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Nagroda Burmistrza „Najważniejsi są ludzie” 2012„

Nowe pracownie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcącychp p y gg ą y

Turniej o Puchar Prezesa Fabryki Mebli „Ryś”

Janusz Starzec Tadeusz  Ryś Zofia Frosztęga Stanisław Judasz

II miejsce w Turnieju – BIELE z Sułkowic Zwycięska reprezentacja Inter-Zoo

Puchar Prezesa dla zwycięzcy Tadeusza Sawickiego Organizatorzy Turnieju  z senatorem Andrzejem Pająkiem
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Wybrane z numeru:

Chcą nam zabrać także sąd  s. 6

I miejsce w kraju dla Gimnazjum     s. 11

Śmieciowa rewolucja  s. 7

Koncert galowy „Elegii”         s. 12–13

Zapachniało Europą w ZSZiO               s. 10

Jak radziliśmy sobie z zimą?  s. 5

Czy jesteśmy bezpieczną gminą? s. 7

Inwestycje na początku roku                    s. 4 i 6

Sześciolatku, chodź do szkoły          s. 12

Udane ferie zimowe w ŚŚ         s. 17

Harmonia na głosy         s. 13–16

Laureaci nagrody Burmistrza         s. 19

Niecodzienna lekcja muzyki         s. 13

Puchar Prezesa FM Ryś         s. 18–19

Po ciężkiej chorobie, 27 lutego 
zmarł w szpitalu dh Andrzej Burza-
wa – wieloletni, nieoceniony Prezes 
zarządu powiatowego ZOSP RP. Miał 
63 lata. Pogrzeb odbył się w czwar-
tek 1 marca. Msza św. pogrzebowa 
odprawiona została w kościółku św. 
Jakuba w Myślenicach. W ostat-
nią drogę odrowadziło go ponad 70 
pocztów sztandarowych jednostek 
OSP powiatu myślenickiego

Dh Andrzej Burzawa był wielo-
letnim funkcjonariuszem PSP. Jako 

Na wieczną wartę 

Odszedł dh Andrzej Burzawa
ochotnik należał do OSP Myśleni-
ce Śródmieście. Jako zawodowiec 
współorganizował PSP w Myśle-
nicach, struktury powiatowe OSP 
i prowadził tę szlachetną organizację 
nie szczędząc czasu, starań i nakła-
dów. Zawsze i wszędzie dbał o honor 
strażaka ochotnika i jego godność, 
o budowanie budzącego społeczne 
zaufanie wizerunku OSP.  Z jego ini-
cjatywy prowadzona była strażacka 
akcja krwiodawstwa, która w ciągu 
10 lat przyniosła ponad 4000 l krwi 
dla dzieci ofiar wypadków, straża-
ków i ich rodzin. 

Za swoje zasługi został uho-
norowany najwyższymi odznacze-
niami strażackimi. 

Dh Andrzej Burzawa pozostanie 
w społecznej pamięci  przede wszyst-
kim jako dobry, szczery i wrażliwy na 
ludzką krzywdę człowiek.

Cześć Jego Pamięci!

Piotr Pułka 
Prezes Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Sułkowicach

PIT do 30 kwietnia
Urząd Skarbowy w Myślenicach 

informuje, że 
Ostateczny termin złożenia 

zeznania rocznego (PIT) 
podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych 

opodatkowanych na zasadach 
ogólnych za rok 2011 upływa 

30 kwietnia 2012 r. 
(poniedziałek)

Urząd Skarbowy w Myśle-
nicach organizuje w sobotę 10 
marca Dzień Otwarty w Urzędzie 
Skarbowym oraz w sobotę 28 
kwietnia dodatkowy dzień pracy. 

Z PIT-em do 
Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Sułkowi-
cach organizuje dla mieszkań-
ców naszej Gminy punkt składa-
nia zeznań rocznych w budynku 
B  Urzędu Miejskiego. Zeznania 
będzie odbierał wydelegowany 
pracownik Urzędu Skarbowego 
w Myślenicach 

19 marca (poniedziałek) 
i 16 kwietnia (poniedziałek), 

w godz.  900 – 1700.
Nie warto czekać na ostat-

nią chwilę, skoro można złożyć 
PIT na miejscu w gminie.

Od 5 do 30 marca odbywa się rekrutacja 
do przedszkoli i zapisy do klas I szkół podstawowych.

W tym terminie należy zapisać do przedszkola dzieci, które w roku 
szkolnym 2012/2013 będą uczęszczały do przedszkoli samorządowych, 
w tym pięciolatki odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne i sześciolatki kontynuujące przygotowanie przedszkolne.

 W tym terminie również prowadzone są zapisy dzieci 6- i 7-letnich 
(rocznik 2006 i 2005) do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 
2012/2013. 

Każdy 6-latek zamieszkały i zameldowany na terenie Gminy Suł-
kowice będzie miał zapewnione miejsce w szkole albo przedszkolu. Do 
rodziców należy decyzja, czy dziecko pójdzie do szkoły czy też zostanie 
jeszcze rok w przedszkolu (szerzej na ten temat na str. 12-13.

Szczegółowych informacji na temat zapisów udzielają dyrektorzy 
szkół i przedszkoli.

(red.)

Nie przegap terminu

Zapisy do przedszkoli 
i do 1 klasy do 30 marca

W marcu Stowarzyszenie Collegium Iuvenum 
udziela porad prawnych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach:
w poniedziałek 12 marca w godzinach 830 – 1530 

Stowarzyszenie zastrzega, że porady udzielane są osobom przychodzącym osobiście 
w swojej sprawie, a nie w czyimś imieniu.

Stowarzyszenie nie udziela też porad telefonicznie ani drogą elektroniczną. 

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
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Pomimo niesprzyjającej aury trwają prace i przygotowania

Inwestycje na początku roku

Nad zalewem, 
jak w szwajcarskim zegarku

Systematycznie prowadzona 
jest budowa zalewu. Etap I  budowa 
zbiornika  wszedł w fazę końcową, 
a obecnie trwają prace określane 
jako etap II, czyli budowa wypoży-
czalni sprzętu i pomostów. Powsta-
nie również amfiteatr z zadaszoną 
sceną, teren przeznaczony na pik-
niki z murowanym grillem, miej-
scem na ognisko, stołami i ławami 
do biesiadowania. Ścieżki i alejki 
wokół zalewu zostaną wyposażone 
w oświetlenie, ławeczki, pergo-
le, a wszystko to osadzone będzie 
w zaprojektowanej specjalnie sza-
cie roślinnej.  Prace w terenie zo-
stały wstrzymane tylko podczas 
najsilniejszych mrozów. Inwesty-
cja realizowana jest ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

W Rudniku z problemami
Budowa gimnazjum w Rud-

niku wciąż przysparza dużo pro-
blemów. I nie da się ich złożyć 
wyłącznie na złe warunki atmos-
feryczne, bo gdy były lepsze i po-
zwalały na przyspieszenie tempa 
prac, wykonawca (kolejny na tej 
budowie) nie wykorzystał sprzyja-
jących okoliczności. Ciągłe monity 
i uwagi kierowane do wykonawcy 
przez referat inwestycji nie przy-
niosły spodziewanych efektów. 
Wobec oświadczenia wykonawcy 
o niemożności kontynuowania ro-
bót zdecydowano o wypowiedze-
niu warunków umowy. Takie roz-
wiązanie było konieczne, jednak 
wydłuża ono cykl inwestycyjny, 
gdyż inwestor zobligowany jest do 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
robót, wystąpienia o odszkodowa-
nie z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy oraz do rozpisania 
ponownego postępowania przetar-
gowego. Kolejny przetarg został 
ogłoszony w piątek 2 marca. 

W Krzywaczce zgodnie z planem
Więcej szczęścia miała bu-

dowa przedszkola w Krzywaczce. 
Nowy wykonawca ocieplił budy-

Miesiąc ostrej zimy nie zahamował prowadzonych inwestycji gminnych. 
Tam gdzie się dało, prace były kontynuowane. Poza tym początek roku to czas intensywnego 

przygotowywania inwestycji przewidzianych do realizacji w ciągu następnych miesięcy.

nek i  wykonał wewnętrzną insta-
lację elektryczną. Zamontowana 
już jest stolarka okienna, kładzio-
ne są tynki wewnętrzne, a w  okre-
sie ferii wykonano przejście przez 
szkołę instalacjami: gazową i CO. 
Tempo prac gwarantuje dotrzyma-
nie zakończenia robót w terminie 
przewidzianym umową. 

Na Ślusarskiej  wodociąg 
Od początku roku tak długo, 

jak na to pozwalała pogoda, pro-
wadzone były prace przy budowie 
wodociągu w Sułkowicach w rejo-
nie ul. Ślusarskiej. Przystąpiono 
już do rozliczenia końcowego oraz 
czynności odbiorowych. Po uzy-
skaniu stosownych decyzji admi-
nistracyjnych będą możliwe przy-
łączenia do nowo wybudowanego 
wodociągu.

Kanalizacja
Prowadzone są przetargi na 

wykonanie projektu kanalizacji 
sanitarnej w Sułkowicach – etap 
VI i na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Biertowicach realizowa-
nych w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Jednocześnie trwają ostatnie 
przygotowania do ogłoszenia prze-
targu na wykonanie kanalizacji 
i modernizacji sieci wodociągowej 
w Sułkowicach – etap V. 

Odnowa obszarów wiejskich
W ramach środków pozyska-

nych przez gminę na Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w centrum Rudnika zostanie wy-
remontowany parking, nasadzone 
będą rośliny ozdobne i powsta-
ną elementy małej architektury 
(wpłynęło 18 ofert w postępowa-
niu przetargowym). W Biertowi-
cach powstaną tereny rekreacyj-
ne. Działka o powierzchni ok. 46 
arów zostanie wyposażona w bo-
isko do piłki nożnej oraz boisko do 
piłki siatkowej. Zostanie na niej 
też urządzony mini plac zabaw dla 
dzieci, wyznaczone będzie miejsce 
na ognisko, zaplanowano miejsca 
parkingowe ze stojakiem na rowe-
ry. Termin zakończenia inwesty-

cji wyznaczony jest na czerwiec 
2012 r., tak by dzieci i młodzież 
w okresie letnim mogły korzystać 
z nowego bezpiecznego miejsca do 
zabawy i rekreacji. 

