
Bożena Horwat, Józef Godzik, Ka-
zimierz  Król i Józef Hołda. 

Wszystkich zebranych przy-
witał burmistrz Piotr Pułka i dy-
rektor OPS Józefa Bernecka. Na-
stępnie dzieci przedstawiły krótki 
występ artystyczny i wręczyły upo-
minki przygotowane przez siebie 
i seniorów – uczestników integra-
cji międzypokoleniowej Senior-ju-
nior. Przy smacznym poczęstunku 
wspólnie bawiono się i  śpiewano 
z akompaniamentem akordeonu 

Aktywni razem – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dzień Seniora
Seniorzy z całej gminy zostali w dniu ich święta zaproszeni przez OPS 

na wspólną biesiadę w karczmie w Krzywaczce. 

Dzień Seniora w Karczmie w Krzywaczce     fot. Bożena Moskal

niezastąpionego Stanisława Juda-
sza.

Spotkanie dało naszym Se-
niorom wiele satysfakcji, okazji do 

spotkania z dawno niewidzianymi 
znajomymi, znakomitej zabawy 
i tego, co najcenniejsze – ludzkie-
go serca.

Bożena Moskal

Tygodniowy obóz piłkarski 
nie tylko stwarza możliwość po-
znania podstawowych elementów 
piłkarskiego rzemiosła. Obcowanie 
w grupie, z dala od domu jest spo-
sobnością do nawiązywania przy-
jaźni, a także do radzenia sobie 
w nowych, specyficznych warun-
kach. Co najważniejsze, dzieci i mło-
dzież ucząc się gry w piłkę, nabywają 
równocześnie samodzielności i uczą 
się współpracy w zespole. Wspólne 
posiłki i spotkania przyczyniają się 
do wytworzenia klimatu, jaki panu-
je w prawdziwej piłkarskiej druży-
nie. Szacunek do kolegów, którzy 
pracują tak samo ciężko, wspieranie 
ich na każdym kroku, to wartości, 
które cementują przyjaźń.

Zgodnie z tą ideą w lipcu za-
wodnicy KS Gościbia, którzy po 
zakończeniu rozgrywek rundy 

Obóz sportowy w Głuchołazach w Kotlinie Kłodzkiej

Wakacje najmłodszych „Gościbian”

wiosennej oraz roku szkolnego 
postanowili aktywnie wypocząć, 
rozpoczęli obóz sportowo-piłkar-
ski. Ze względu na bardzo dobrze 
zorganizowaną bazę sportową na 
miejsce obozu został wybrany 
Kompleks Turystyczny „Sudety” 
w Głuchołazach. 

Młodzi piłkarze trenowali in-
tensywnie, korzystali z wycieczek, 
a w czasie wolnym mieli możliwość 
korzystania ze sprzętu multimedial-
nego oraz kawiarenki internetowej. 
Chętnie inicjowali gry i zabawy, in-
tegrując się z innymi grupami prze-
bywającymi w ośrodku (piłka siat-
kowa i koszykowa, tenis stołowy). 

Jak opowiada Leszek Tyrawa: 
W czasie naszego obozu pojawiło 
się kuratorium, które stwierdziło, że 
Sułkowice mają profesjonalnie przy-
gotowaną dokumentację i że nasza 

grupa wyróżnia się spośród innych 
grup. Na obóz pojechało 22 trampka-
rzy młodszych i starszych – od klasy 
II do IV. Opiekowali się nimi trzej 
szkoleniowcy: Janusz Tyrawa, To-
masz Chodnik i Piotr Sroka. Środki 
na ten obóz pochodziły z gminnych 
dotacji, od kilku sponsorów, resz-
tę pokrywali rodzice uczestników. 
Obóz trwał 10 dni. W tym roku zor-
ganizowaliśmy go już po raz czwar-
ty. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku też znajdą się środki w budże-
cie, żeby zorganizować podobny obóz 
szkoleniowo–wypoczynkowy. 

Oprócz wielu innych korzyści 
obóz niesie i tę, że dzieci, które 
biorą udział w obozie, wpływają na 
promocję aktywnego wypoczyn-
ku wśród młodzieży i dorosłych 
w swoim środowisku.

Tomasz Chodnik 

Treningi dwa razy dziennie, sesje w jaskini solnej „Klimat Morski w Górach”, wypady do Czech 
na basen kryty, na wycieczkę autokarową z przewodnikiem po Nysie oraz pieszą 

na Górę Kopa Biskupia – to główne punkty programu obozu sportowego KS Gościbia. 
Było mnóstwo świetnej zabawy i do Sułkowic wróciła coraz lepiej zintegrowana grupa.
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Od kilku tygodni parafianie 
z Sułkowic słyszą na chórze nowy 
głos i nowe brzmienie organów za 
sprawą nowego organisty – Macie-
ja Gawrona z Zebrzydowic. 