Obecnie trwają procedury 
przetargowe, wpłynęło 5 ofert. Wy-
konawca – podobnie jak w Rudniku 
– zostanie wyłoniony już w marcu. 
Jeżeli aura pozwoli, roboty budow-
lane przy obu inwestycjach rozpocz-
ną się jeszcze przed Wielkanocą.

Na drogach
W przygotowaniu są doku-

menty do zgłoszenia robót na dro-
gach przewidzianych do remontu 
lub modernizacji w bieżącym roku. 
Rozpoczęła się również inwentary-
zacja szkód, które wystąpiły po se-
zonie zimowym.

Zlecono projekt poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr 52 poprzez 
przebudowę skrzyżowania z drogą 
powiatową nr K1940 (obręb skrzy-
żowania na Skawinę, wraz z przej-
ściem dla pieszych i chodnikiem).

Rozliczenia, plany 
i zamierzenia 2012

Zadania zakończone w ostat-
nich miesiącach są obecnie rozli-
czane. Pierwszy kwartał każdego 
roku to również czas sprawozdań, 
nie tylko wewnętrznych (ze zreali-
zowanych zadań), ale również ze-
wnętrznych do różnych urzędów 
i instytucji. Często dane wyma-
gane do sprawozdań są trudne do 
uzyskania lub wymagają szczegó-
łowych analiz i szacunków.

Początek roku to również pra-
ca nad nowym budżetem, przy-
gotowywanie lub weryfikacja 
dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej, a kolejno przetargowej 
dla zadań zaplanowanych do reali-
zacji w 2012 roku. Do chwili obec-
nej zostały już ogłoszone cztery 
przetargi, kolejne są w przygoto-
waniu. Prace w gminnych inwe-
stycjach idą więc pełną parą nie-
zależnie od kaprysów aury.

Jerzy Biernat, kierownik referatu 
techniczno-inwestycyjnego
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Jak radziliśmy sobie z kryzysem zimowym
Siarczysty mróz, zamiecie śnieżne i awarie wodociągu

Na problemy z wodą złoży-
ło się kilka przyczyn. Mieliśmy 
bardzo suchą połowę roku i niski 
poziom wody w zbiornikach na 
Gościbi, następnie mrozy skuły 
ziemię na głebokość 80 cm, cze-
go nie wytrzymały bardzo stare 
instalacje wodociągowe w górnej 
części Sułkowic. W tych warun-
kach trudne było nawet zlokalizo-
wanie miejsca wystąpienia awarii 
czy zamrożenia wodociągu.

Awarie wodociągów
Do obniżenia ciśnienia 

i braków wody doszło w wielu 
miejscach gminy – najdłużej 
z tym problemem borykali się 
mieszkańcy ul. Partyzantów na 
tzw. Górce, którzy byli bez wody 
przez ok. 2 tygodni. Większe sku-
piska domów były też dłużej bez 
wody na ul. Na Węgry, Ślusar-
skiej, Zagroda i Zagumnie. 

W Rudniku  mieszkańcy 
najwyżej położnych domów od-
czuwali spadki ciśnienia, a nawet 
okresowe braki wody w czasie, gdy 
zbiornik w Rudniku napełniany był 
wodą z wodociągu myślenickiego. 

Z awariami borykał się także 
wodociąg myślenicki, zasilający 
naszą sieć od strony Głogoczowa. 
W efekcie problem z brakiem wody 
lub niskim jej ciśnieniem mieli 
mieszkańcy Krzywaczki, Biertowic 
i Zielonej. W Krzywaczce doszło też 
do awarii wodociągu na Skotnicy.

W Harbutowicach w większo-
ści pozamarzały lokalne wodocią-
gi. Całe role były bez wody przez 
wiele dni. Gmina i ZGK na miarę 
możliwości starały się pomagać 
mieszkańcom, dostarczając wodę 
beczkowozami. 

Co na to ZGK i gmina?
W okresie najgorszych mro-

zów niemożliwe było nawet pod-
stawienie beczkowozu z wodą, bo 
zamarzały krany. W tym czasie 
sytuację ratowali pracownicy ZGK 
i Straży Miejskiej, dowożąc wodę 
pitną w bukłakach.

Ze względu na problemy 
z ciśnieniem, ZGK wymontował 
reduktory ciśnienia, by woda  bez 
przeszkód docierała do wszyst-
kich mieszkańców, za wyjątkiem 
miejsc objętych awarią.

Pogoda pod koniec stycznia i przez wiekszą część lutego  dała się mocno we znaki części mieszkańców 
naszej gminy i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej. Temperatura poniżej 18oC utrzymująca 

się przez ponad 3 tygodnie spowodowała szereg kłopotliwych awarii sieci wodociągowej, głównie 
w Sułkowicach i Rudniku. Mieszkańcom Harbutowic zamarzły prywatne ujęcia wody (w tej miejscowości 
nie mamy wodociągu komunalnego). Po mrozach przyszły śnieżyce, zawieje i problem odśnieżania dróg.

W gminie i w ZGK prowadzono 
stały, całodbowy monitoring sytu-
acji, prosząc mieszkańców o zgłasza-
nie braku wody i spadków ciśnienia. 
Na stronie internetowej gminy pra-
wie codziennie zamieszczane były 
komunikaty o bieżącej sytuacji.

Pracownicy ZGK pracowali 
w tym okresie po kilkanaście go-
dzin na dobę, w dwóch zespołach, 
także w soboty. W krytycznym 
momencie ZGK wynajął do pomo-
cy dodatkowe dwie koparki. Wiele 
problemów przysporzyła awaria 
w Wąwozie Łaskiego między uję-
ciem wody a pierwszymi doma-
mi w Sułkowicach, którą odczuli 
przede wszystkim mieszkańcy 
górnej części ul. Na Węgry. Trudno 
było nawet zdobyć rury odpowia-
dające średnicy starego rurociągu. 
Gdy już udało się usunąć awarię, 
po uruchomieniu wodociągu, wy-
stąpiła kolejna poważna awaria 
ok. 100 m powyżej. Po jej zloka-
lizowaniu w zamrożonej ziemi, 
konieczne było jej odkucie, okre-
ślenie zakresu i rozmiaru szkód, 
a następnie zdobycie po raz kolej-
ny nietypowych materiałów. 

Co na przyszłość?
– Jesteśmy przygotowani do 

wymiany najstarszej części wodo-

ciągu wraz z budową kanaliza-
cji i modernizacją ujęcia na Go-
ścibi. Jednak nie mogliśmy tego 
zadania wykonać wcześniej. To 
bardzo kosztowne inwestycje, na 
które mamy przyznane środki 
z POIiŚ, a jak wiadomo, proce-
dury ich przekazania nie z naszej 
winy bardzo się przeciągały. Nie 
są to też inwestycje, które można 
wykonać „od ręki”. Ale już wkrót-
ce rozpocznie się ich realizacja 
– mówi burmistrz Piotr Pułka.

Mieszkańcy reagowali bar-
dzo różnie. Od wyzwisk pod adre-
sem pracowników ZGK i gminy, 
zarzucania naszym wodociągom 
błędnych posunięć i niekompe-
tencji, po podziękowania za po-
moc w dostarczanie wody i wyrazy 
uznania za ofiarną pracę w bardzo 
trudnych warunkach.  

– Robiliśmy i nadal robimy 
wszystko, co w naszej mocy, bo 
chociaż większość problemów 

usunęliśmy, wciąż [czyli 29 lute-
go] pozostało kilka domów z za-
marzniętymi przyłączami. Wiem, 
że takie tłumaczenie nie zadowoli 
nikogo, komu brakuje wody. Jed-
nak sytuacja atmosferyczna była 
rzeczywiście wyjątkowa. Ponadto 
w najstarszej części wodociągu lu-
dzie często nie mieli dokumentacji 
powykonawczej na swoim terenie 
albo robione były liczne przeróbki 
i ich dokumentacja jest już nieak-
tualna. W takiej sytuacji jak teraz, 
widać jak bardzo jest ona ważna. 
Trudno rozkuwać 100 m przyłacza, 
które przebiega „gdzieś tam” – wyja-
śniał prezes ZGK Witold Magiera. 

Śnieżyce i drogi
Wobec dramatycznej sytuacji 

z wodą, śnieżyce nie wzbudziły tak 
wielkich emocji. W nocy z 15 na 16 
lutego, gdy bez wody było ponad 
30 domów w gminie i pracownicy 
ZGK dwoili się i troili, żeby sukce-
sywnie usuwać awarie, zaczęły się 
gwałtowne opady śniegu. Udało 
się jednak w większości utrzymać 
drożność dojazdów na wszyst-
kich rodzajach dróg. O skali pracy 
świadczy fakt, że odśnieżarki ZGK 
po całonocnej pracy już o 7 rano 
miały puste baki i musiały tanko-
wać paliwo. 

Prace w Wąwozie Łaskiego   
fot. Wojciech Bargieł

(red.)
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Sprawdź, co w tym roku powstanie w Twojej miejscowości:

W mieście, na wsi i dla całej gminy
stan na dzień 26 stycznia 2012 r.

Nazwa zadania Kwota w zł
Planowany 
termin 
przetargu

Inwestycje w ramach POIiŚ + budżet gminy

1
Rozbudowa oczysz-
czalni ścieków                             
w Biertowicach

4 157 959 dokumentacja 
przetargowa zło-

żona do WFOŚiGW,                                   
w trakcie weryfikacji

2
Budowa kanali-
zacji sanitarnej                                          
w Sułkowicach etap V

2 505 522

3
Modernizacja stacji 
uzdatniania wody  
(SUW) w Harbutowicach

finansowanie                       
w 2013 dokumentacja 

przetargowa                                            
w trakcie przygoto-

wywania4
Usługa Inspektora nad-
zoru dla zadań realizo-
wanych w ramach POIiŚ

60 176

 SUMA 6 723 657  

Inwestycje realizowane w ramach PROW + budżet gminy

1 Modernizacja boiska spor-
towego w Biertowicach 121 924 marzec

2
Adaptacja obiektów na 
budynek wielofunkcyjny 
(projekt) w Harbutowicach

50 907 bez przetargu, 
z budżetu gminy

3
Modernizacja par-
kingu przy kościele                                        
w Rudniku

412 759 luty-kwiecień

 SUMA 585 591  

Inwestycje realizowane w ramach MRPO + budżet gminy

1
Budowa zalewu 
rekreacyjnego                                             
w Sułkowicach etap I i II

1 690 500 kontynuacja 
budowy

 SUMA 1 690 500  

Inwestycje w placówkach oświatowych - z budżetu gminy

1 Modernizacja budynku 
PS 2 w Sułkowicach 50 000 bez przetargu

2
Modernizacja bu-
dynku B przy ZPO                                             
w Harbutowicach

30 000 bez przetargu

3
Budowa budynku 
przedszkola przy ZPO                           
w Krzywaczce

1 070 000 kontynuacja

4 Budowa gimnazjum 
przy ZPO w Rudniku 2 626 500 kontynuacja

 SUMA 3 776 500  

Inwestycje drogowe - z budżetu gminy

1 Modernizacja ul. Ślusar-
skiej w Sułkowicach 150 000 maj

2

Modernizacja na-
wierzchni na drodze                                             
i moście przy PS nr 1 
– Sułkowice

30 000 bez przetargu

3 Rozbudowa oświetlenia 
ul. Wolności – Sułkowice 28 000 kwiecień–maj

4
Budowa mostu na 
rzece Skawince                                    
w Biertowicach

600 000 maj–czerwiec

5 Modernizacja drogi na 
Kozówkę – Harbutowice 80 000 maj

6 Modernizacja drogi na 
Granice – Harbutowice 150 000 maj

7
Budowa oświetlenia 
ulicznego Pagórek                                             
Etap I Harbutowice

50 000 kwiecień–maj

8

Projekt chodnika wraz 
z przejściem dla pieszych przy 
skrzyżowaniu na Skawinę                       
w Krzywaczce

66 000 bez przetargu

9
Opracowanie dokumen-
tacji na drodze Działy 
Krzywaczka

50 000 bez przetargu

10 Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego  w Krzywaczce 25 000 kwiecień–maj

11 Budowa parkingu przy ul. 
Szkolnej w Rudniku 20 000 bez przetargu

 SUMA 1 249 000  

Inwestycje infrastrukturalne - z budżetu gminy

1

Rozbudowa sieci 
wodociągowej przy                     
ul. Partyzantów i ul. 
Starowiejskiej etap I

370 000
po uzyskaniu 

pozwolenia                                     
na budowę

2

Budowa sieci wo-
dociągowej przy                           
ul. Ślusarskiej i ul. 
Zagumnie boczna

374 100 kontynuacja

3 Wykonanie projektu 
kanalizacji etap VI 150 000 marzec

4

Rozbudowa 
sieci wodociągowej                                       
przy ul. Słonecznej 
w Rudniku

64 000 I etap maj, 
czerwiec

 
SUMA 958 100

 

SUMA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
14 983 348 zł 

oprac. Dorota Gabryl

Powyższe zestawienie nie uwzględnia inwestycji z tzw. wol-
nych środków. Zostały one wyszczególnione w relacji z sesji 
na str. 10, a terminy ich realizacji zostaną dopiero ustalone.
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Nasze wzorcowe składowisko i...

Śmieciowa rewolucja
O nowej ustawie zmieniającej system zarządzania odpadami i ich utylizacji piszemy na łamach 

„Klamry” od trzech miesięcy i będziemy pisali nadal, bo sprawa dotyczy nas w szczególny sposób 
– nie tylko jako obywateli, którzy podlegają ogólnemu prawu, lecz także jako mieszkańców gminy, 

którzy mają głębokie poczucie zmarnotrawienia przez ustawodawcę potężnych nakładów finansowych 
na stworzenie nowoczesnego, odpowiadającego wysokim standardom składowiska 

w Sułkowicach z sortownią i kompostownią. Nasze składowisko bowiem zostało dotąd wykorzystane 
zaledwie w połowie swoich możliwości. Może nam służyć jeszcze przez 15 lat. 

Słowa na wyrost – ktoś powie? Przedstawiamy zatem bezdyskusyjne dane techniczne. 

W związku z pojawieniem się 
możliwości pozyskania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 
nasza gmina w 2004 roku złożyła 
wniosek o dofinansowanie zada-
nia pod nazwą Rozbudowa skła-
dowiska odpadów komunalnych 
Sułkowicach. Wniosek został po-
zytywnie zweryfikowany i zajął 
I miejsce w rankingu gmin woje-
wództwa małopolskiego. Projekt 
został zarejestrowany w Zinte-
growanym Programie Operacyj-
nym Rozwoju Regionalnego pod 
numerem Z/2.12/III/3.1/113/04  
w ramach Priorytetu 3, Rozwój 
lokalny. Wykonawcą robót został 
Zakład Techniki Ochrony Środo-
wiska Sp. z o. o.  POLEKO ze Świd-
nicy. Rozpoczęcie robót nastąpiło 
30 kwietnia 2005 r. Oprócz finanso-
wania ze ZPORR (75%), które wy-
nosiło 1.229.916 zł, zadanie zostało 
dofinansowane również z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w wys. 245.984 zł oraz 
z budżetu państwa 163.989 zł.

Wartość całej inwestycji 
wyniosła 1.639.889 zł. 
Niecka składowiska została 

wykształcona przez usypanie na 
granicy niecki wału ziemnego o wy-
sokości 2 m z wewnętrznym na-
chyleniem skarp 1:2,5. Od strony 
wewnętrznej wału teren został wy-
brany na głębokość 2,5 m o takim 
samym nachyleniu jak wał. War-
stwy zabezpieczające dna i skarpy 
niecki składowiska ułożone zosta-
ły następująco (od góry do dołu): 
geowłóknina, folia HDPE, bentofix 
NSP 4900-1P, secudran. W wybu-

dowanym składowisku powstające 
odcieki są odizolowane od gruntu 
warstwą nieprzepuszczalną. Sys-
tem drenażu umożliwia przechwy-
cenie odcieków i gromadzenie ich 
w bezpiecznym zbiorniku. W takich 
warunkach zminimalizowano ryzy-
ko kontaktu odcieków z wodą zale-
gającą w warstwach wodonośnych 
gruntu. Dla zabezpieczenia skła-
dowiska przed dostawaniem się na 
jego powierzchnię wody opadowej 
oraz zabezpieczenia terenów przy-
ległych przed zalewaniem przez 
wodę z powierzchni składowiska, 
cały teren składowiska chronio-
ny jest rowami opaskowymi. Dla 
zabezpieczenia środowiska przed 
emisją gazu wysypiskowego wybu-
dowano 2 studnie odgazowujące. 
Powierzchnia składowiska po roz-
budowie wynosi 2,20 ha o pojemno-
ści 66 881 m3.

Inwestycja ta była zapisana 
w Krajowym Programie Gospo-
darki Odpadami, w Wojewódzkim 
Programie Gospodarki Odpadami 
a także Powiatowym Programie 
Gospodarki Odpadami. Rozbu-
dowa składowiska zgodna jest ze 
Strategią Gminy Sułkowice „Roz-
wój i doskonalenie infrastruktu-
ry technicznej” nr zadania 2.1.6., 
a także została umieszczona w Wie-
loletnim Programie Inwestycyj-
nym Gminy Sułkowice.

Przy obecnym systemie selek-
tywnej zbiórki odpadów u „źródła” 

oraz dosegregowywaniu balastu na 
terenie składowiska szacuje się, że 
żywotność składowiska wynosić 
będzie jeszcze ok. 15 lat. Niecka 
składowiska wypełniona jest w po-
łowie. Systematycznie utylizowane 

i przekazywane do utylizacji są su-
rowce wtórne.

Za działalność proekologiczną 
gminie Sułkowice przyznano wielo-
krotnie tytuł Gmina Przyjazna Śro-
dowisku i nagrody WFOŚiGW w ka-
tegorii: ochrona powierzchni ziemi.

Nowelizacja ustawy 
– poważne wyzwanie dla gmin

W gminie powstał zespół 
przygotowujący się do wdrożenia 
nowelizacji w określonym przez 
ustawodawcę terminie, czyli od 
2013. Mieszkańcy już zostali poin-
formowani i planowanych zmianach 
poprzez list skierowany do nich 
przez burmistrza i rozprowadzony 
przez sołtysów wraz z nakazem płat-
niczym podatku od nieruchomości. 
Przedstawiciele gminy należący 
do tego zespołu uczestniczą na 
bieżąco w szkoleniach organizo-
wanych przez Województwo Ma-
łopolskie. Powstaje wojewódzki 
plan gospodarowania odpadami, 
od którego uzależnione są poczy-
nania gmin. Jest jeszcze bardzo 
wiele niewiadomych. Zespoły cze-
kają na szczegółowe przepisy wy-
konawcze do ustawy. 

Już wiadomo że:
1) opłata za odbiór śmieci od 
mieszkańców będzie obowiązko-
wa, a jej wysokość zostanie usta-
lona przez gminę;

2) właścicielem śmieci na swo-
im terenie jest gmina i to gmina 
jest odpowiedzialna (od stycznia 
2013) za odbiór śmieci i ich do-
starczenie na instalację regio-
nalną;

3) gmina ma podpisać umowę 
z podmiotem wybranym w dro-
dze przetargu, który będzie się 
fizycznie zajmował odbiorem 
odpadów komunalnych,

4) podmioty, które będą ubiega-
ły się o umowę z gminą i chcą 
przystąpić do przetargu, muszą 
wpisać się do gminnego rejestru 
działalności regulowanej, który od 
1 stycznia 2012 prowadzi burmistrz.