Jak mówi: Na organach uczy-
łem się grać w Archidiecezjalnej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia 
im. Kardynała Franciszka Ma-
charskiego w Krakowie.  Jestem 
po pięcioletniej nauce w tej szkole. 
Kocham muzykę, ale też cenię so-
bie bardzo wartość rodziny, dlate-
go też między innymi trafiłem do 
Sułkowic, szukając pracy bliżej 
domu rodzinnego.

Nowy organista przejął  in-
strument i dowodzenie muzyką 

Maciej Gawron – nowy organista w Sułkowicach

Kto śpiewa, dwa razy się modli
Przede wszystkim kocha grę na instrumentach – nie tylko na organach, także na akordeonie i pianinie. 

Lubi też chodzić po górach. Przyszedł do nas z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Łagiewnikach, ale jego korzenie tkwią w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

kościelną w Sułkowicach po grają-
cym na nich tymczasowo Zbignie-
wie Łapie, który dzielnie wypełniał 

ciszę w sułkowickim kościele, ale 
nie planował związywać się z tą 
funkcją na dłużej. Wygląda na to, 
że urodzony w 1983 r. organista 
z Zebrzydowic godnie przejmie 
schedę po nieodżałowanym Józefie 
Oliwie, zwłaszcza, że jest zachwy-
cony sułkowickim instrumentem. 
Na razie poznaje zwyczaje i ludzi 
z sułkowickiej parafii. 

Maciej Gawron, zapytany, o to, 
jakie ma zdanie na temat parafian 
sułkowickich, odpowiada: Kto śpie-
wa, dwa razy się modli – tak można 
powiedzieć o parafianach w Sułko-
wicach, gdyż ich zaangażowanie 
w piękno liturgii i śpiew jest napraw-
dę duże, dlatego aż chce się grać.

Joanna Gatlik

Powierzchnia inwestycyjna 
całości wynosi 7915 m2, zabudowa 
natomiast 2049 m2, w tym otwarta 
już część 1461 m2, a wykańczany 
biurowiec 1176 m2. Centrum posia-
da własną oczyszczalnię ścieków. 
Droga serwisowa stanowi własność 
prywatną właścicieli działek, po któ-
rych przebiega. Przygotowanie jej 
projektu zajęło dwa lata. Zatrudnie-
nie w Centrum E7 znalazło 70 osób. 

Oficjalne otwarcie odbyło się 
27 października. Przecięcia wstęgi 
dokonali właściciel Ryszard Ma-
ślanka, pełnomocnik właścicie-
la ds. inwestycji Kazimierz Król, 
właściciel Delikatesów Paleo Woj-
ciech Śliwa, burmistrz Piotr Puł-

Nowa „galeria handlowa” w gminie daje zatrudnienie 70 osobom

Otwarcie Centrum E-7 w Krzywaczce
Długo zapowiadana inwestycja w Krzywaczce została zrealizowana. Przy drodze krajowej 

Kraków – Bielsko-Biała powstała mini galeria handlowa z delikatesami Paleo. Klienci znajdą tu także:
aptekę, kwiaciarnię, kiosk, butiki odzieżowe, sklep z butami.  Centrum składa się z dwóch budynków. 

Jeden jest już w całości zagospodarowany, w drugim trwają prace wykończeniowe. 
Będą w nim biura, bank, agencja turystyczna, miejsce zabaw dla dzieci, bankomat itp. 

Właścicielem hali jest Ryszard Maślanka z firmy Max-bud. 

ka i wiceburmistrz Rozalia Oliwa, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Socha oraz sołtys Krzywacz-
ki Janusz Starzec, w obecności 
kilku radnych z gminy Sułkowice 
oraz mieszkańców i pracowników. 
Modlitwę odmówili i budynek 
poświęcili ks. prałat dr Stanisław 
Gasiński i ks. Zbigniew Nowak 
z Krzywaczki. Akcja promocyj-

na trwała cztery dni. W tym cza-
sie grały m.in. kapele góralskie, 
prowadzone były różne konkursy 
i zabawy dla dzieci, można było 
wygrać nawet lodówkę i telewizor.  
Poczęstunek na otwarcie Centrum 
E7 przygotowała obsługa z hotelu 
ComfortExpress w Krzywaczce, 
przemianowanego tak z wcześniej-
szego Chabra. 

Gmina rozwija się i staje się 
atrakcyjniejsza dzięki takim in-
westycjom, a wiele osób z okolicy 
znalazło dzięki nim zatrudnienie. 
Pozostaje mieć nadzieje, że ta for-
ma przedsiębiorczości wyjdzie 
wszystkim na zdrowie. 

Joanna Gatlik





 