Fundusze sołeckie 2012 

1 Fundusz Rady Osiedla Sułkowice 20 000 ze środków bieżących

2 Modernizacja parkingu Biertowice 22 684 bez przetargu

3 Modernizacja parkingu Harbutowice 22 684 bez przetargu

4 Modernizacja parkingu Krzywaczka 22 684 bez przetargu
5 Zakup wyposażenia boiska Rudnik 22 684 bez przetargu
 SUMA 110 737 
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A co z naszym składowiskiem?
Burmistrz Piotr Pułka i Rada 

Miejska zabiegają w wojewódzkich 
i krajowych instancjach o możliwość 
korzystania z naszego składowiska 
przynajmniej przez najbliższe lata, 
tak by zamortyzować poniesione 
przez gminę koszta, ponieważ speł-
nia ono wymagane normy. Jeszcze 
w ubiegłym roku rezolucje i pisma 
w tej sprawie zostały skierowane 
do Kancelarii Sejmu RP, do Sena-
tu RP, Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego i Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego oraz parla-
mentarzystów pochodzących z Ma-
łopolski. Rezolucja Rady Miejskiej 
z 27 października 2011 r. kończy się 
słowami: W świetle przedstawio-
nych wyżej faktów kuriozalnym 
wydaje się być „ukaranie” Gminy 
Sułkowice za prowadzenie mode-
lowej gospodarki odpadami na 
swoim terenie. Jeżeli informacja 
o funkcjonowaniu składowiska 
w Sułkowicach do roku 2020 – nie 
zostanie umieszczona w Wojewódz-
kim Planie Gospodarki Odpadami, 
to starania naszego Samorządu zo-
staną zniweczone, a poniesione na-
kłady bezpowrotnie utracone.

Z otrzymanych odpowiedzi 
wynika, że instancje, do których 
się zwracali burmistrz i rada miej-
ska, jedyną możliwość wykorzy-
stania naszego składowiska wi-
działyby w charakterze instalacji 
zastępczej, możliwej do urucho-
mienia w momencie, gdyby na 
instalacji regionalnej nastąpiła 
jakaś awaria. Byłoby więc w odwo-
dzie, jako zabezpieczenie dla nas. 
To oczywiście znacznie mniej, niż 
można by się spodziewać, biorąc 
pod uwagę fundusze tak niedaw-
no wyasygnowane na jego moder-
nizację i ponoszone od wielu lat 
na utrzymywanie go w doskonałej 
kondycji. Dlatego trudno się nam 
pogodzić z taką decyzją odgórną. 

Wiele nowych rozwiązań pro-
ponowanych przez ustawodawcę 
zyskało powszechne uznanie, bo ma 
szansę doprowadzić np. do likwida-
cji dzikich wysypisk, sprawniejszego 
odbioru odpadów, a w konsekwencji 
skuteczniejszej ochrony środowiska. 
Tylko dlaczego przy okazji niszczy 
się to, co już zostało zrobione w tym 
kierunku, zamiast z tego korzystać? 
Sprawa naszego (i nie tylko naszego 
– podobnej sytuacji jest np. Sucha 
Beskidzka) składowiska wygląda 
na klasyczny przykład bezmyślnego 
marnotrawstwa.

(red.)

Więcej na ten temat: www. sulkowice.pl 
w zakładce: Gospodarka śmieciowa

Sułkowice, 5 lutego 2012 r.
Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa Ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy zaczną obowiązy-
wać od 1 stycznia 2013 roku. Nowa ustawa dostosowuje polski system 
zagospodarowania odpadów do najwyższych ekologicznych standar-
dów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów oznacza, że w przyszłym roku mieszkańcy nie 
będą samodzielnie zawierać umów na wywóz śmieci, lecz rolę tę przej-
mie gmina, która będzie odpowiedzialna za ich odbiór i utylizację.

Obecnie nasza gmina przygotowuje się do wprowadzenia nowych 
rozwiązań. Wszelkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu 
Systemu Gospodarki Odpadami w naszej gminie znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej naszej gminy: www.sulkowice.pl, która będzie 
na bieżąco aktualizowana oraz w Gazecie Gminnej „Klamra”.

List do Mieszkańców

Czy zostanie nam cywilizacyjna pustynia?

Chcą nam zabrać także sąd
W ostatnich latach zabrano nam z Sułkowic policję, chciano nam 
zabrać pocztę, ale przynajmniej w Sułkowicach ją obroniliśmy, 

teraz zabierają nam składowisko, ale okazuje się, 
że na tym się nie skończy. 

Minister sprawiedliwości zamierza wydać rozporządzenie, 
na mocy którego Sąd Rejonowy w Myślenicach będzie 

oddziałem zamiejscowym sądu w Wieliczce.

Na konferencji w starostwie po-
wiatowym starosta myślenicki poin-
formował, że wraz z burmistrzami 
i wójtami gmin naszego powiatu wy-
stosowali do ministra sprawiedliwo-
ści pismo protestacyjne, w którym 
obszernie wykazano absurdalność 
tego pomysłu, argumentując w od-
wołaniu do uzasadnienia sformuło-
wanego w projekcie rozporządzenia.  
Np. w obszarze właściwości Sądu 
Rejonowego w Wieliczce mieści się 
7 gmin, a w Myślenicach – 10 gmin, 
w Wieliczce – 126 551 osób, a w My-
ślenicach – 137 403 osoby. Sąd my-
ślenicki dysponuje pięknym, odno-
wionym zabytkowym budynkiem 
o odpowiedniej powierzchni, a sąd 
w Wieliczce – gnieździ się w za cia-
snych dwóch budynkach. W piśmie 
przytoczono słowa z „Dziennika Pol-
skiego” z dnia 23 grudnia 2011 r.: we-
dle szacunków brakuje na bieżącą 
działalność w SR Wieliczka 1900m2. 
Co więcej - w naszym sądzie dzia-
łają wszystkie wydziały, a w wielic-
kim brakuje Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich.  Na koniec dodajmy, że 
sąd w Myślenicach ma ponad 150 
lat doświadczenia organizacyjnego, 
a sąd w Wieliczce powstał w 2003 r.

Jak informował wójt Wiśnio-
wej, który jest prawnikiem i pra-
cował w myślenickim sądzie, ob-
łożenie sędziów sprawami w toku 
jest ogromne – rzędu ponad 400 na 
sędziego. Nie ma więc mowy o prze-

sunięciu wolnych sił do Wieliczki, 
a tempo orzekania musi spaść, je-
żeli sędziowie nie będą obsługiwani 
przez administrację na miejscu, tyl-
ko będą musieli jeździć do Wielicz-
ki. Minister twierdzi, że w reformie 
nie chodzi o oszczędności, tylko 
o skuteczność wymiaru sprawiedli-
wości. W tym przypadku nie będzie 
ani oszczędności (bo sąd w Wielicz-
ce trzeba mocno doinwestować), ani 
większej skuteczności. Co więcej, 
ludzie obawiają się, że na przenie-
sieniu administracji się nie skończy 
i w efekcie Myślenice sąd stracą. 
Na początek stracą pewnie dwa wy-
działy brakujące w Wieliczce. Tym-
czasem bezpośrednia komunikacja 
z Wieliczką  – nie istnieje.

Starosta informował, że jesz-
cze 6 lutego minister sprawiedli-
wości zapewniał, że Sąd Rejonowy 
w Myślenicach pozostanie. Dlatego, 
gdy protestowała Bochnia, Wielicz-
ka czy Sucha Beskidzka, Myśleni-
ce się nie odzywały. Tymczasem 
okazało się, że nie merytoryczne, 
a polityczne argumenty mają decy-
dować o rozstrzygnięciach. 

Swoją drogą poinformowano, 
że prawnicy w kraju zastanawiają 
się, czy tak poważną reformę można 
wprowadzić rozporządzeniem, bez 
konsultacji społecznych, a nie usta-
wą i zamierzają zaskarżyć ją do Try-
bunału Konstytucyjnego.

(awz)
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 8  l u t e g o
Sesja Rady Miejskiej w dniu 

28 lutego trwała do późnych godzin 
wieczornych. Na bogaty program 
sesji złożyła się część poświęcona 
bezpieczeństwu w kontekście pod-
sumowań służb mundurowych za 
ubiegły rok, dyskusja nad podzia-
łem wolnych środków budżetowych, 
uchwały bieżące oraz liczne wolne 
wnioski i interpelacje. Sesję rozpo-
częto minutą ciszy dla uczczenia 
pamięci zmarłego prezesa powiato-
wego OSP Andrzeja Burzawy.

Czy jesteśmy bezpieczną gminą?
Temat bezpieczeństwa pu-

blicznego i pożarowego na terenie 
gminy wprowadził przewodniczący 
komisji bezpieczeństwa Kazimierz 
Król. Podkreślał, jak poczucie bez-
pieczeństwa jest ważne, bo człowiek 
bezpieczny to człowiek wesoły i za-
dowolony. Przecież o to nam cho-
dzi, aby mieszkańcy naszej gminy 
byli szczęśliwi i zadowoleni.

Zdarzenia przestępcze. Za-
stępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Myślenicach Robert Biela 
poinformował, że w roku 2011 poli-
cja odnotowała 144 zdarzenia prze-
stępcze w naszej gminie, czyli wię-
cej niż w 2010 r., kiedy było ich 113. 
Wyliczono, że jest to 12% zdarzeń 
przestępczych w całym powiecie. 
W całej gminie odbyto 162 służby 
patrolowe i 287 służb dzielnico-
wych. Teren gminy systematycz-
nie monitorują patrole policyjne, 
straży miejskiej oraz łączone patro-
le policji i straży miejskiej. 

Poinformował też, że policja 
zatrzymała sprawców napadu na 
stację benzynową w Biertowicach 
i sprawców napadów z robojami na 
terenie naszej gminy w 2011 roku. 
Poza tym zwrócił uwagę na to, że 
właściciele firm również powinni 
bardziej uważać na bezpieczeństwo 
swoich pracowników i technicznie 
lepiej zabezpieczać swoje mienie 
(np. poprzez monitoring). 

Na drogach. Naczelnik Ruchu 
Drogowego Tomasz Sawski prze-
kazał, że w całym powiecie odno-
towano wzrost zdarzeń drogowych, 
także śmiertelnych. Było 251 wy-
padków, w których 18 osób poniosło 
śmierć. Na naszym terenie odnoto-
wano wprawdzie spadek wypadków 
w stosunku do roku 2010, spadek 
liczby osób rannych oraz spadek 
kolizji, ale było aż 5 wypadków 
śmiertelnych. 

Jako główne przyczyny wy-
padków drogowych Tomasz Sawski 

wskazał: niedostosowanie prędko-
ści do panujących warunków, nie-
udzielenie pierwszeństwa przejaz-
du, nieprawidłowe wykonywania 
manewrów (np. wyprzedzania), nie-
zachowanie bezpiecznej odległości 
między samochodami. Jak zauwa-
żył też Robert Biela najczęściej 
ofiarami wypadków drogowych 
z udziałem pieszych są osoby po 
40 roku życia, które zwykle chodzą 
w ciemych ubraniach, a kierujący 
ich po prostu nie widzą lub spo-
strzegają w ostatniej chwili. Zalecał 
więc, by propagować wśród miesz-
kańców – także dorosłych – nosze-
nie elementu odblaskowego na 
odzieży, bo to zdecydowanie zwięk-
szy ich bezpieczeństwo. 

Przy okazji sprawozdań poli-
cyjnych radni podjęli po raz kolejny 
temat przywrócenia posterunku 
policji w Sułkowicach. Robert Bie-
la bronił stanowiska komendy po-
wiatowej, wskazując na oszczęd-
ności pod względem logistyki 
i zarządzania. Lepiej jeśli policja 
jest w terenie, a nie zajmuje się 
papierkową robotą, siedząc na po-
sterunku, który przecież generuje 
dodatkowe koszty – twierdził.

Pożarowe. Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Myślenicach Sławomir Kaganek 
podał, że w ubiegłym roku odnoto-
wano w naszej gminie 43 pożary 
(w powiecie – 310). Mieliśmy też 
jedyny w powiecie pożar lasu, co 
mogło mieć związek z zacieraniem 
śladów po kradzieży borowiny i je-
dliny. Zagrożeń miejscowych było 
u nas 126 (przy 1188 w powiecie). 
Zaprezentował także ilość sprzętu 
posiadanego przez nasze jednostki 
OSP oraz potrzeby w tym zakresie. 
Przedstawił kwestię kategoryzacji 
jednostek, co pozwoli na doposa-
żanie ich pod kątem specjaliza-
cji. Omówił pokrótce konieczność 
szkoleń specjalistycznych druhów 
OSP, badań lekarskich i utrzy-
mywania sprzętu w pełnej spraw-
ności, w czym pomaga bezpłatny 
punkt diagnostyczny w Komen-
dzie Powiatowej PSP.  

Sławomir Kaganek poruszył 
też problem dopuszczania budyn-
ków do użytku. Stwierdził, że stra-
żacy są otwarci na konsultacje przed 
wykonaniem projektu budynku 
– zarówno mieszkalnego, jak i użyt-
kowego – co w wielu przypadkach 
usprawnia zatwierdzenie projektu 
i dopuszczenie do budowy.  

Zwrócił uwagę na kilka pro-
blemów w naszej gminie istotnych 
dla bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego, w tym na zbyt słabe 
zaopatrzenie w wodę DPS-u. Naj-
lepszym wyjściem byłoby,  jak 
twierdził, zamontowanie hydrantu 
lub hydroforu.  W budynku DPS 
istnieje też problem braku odpo-
wiednich dróg ewakuacyjnych. 

Straż pożarna, podobnie jak 
policja prowadzi w szkołach poga-
danki  profilaktyczne, ucząc dzieci 
od najmłodszych lat zasad własne-
go bezpieczeństwa i niestwarzania 
zagrożenia dla innych.

Na koniec Sławomir Kaganek 
podziękował burmistrzowi i radzie 
miejskiej za wszechstronne wspie-
ranie straży  w roku ubiegłym i ży-
czył dalszej owocnej współpracy.  

Roczne podsumowanie pra-
cy Straży Miejskiej. Sprawoz-
danie z działań podejmowanych 
przez Straż Miejską przedstawił 
komendant Józef Stręk. Straż 
Miejska zabezpieczała imprezy 
i uroczystości, ujawniała dzikie 
wysypiska śmieci, zajmowała 
się bezpańskimi psami, kontrolą 
placówek handlowych i gastro-
nomicznych wraz z komisją al-
koholową. Spisywała wykrocze-
nia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia, komunikacyjne, 
naruszające ustawę o wychowa-
niu w trzeźwości i o ochronie 
zdrowia. Wykonała 175 konwojów 
dokumentów i pieniędzy oraz sze-
reg czynności mających na celu 
dbałość o porządek i spokój na te-
renie gminy. 

Gminne OSP. Prezes Zarządu 
Piotr Pułka przedstawił działal-
ność Ochotniczych Straży Pożar-
nych w gminie Sułkowice i wydat-
ki budżetowe na każdą jednostkę,
a komendant gminny OSP Ry-
szard Sroka uzupełnił informacje 
podane przez swoich przedmów-
ców, dodając, że OSP Sułkowice 
zajęła I miejsce w strażackich za-
wodach powiatowych i w tym roku 
będzie brać udział w zawodach na 
szczeblu wojewódzkim. 

Wiceprezes ZOSP RP Jan 
Hodurek, wspominając zmarłego 
dzień wcześniej druha Andrzeja 
Burzawę, dodał, że nasi strażacy 
oddali w zeszłym roku w sumie 51 
litrów krwi w ramach powiatowej 
akcji „Krew darem ratowników 
dla dzieci poszkodowanych w wy-
padkach”. (jg)
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Spór o wolne środki
O ile tegoroczny budżet radni 

przegłosowali jednogłośnie, to wol-
ne środki wzbudziły wiele emocji 
i kontrowersji. Wolne środki, to 
dodatkowe pieniądze, które gmi-
na ma do dyspozycji po rozlicze-
niu ubiegłego roku budżetowego. 
W tym roku wolnych środków było  
nieco ponad 1 mln zł. Ponieważ 
w budżecie prognozowano 150 
tys., do podziału zostało 851 tys. zł. 
W poprzednich latach wolne środ-
ki dzielono w marcu. Jak poinfor-
mowała skarbnik gminy, na osta-
nim szkoleniu RIO przekazano, że 
w związku ze zmianami legisla-
cyjnymi gmina może dyspono-
wać wolnymi środkami tylko 
do końca lutego, później muszą 
być one „przepisane” na poczet 
zmniejszenia zadłużenia gminy. 
Dlatego na przygotowanie pro-
pozycji podziału oraz zebranie 
komisji budżetu i finansów było 
zaledwie kilka dni. Radni podno-
sili fakt, że otrzymali materiały 
w przeddzień posiedzenia komisji 
i nie mieli możliwości ich przeana-
lizowania, skarbnik i burmistrz 
wyjaśniali, że przygotowali mate-
riały najszybciej jak to było moż-
liwe w obliczu nowych wymagań 
prawnych. 

Prawie połowę wolnych środ-
ków pochłonie podwyższona skład-
ka ZUS od wynagrodzeń pracow-
ników zatrudnianych przez gminę 
(wzrost składki rentowej o 2%, obo-
wiązujący od 1 lutego).

Pozostałe pieniądze burmistrz 
proponował przeznaczyć na: zreali-
zowanie dotacji na e-powiat (10 319 
zł), na ochronę środowiska (22 717 
zł), rozbiórkę budynku starej szkoły 
w Harbutowicach (100 000 zł), za-
bezpieczenie wkładu własnego do 
programu Małopolskie Remizy (40 
000 zł), zakup działki w Krzywacz-
ce w celu poszerzenia terenu szkol-
nego w związku z budową przed-
szkola (80 000 zł), dofinansowanie 
IV etapu kanalizacji Sułkowic (80 
000 zł), nagrodę jubileuszową dla 
Zespołu Pieśni i Tańca Elegia (20 
000 zł), zakup kurtek dla orkiestry 
dętej w Sułkowicach (10 000 zł), 
dotację dla biblioteki na archiwi-
zację działalności literackiej i ar-
tystycznej na terenie gminy (5 000 
zł) oraz doposażenie samochodu 
strażackiego OSP Rudnik (20 000 
zł) i zakup samochodu bojowego 
dla OSP Biertowice (50 000 zł).

Przewodniczący komisji bu-
dżetu i finansów RM Wiesław Mo-
roń przedstawił stanowisko komisji, 
która zaopiniowała negatywnie za-
kup samochodu dla OSP Biertowice. 
Jeden z radnych wyraził też swoje 
wątpliwości co do pieniędzy na do-
posażenia samochodu OSP Rudnik. 
W dyskusji radni, którzy kwestio-
nowali ten wydatek, argumento-
wali, że po to w ubiegłym roku rada 
przeznaczyła 40 tys. zł na zakup 
samochodu strażackiego, żeby póź-
niej nie musieć jeszcze do niego do-
kładać. Burmistrz i strażacy obecni 
na sesji wyjaśnili, że kupowanie 
samochodów strażackich bez wypo-
sażenia jest powszechnie przyjętą 
praktyką, bo ich doposażanie moż-
na realizować taniej, rozkładając 
koszta na kilka lat. Gdyby chciało 
się kupić wóz bojowy z pełnym wy-
posażeniem, byłaby to kwota kilku-
krotnie wyższa. Ostatecznie rada 
ten wydatek zaakceptowała.

Na sesję przybyli strażacy 
z Biertowic z prezesem Francisz-
kiem Świerkiem, który – pomi-
mo poważnego stanu po wypadku 
– osobiście przedstawił sytuację 
OSP Biertowice. Druhowie mają 
do dyspozycji żuka, który służy 
w Biertowicach od początku ist-
nienia jednostki, przygotowującej 
się do jubileuszu 40-lecia. Samo-
chód jest mocno awaryjny i ni-
gdy nie wiadomo, czy dojedzie do 
miejsca akcji ratowniczej. Jednak 
radni opozycyjni pozostali przy 
swojej argumentacji i wnioskowali 
o przeznaczenie tych 50 000 zł na 
zadanie przebudowy drogi przy 
gimnazjum w Sułkowicach, a zara-
zem dojazdowej do zalewu. Sama 
inwestycja będzie o wiele droż-
sza, jednak – twierdzili – te środki 
można przeznaczyć na przesunię-
cie ogrodzenia i stworzenie drogi 
serwisowej przy obiekcie.   

Ostatecznie przegłosowano 
wniosek komisji finansów stosun-
kiem głosów 8:7.

Kto pomoże chórowi seniorów
Na sesję przybyli przedstawi-

ciele chóru seniorów Elegii. Pro-
sili radę o przyznanie im 10 tys. 
zł na opłacenie dyrygenta. Chór 
działa społecznie i nie jest ujęty w 
strukturach ZPiT Elegia, chociaż 
wszyscy jego członkowie są wielo-
letnimi członkami zespołu. Maria 
Francuziak wyjaśniła, że większość 
pań śpiewających w chórze należy 
do Stowarzyszenia Gospodyń Kali-

na. Na jubileuszu wystąpiły w stro-
jach własnych lub wypożyczonych 
przez Stowarzyszenie. Chór wystę-
pował w ciągu ostatnich trzech lat 
wielokrotnie na uroczystościach 
gminnych i powiatowych, brał udział 
w realizacji drugiej edycji projektu 
Ośrodka Pomocy Społecznej Se-
nior-Junior – wspólne odkrywanie 
świata, ucząc dzieci dawnych pieśni 
i przekazując im rodzime tradycje. 
Chór potrzebuje dyrygenta, na co 
nie ma pieniędzy. Do tej pory  jego 
członkowie składali się, by zapewnić 
sobie pomoc fachowca przed wystę-
pami, jednak na dłuższą metę jest to 
zbyt duże obciążenie dla szczupłych 
budżetów domowych. Ich prośba zo-
stała skierowana do komisji oświaty, 
kultury, sportu i turystyki.

Protest
Do rady wpłynął protest wła-

ścicieli działek, które zostały wy-
łączone przy okazji przyjmowania 
planu zagospodarowania dla Bier-
towic. Argumentują oni, że podjęta 
przez radę uchwała narusza ich pra-
wo własności i ogranicza możliwość 
dysponowania działkami. Wezwali 
radę do uchylenia tej uchwały, co 
jest elementem procedury odwoły-
wania się do wyższej instancji.  

Komunikacja w Dolnym Rudniku 
i do Kalwarii

Burmistrz poinformował, że 
PKS nie widzi możliwości przywró-
cenia kursów do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, gdzie dojeżdżają ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych 
i dorośli pracujący w tamtejszych 
zakładach. Burmistrz i przewod-
niczący RM Jan Socha prowadzą 
rozmowy z prywatnymi przewoź-
nikami odnośnie uruchomienia 
tego połączenia oraz zapewnienia 
komunikacji przez Rudnik Dolny.  

Wniosek opozycji
Klub radnych „Gospodar-

na Gmina” złożył skargę do rady 
miejskiej na przewodniczącego. 
Zaznaczono, że skarga składa-
na jest z intencją doprowadzenia 
do odwołania przewodniczącego. 
W treści skargi podano m.in. za-
rzut nieprzeczytania radzie pisma 
z ZSZiO, które wpłynęło w przed-
dzień sesji i niezaproszenia starosty. 
Skądinąd pismo, o którym mowa, 
zostało przekazane radnym i omó-
wione na posiedzeniu połączonych 
komisji rady kilka dni później, na 
którym obecny był starosta (relację 
z tego spotkania przedstawiliśmy w 
„Klamrze” ze stycznia br.). 

S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 8  l u t e g o

(awz)



Klamra 2 (235) luty 2012

11

Order Odrodzenia Polski dla Tadeusza Piekarza
– Honorowego Obywatela Gminy Sułkowice

Wyrazy uznania dla Wielkiego Człowieka

Pierwszy wojewo-
da krakowski w wolnej 
Polsce (w latach 1990 
– 1995), były prezes 
Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych 
„Kolonia” w Harbu-
towicach, założyciel, 
przyjaciel i opiekun 
Domu Pomocy Spo-
łecznej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
w Harbutowicach zo-
stał pośmiertnie uho-
norowany Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski przez prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. 

Odznaczenie to przyznano 
mu  „za zasługi na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce oraz za 
osiągnięcia w podejmowanej z po-
żytkiem dla kraju pracy zawodowej 
i społecznej”. Odebrała je jego żona 
prof. Halina Piekarz 27 grudnia 
2011 r. w Małopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Krakowie z rąk obec-
nego wojewody Jerzego Millera.

Na uroczystości obecni byli 
członkowie „Drużyny Piekarza”, 
czyli powołani przez niego dyrek-
torzy wydziałów Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie, wśród nich 
poseł i były prezydent Krakowa Jó-
zef Lassota, senator i były marsza-
łek województwa małopolskiego 
Janusz Sepioł, wieloletni kurator 
oświaty w Krakowie Jerzy Lackow-
ski, były minister zdrowia Kazi-
mierz Kapera, były główny geode-
ta kraju Kazimierz Bujakowski. 

Trudno wymie-
nić wszystkie zasługi 
Tadeusza Piekarza. 
Człowiek dobry, pra-
wy, sumienny. Życzli-
wy i otwarty dla ludzi. 
Jego autorytet otwie-
rał wszystkie drzwi. 
Znał dobrze Ojca 
Św. Jana Pawła II. 
Jak określił go kard. 
Franciszek Machar-
ski – człowiek „do-
bry jak chleb”. Dzia-
łał w „Solidarności”, 

w stanie wojennym był internowa-
ny. Za czasów wojewodowania orga-
nizował, m.in. sieć domów pomocy 
społecznej w całym województwie 
małopolskim. Był jednak szcze-
gólnie związany z Harbutowicami, 
często tu przyjeżdżał i przez swoje 
szerokie kontakty stwarzał możli-
wość pozyskiwania sponsorów dla 
SWON „Kolonia”. Był pierwszym 
prezesem tego stowarzyszenia. Na 
jego cześć DPS w Harbutowicach 
15 maja 2006 r. otrzymał jego imię 
i tablicę pamiątkową poświęconą 
przez Stanisława Kardynała Dzi-
wisza. Co roku DPS, WTZ i SWON 
„Kolonia” organizują w maju 
w Harbutowicach Turniej Sporto-
wy im. Tadeusza Piekarza. 

Tadeusz Piekarz zmarł w roku 
2005. Żyje jednak nadal w pamię-
ci tych, którzy zostali. Dobitnie 
świadczy o tym fakt odznaczenia 
go Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

(jg)

Bardziej racjonalne gospodarowanie energią i ciekawsza nauka

I miejsce dla naszego Gimnazjum z Energią
Gimnazjum w Sułkowicach wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z energią”, 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zaprezentowało swój projekt „Targi Energii”,
zwyciężyło i zostało zaproszone do Warszawy na Ogólnopolską Konferencję 

Metodyczno – Programową „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” pod patronatem 
wicepremiera Waldemara Pawlaka, minister edukacji Krystyny Szumilas, głównego konserwatora 

przyrody Janusza Zalewskiego i prezesa Związku Powiatów Polskich Marka Tramsia. 

Konkurs skierowany był do 
nauczycieli i miał na celu opraco-
wanie ciekawych metod uczenia 
o energii, źródłach jej pozyskiwa-
nia i racjonalnego gospodarowa-
nia tym cennym dobrem. 

W naszym gimnazjum w Suł-
kowicach projekt autorski opraco-
wała Marta Przęczek. W zapropo-
nowane przez nią Targi Energii 
zaangażowane zostały wszystkie 
klasy, a także wielu rodziców. 
Uczniowie najpierw mierzyli pobór 
energii na licznikach domowych, 
wykonywali makiety różnych ty-
pów elektrowni, przygotowywali 
debaty na temat sposobów oszczę-
dzania energii i różnych źródeł jej 
pozyskiwania. 

Cała szkoła żyła projektem. 
Temat energii był obecny na za-
jęciach edukacyjnych, w rozmo-
wach, w artykułach w szkolnej 
gazetce. Podsumowaniem tych 
działań były „Targi energii”. 
Uczniowie prezentowali swoje pra-
ce na forum szkoły, uczestniczyli 
w debacie na temat różnych ro-
dzajów energii i źródeł jej pozyski-
wania, przygotowali stoiska, na 
których „sprzedawali” informacje 
o źródłach pozyskiwania energii 
– opowiada wicedyrektor gimna-
zjum Dorota Małek-Moskal.

Materiały z realizacji projek-
tu zostały zebrane, opracowane 
i wysłane do Warszawy na konkurs. 
Po miesiącu okazało się, że projekt 
zdobył I miejsce, a szkoła została 
zaproszona na konferencję do War-
szawy. Pojechały uczennice Izabela 
Flaga i Urszula Ślusarz pod opie-
ką Haliny Obst. Zawiozły do War-
szawy prezentację multimedial-
ną promującą swoje gimnazjum 
i naszą gminę, a przygotowaną pod 
okiem Anny Miętki i Haliny Obst.  
Uczennice zasiadły podczas konfe-
rencji za stolikiem promocyjnym 
gminy, na którym – wraz z prezen-
tacją multimedialną – eksponowały 
m.in. sułkowicką szczęśliwą podko-

wę, kalendarz gminny, egzempla-
rze gazety gminnej „Klamra” oraz 
wyroby origami. Halina Obst wy-
stąpiła podczas konferecji, między 
wybitnymi naukowcami pracujący-
mi nad zagadnieniami zwiazanymi 
z energią i przestawiła informacje 

o przeprowadzonym w szkole pro-
jekcie. Podczas konferencji miała 
też miejsce uroczystość wręcze-
nia nagród w konkurskie „Szkoła 
z energią”. Zwycięską prezentację 
można obejrzeć na stronie: www.
edueco.pl.

(awz)
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Koncert galowy na 70-lecie                                         

Zespół honorowano listami 
gratulacyjnymi, m.in. marszałka 
małopolskiego, przybyli politycy 
(senator VII kadencji Stanisław 
Bisztyga, posłanka Joanna Bo-
bowska) i samorządowcy wszyst-
kich szczebli. Dary nieśli mu 
szefowie zaprzyjaźnionych ośrod-
ków kultury, wśród nich: dyrek-
tor MOKiS Małgorzata Anita 
Werner z Myślenic (podarowała 
rzeźbionego Anioła Stróża), Sta-
nisław Winter z Tokarni z zespo-
łem Kliszczacy, dyrektor ośrod-
ka kultury w Mogilanach Agata 
Mrowiec z zespołem Mogilanie, 
Zespół Toporzanie z Lubnia. Sta-
nisław Funek – szef Kliszczaków 
i przedstawiciel Mogilan dzięko-
wali Elegii za swoje własne po-
czątki zainspirowane występami 
Elegii w ich miejscowościach i Zo-
fii Szubie – byłej dyrektor ośrodka 
kultury w Rudniku za pomoc or-
ganizacyjną. Anita Werner wstęp-
nie proponowała Elegii występ 
w MOKiS i zastanawiała się, jakie 
byłyby szanse na zorganizowanie 
powiatowego festiwalu zespołów 
regionalnych (wszak nasz powiat 
ma kilka znakomitych reprezen-
tantów i byłoby to niezapomniane 
widowisko). 

Burmistrz Piotr Pułka i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan 

Hej po dolinie, hej po lesie
Powinniście się nazywać Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Ludowego, a nie Regionalny mówił szef 

zaprzyjaźnionego zespołu Kliszczacy z Tokarni, a burmistrz skonstatował: 
Musicie grać do końca świata, bo nie da się już wyobrazić sobie Rudnika bez Elegii. 

Socha poinformowali, że samo-
rząd gminy uhonorował jubile-
usz zespołu – ambasadora naszej 
kultury – nagrodą w wysokości 
20 tys. zł w postaci tournée arty-
stycznego po miejscowościach 
partnerskich Ronchamp i Cuve-
glio. Z kolei burmistrz Piotr Pułka 
dziękował szefom zespołu, wszyst-
kim formacjom artystycznym Ele-
gii, gościom. Podkreślił starania 
i zasługi Elżbiety Maślerz, wycho-
wanki Elegii, która dziś zabiega 
o pomoc dla zespołu jako zastęp-
ca dyrektora kancelarii zarządu 

Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego.

ZPiT Elegia uczcił 70. rocz-
nicę swojego powstania wspa-
niałym, ponaddwugodzinnym 
koncertem w strażnicy w Rud-
niku w sobotę 18 lutego dla za-
proszonych gości i w niedzielę 
19 lutego dla mieszkańców.

W części pierwszej koncer-
tu zespół przedstawił zwycza-
je, obrzędy i zabawy dziecięce 
naszej ziemi. Idziemy, idziemy 
z tej rudnickiej wioski – śpiewa-
li artyści, wchodząc na scenę, by 
zainaugurować koncert, który 
prowadził Waldemar Wolski – 
były instruktor zespołu. 

Przypomniano pokrótce 
historię Elegii i najważniejsze 

osoby, które ukształtowały ją ar-
tystycznie i organizacyjnie: zało-
życiela ś.p. Stanisława Kaletę (na 
grobie swojego założyciela Elegia 
złożyła kwiaty w niedzielę 19 lute-
go), etnomuzykologa ś.p. Janusza 
Mroczka. Przedstawiono wielo-
letniego instruktora i choreogra-
fa Stanisława Stręka, Konrada 
Wierzchuckiego (prowadził Elegię 
przez dwa lata) oraz obecną (od 
4 lat) instruktorkę Joannę Ulman. 
Podziękowanie złożono byłej kie-
rownik ośrodka kultury w Rudni-
ku Zofii Szubie. 

Lilioza Szuba i Zofia Światłoń – z pierwszego składu Elegii 
oraz Zofia Szuba – wieloletnia kierowniczka Domu Kultu-
ry w Rudniku (stoi)        fot. Jakub Zdrzenicki

Założyciel zespołu Stanisław Kaleta z chórem w latach 60. 
XX wieku               fot. z archiwum Marii Francuziak

Idziemy, idziemy z tej rudnickiej wioski 
– Elegia tańczy, śpiewa i czaruje publikę 
od 70 lat             fot. Jabub Zdrzenicki
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Zespołu Pieśni i Tańca Elegia
Rudnickie piosnki wicher niesie …

Druga część koncertu to jakby wędrówka po pol-
skim folklorze. Elegia wystąpiła w strojach zalipiań-
skich, łowickich, krakowskich zachodnich, śląskich 
i spiskich, prezentując wiązanki tańców tych regio-
nów. Jedynie stroje  śląskie zostały wypożyczone. 

Gry i zabawy dziecięce w wykonaniu najmłodszej for-
macji Elegii (starsi rudniczanie pamiętają, jak sami się 
w nie bawili)        fot. Jakub Zdrzenicki

Po Mszy św. w intencji ZPiT Elegia zespół złożył kwia-
ty na grobie założyciela Stanisława Kalety 
          fot. Joanna Gatlik

Owacja na stojąco po sobotnim koncercie               
fot. Jabub Zdrzenicki

Koncert zakończyła rudnicka polka i niemilkną-
ca owacja na stojąco zachwyconej publiczności. Na 
scenie zaprezentowały się wszystkie formacje ZPiT 
Elegia – wspaniałe dzieci, dorodna, piękna i wykształ-
cona młodzież, niezawodna kapela pod wodzą Stani-

sława Judasza, a także chór seniorów Elegii ze Sta-
nisławem Strękiem. Koncert zorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach, w którego 
ramach organizacyjnych działa obecnie Elegia. 

Po sobotnim koncercie dostojnych gości oraz ze-

Chór seniorów ZPiT Elegia
fot. Jakub Zdrzenicki

spół podejmowano poczęstunkiem w restauracji Re-
zydent w Rudniku, a żeby ta niezapomniana chwila 
na zawsze pozostała w pamięci uczestników wyda-
rzenia – wręczono im gadżety z logo zespołu i wydaw-
nictwo okolicznościowe.

(awz)

W strojach śląskich W strojach spiskich Kapela ZPiT Elegia Puchar okolicznościowy
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ZSZiO wzbogaciła się o pra-
cownię: elektroniki i elektrotech-
niki samochodowej, metrologii 
i mechatroniki, hotelarską oraz 
salę obsługi konsumenta.  

Goście, goście 
Na uroczystości pojawili się 

m.in. Dariusz Styrna – dyrektor 
Wydziału Kształcenia Zawodowe-
go Departamentu Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego 
i jednocześnie kierownik projektu 
Modernizacja Kształcenia Zawo-
dowego w Małopolsce oraz Łukasz 
Martyka; Jan Pawłowski – starszy 
wizytator Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty, Jarosław Szlachetka 
– radny sejmiku wojewódzkiego, 
Józef Tomal – starosta myślenicki, 
Tomasz Suś – wicestarosta, Bole-
sław Pajka i Józef Dudzik – człon-
kowie zarządu powiatu, Andrzej 
Pułka – radny powiatowy, Izabela 
Młynarczyk – dyrektor PUP w My-
ślenicach. Władze gminy repre-
zentował burmistrz Piotr Pułka,  
Fabrykę Narzędzi „Kuźnia” – Wła-
dysław Łabędź, gimnazja – Miro-
sław Pękala z ZPO w Rudniku.

Na otwarciu pojawili się rów-
nież dyrektorzy i nauczyciele ze-
społów szkół zawodowych prowa-
dzonych przez powiat myślenicki: 
Maria Szczepaniec – dyrektor 
ZSOiZ w Lubniu, Jerzy Kosiński – 
dyrektor ZSTE w Myślenicach, Ta-
deusz Pelc – wicedyrektor ZSZiO 
w Sułkowicach i zarazem lider 
szkolny Projektu, a także: Wiesław 
Szymoniak z ZS w Dobczycach 
i Tadeusz Zięba z ZSOiZ w Lubniu. 
Powiatowe biuro Projektu w My-
ślenicach reprezentowali: Monika 
Niepsuj oraz Maria Tatka, Mate-
usz Suder i Ryszard Grzesiak.

Prezentacja dokonań 
i gratulacje   

Dyrektor szkoły Aleksandra 
Korpal zaprezentowała zgroma-
dzonym gościom placówkę i przed-
stawiła udział szkoły w projekcie. 
Starosta myślenicki Józef Tomal, 
podkreślił, że placówka stoi teraz 
przed dużą szansą rozwoju. Radość 
ze zmian, jakie szkoła wprowadziła 
i nadal wprowadza w swojej ofer-

Uroczyste otwarcie 4 nowych pracowni w ZSZiO w Sułkowicach

Zapachniało Europą
Cztery nowe pracownie, zmodernizowane w ramach unijnego Projektu Systemowego 
Województwa Małopolskiego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” 

i wyposażone w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 
„Rozwój Infrastruktury Kształcenia Ustawicznego oraz Kształcenia Zawodowego” 

w ZSZiO w Sułkowicach – zostały uroczyście otwarte 8 lutego.

cie dzięki pieniądzom unijnym, 
wyraził przedstawiciel kuratorium 
oświaty. Pogratulował szkole, że 
potrafi łączyć tradycję z nowocze-
snością i że uczniowie mają coraz 
lepsze przygotowanie do pracy.      

Także dyrektor Dariusz Styr-
na pogratulował szkole dotych-
czasowych osiągnięć i obiecał, że 
Urząd Marszałkowski nadal będzie 
stymulował rozwój edukacji zawo-
dowej. Wyraził nadzieję, że wszel-
kie działania w ramach projektu 
przyczynią się do podniesienia po-
ziomu kształcenia, jego warunków 
i efektów. Burmistrz Piotr Puł-
ka zasugerował, żeby pomyślano 
o podobnym programie dla gimna-
zjów i szkół podstawowych. Pokre-
ślił znaczenie i rolę szkoły średniej 
w Sułkowicach, która stanowi nie 
tylko cenne dobro naszej Gminy, ale 
jest też ważnym ośrodkiem kulturo-
twórczym, aktywnie uczestnicząc 
w budowaniu wizerunku Sułkowic, 
a jej absolwenci od dziesięcioleci sta-
nowią chlubę dla całego regionu.   

Dyrektor Aleksandra Korpal 
odczytała list gratulacyjny od Mar-
szałka Marka Sowy, który nie mógł 
osobiście przybyć na uroczystości. 

Tu pachnie Europą
„Zwiedzanie” pracowni miało 

charakter objazdowy, gdyż są one 
umiejscowione w różnych budyn-
kach. Goście zwiedzili zatem naj-
pierw Stację Kontroli Pojazdów 
w Rudniku, gdzie uroczyście otwar-
to Pracownię Elektroniki i Elek-
trotechniki Samochodowej. Za-
prezentowano także doposażenie 
Pracowni Mechaniki Pojazdowej, 
a w warsztatach szkolnych w Sułko-
wicach – stanowiska spawalnicze. 

 Tu pachnie Europą – zauwa-
żył wicestarosta Tomasz Suś, wcho-
dząc do sali, w której urządzono 
Pracownię Metrologii i Mechatro-
niki. W budynku dawnego interna-
tu zwiedzający mogli zobaczyć tak-
że Pracownię Hotelarską – recepcję 
i jednostkę mieszkalną. Zwiedza-
nie nowych pracowni zakończył 
przygotowany przez uczniów pysz-
ny poczęstunek w czwartej pra-
cowni – Sali Obsługi Konsumenta 
w Galerii Internat. Spotkaniu to-
warzyszył wernisaż wystawy „Na-
sza Szkoła”. 

W ubiegłym roku w unowo-
cześnienie bazy ZSZiO zainwe-
stowano ok. 2 mln zł, z czego 70 % 
to były środki unijne, a pozostała 
kwota (czyli ok. 600 tys. zł) pocho-
dziła z własnych dochodów budże-
towych szkoły, wypracowanych 
przez warsztaty, które preznaczono 
na prace remontowo–inwestycyj-
ne przygotowujące pracownie do 
instalacji nowoczesnego wyposa-
żenia. Warsztaty szkolne prowadzą 
działalność nie tylko dydaktyczną, 
ale także produkcyjno–usługową, 
dzięki czemu wypracowują naj-
większy zysk spośród wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu myślenickiego. 

O lata świetlne
Szkoła nie tylko wyposaża 

nowe pracownie, ale także uczest-
niczy w programie Leonardo da 
Vinci, dzięki któremu udało się 
nawiązać współpracę Sułkowic 
z Portugalczykami. Dzięki projek-
towi Portugalczycy mieli możliwość 
odbycia praktyk na nowoczesnych 
urządzeniach w naszej szkole, 
a 12 naszych uczniów mogło odbyć 
praktyki w Portugalii. Planowany 
jest kolejny wyjazd – tym razem 
uczniów szkół hotelarskich i gastro-
nomicznych – na praktyki we wło-
skim Cuveglio. 

Dariusz Styrna życzył szkole 
zawodowej w Sułkowicach, żeby 
była ona świadomie wybierana 
przez absolwentów gimnazjów. 
Zauważył, że zmieniła się o lata 
świetlne w stosunku do tego, co 
było jeszcze kilka lat temu i że 
świetnie dopasowuje się do no-
wych warunków kształcenia.  (jg)

Goście w nowych pracowniach ZSZiO
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Mamy więc okres przej-
ściowy, podczas którego rodzice 
mogą jeszcze sami decydować, 
czy swoje dzieci 6-letnie poślą do 
szkoły, czy do przedszkola. Warto 
jednak przyjrzeć się konsekwen-
cjom, z jakimi wiąże się podej-
mowana decyzja.

Roczne przygotowanie 
przedszkolne

Jest obowiązkowe, więc 
musi je odbyć każde dziecko, 
zanim podejmie naukę w szko-
le. W nowym systemie edukacji 
obowiązkiem rocznego wycho-
wania przedszkolnego objęte są 
pięciolatki. Nie należy jednak my-
lić rocznego przygotowania z ze-
rówką. Podczas tego roku dzieci, 
poprzez swobodną zabawę i odpo-
wiednio zaaranżowane działania 
nauczyciela, rozwijają ciekawość, 
aktywność i samodzielność oraz 
kształtują umiejętności i wiado-
mości, ważne w edukacji szkolnej. 
Nie uczą się literek ani cyfr, nie 
piszą ani nie czytają. Rozwijają 
zdolności społeczne, umiejętność 
poruszania się w szeroko rozumia-
nym środowisku rówieśniczym, 
kształcą zdolności manualne po-
trzebne do pisania, wyobraźnię, 
która pomaga w nauce oraz uczą 
się samodzielności i współżycia w 
grupie.

Pierwsza klasa – dla 6-latków
Jeśli chodzi o treści nauczania, 

niewiele różnią się one od dotych-
czasowej zerówki. Obejmują 
przede wszystkim naukę pod-
staw czytania, pisania i racho-
wania. Praca z sześciolatkiem 
w każdej szkole ma być dosto-
sowana do jego możliwości, po-
trzeb, zainteresowań i zdolności. 
Oprócz nauczyciela czuwa nad 
nim w razie potrzeby pedagog, 
który udziela wszelkiej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
bezpośrednio na terenie szkoły. 
Praca z dzieckiem ma być zin-
dywidualizowana, tak by mogło 
ono pokonywać swoje trudności 
i osiągać sukcesy.

Nowy system już wszedł w życie, więc chyba nie ma co zwlekać

Sześciolatku, chodź do szkoły
Wprowadzane w ostatnich latach kompleksowe zmiany w wychowaniu i edukacji dzieci 5 i 6-letnich 

przewidują dla 5-latków roczne przygotowanie przedszkolne, a dla 6-latków – podjęcie nauki w szkole. 
Początkowo planowano, że obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od września tego roku. 

Jednak już wiadomo, że termin ten został przesunięty na rok 2014.

W okresie przejściowym, 
gdy rodzice zdecydują o tym, że 
6-latek pozostanie w przedszkolu 
i będzie kontynuował przygoto-
wanie przedszkolne, muszą się li-
czyć z tym, że ich dziecko traci, bo 
przedszkola i szkoły obowiązuje 
już  nowa podstawa programowa. 
Klasy pierwsze dostosowane są 
w niej do możliwości sześcio-,  
a nie siedmiolatków.

Kiedy dziecko jest gotowe 
do szkoły

Rodzicom często wydaje się, 
że ich dziecko jest jeszcze za małe, 
żeby pójść do szkoły. Obawiają się, 
że sobie nie poradzi. Czy można 
obiektywnie określić, jak jest na 
prawdę? Specjaliści uważają, że do 
nauki w szkole gotowe jest dziec-
ko, które w znacznym stopniu:

– radzi sobie samodzielnie z co-
dziennymi czynnościami, takimi 
jak korzystanie z ubikacji, prze-

branie się na spacer i do ćwiczeń 
gimnastycznych, jedzenie itp.;

– rozumie, że trzeba dbać o swo-
je zdrowie i bezpieczeństwo;

– porozumiewa się z innymi oso-
bami, zadaje pytania i słucha 
odpowiedzi, potrafi się przywi-
tać, przedstawić, zaprosić dzieci 
do wspólnej zabawy i zwrócić się 
o pomoc, gdy jej potrzebuje;

– umie bawić się w zabawy i w gry 
dziecięce, stosując się do ich re-
guł;

– współdziała z rówieśnikami 
oraz z dorosłymi;

– potrafi być wytrwałe w realizowa-
niu zadań i własnych pomysłów;

– jest przygotowane do nauki 
czytania i pisania – interesuje 
się książeczkami, potrafi opo-
wiedzieć historyjkę obrazkową, 
dzielić słowa na sylaby, ma dobrą 
koordynację ruchową i spraw-
ność ręki wypracowana przez 
rysowanie, lepienie z plasteliny, 
wycinanie itp.;

– jest przygotowane do nauki ma-
tematyki – porównywania liczeb-
ności i wielkości przedmiotów, li-
czenia, dodawania i odejmowania 
konkretnych przedmiotów, okre-
ślania położenia przedmiotów 
z lewej i prawej strony, rozumie-
nia kolejności pór roku, dni tygo-
dnia i miesięcy;

Ponadto przydatna w szkole 
będzie otwartość dziecka na nowe 

sytuacje i nowe doświadczenia 
oraz odporność w sytuacjach 
trudnych.

Te właśnie sprawności 
kształcone są u pięciolatków 
w przedszkolach podczas rocz-
nego przygotowania do szkoły.

Dzieci, które nie są w stanie 
osiągnąć tych umiejętności (np. 
dzieci ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi) nie są pozo-
stawione same sobie. W takich 
przypadkach nauczyciele opra-
cowują programy indywidual-
ne, stosownie do rozpoznanych 
potrzeb i możliwości dziecka.

Sześciolatki w szkole w Sułkowicach
Nauka sześciolatków połaczona jest z zabawą

Sześciolatki w szkole w Sułkowicach
Fotografie pochodzą ze zbiorów szkolnych 
z tego roku
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Przyjechali do nas ze swoim 
panem od muzyki, kierownikiem 
szkolnej orkiestry w Krzyszkowi-
cach, a zarazem naszym dyrygen-
tem orkiesty dętej w Sułkowi-
cach– Andrzejem Moskalem. 

Ci, którzy nie mogli przy-
być, nie kryli łez rozczarowania. 
Co sobotę przychodzą na próby 
i ćwiczą. Z równą pasją, radością  
i werwą grają utwory jazzowe, 
aranżacje popularnych przebojów, 
jak melodie tradycyjne dla orkiestr 
dętych. Szkolna Orkiestra Dęta 
Gimnazjum w Krzyszkowicach 
wystąpiła 10 lutego na koncercie 
zorganizowanym dla klas od 3 do 
6 w Szkole Podstawowej w Sułko-
wicach. Również trzej uczniowie 
z Sułkowic zaprezentowali swoje 
umiejętności muzyczne, świeżo 
nabyte podczas prób sułkowickiej 
orkiestry dętej.

Koncertem szkolnej orkie-
stry z Krzyszkowic Andrzej Mo-
skal zachęcał nasze dzieci, żeby 
zainteresowały się grą na instru-
mentach muzycznych i przycho-
dziły na próby, które prowadzi 
w sułkowickim ośrodku kultury. 
W trakcie koncertu uczył dzieci 
nazw instrumentów poprzez ich 
prezentację, wyjaśniał, do czego 
służy batuta. Tym, którzy bezbłęd-
nie nazywali instrumenty, wręczał 
nagrody w postaci cukierków.

Godne podziwu jest, jak panu-
je nad 54-osobową grupą młodzie-
ży i ogarnia każdy wydawany przez 
nią dźwięk. Marzeniem Andrzeja 
Moskala jest stworzenie podobne-
go zespołu przy naszej  orkiestrze 
dętej. Dlatego też zachęcał dzieci, 
żeby przyszły z rodzicami zapisać 
się na naukę gry na instrumen-
tach, które odbywają się we wtorki 
o 1700 i na próby orkiestry w piąt-
ki. Pozostaje życzyć muzykowi, 
a i nam samym, żeby udało mu 
się zainteresować muzyką naszą 
młodzież w równym stopniu, jak 
krzyszkowickich gimnazjalistów.

(jg)

Jak poinformował Andrzej Moskal 
– po koncercie w szkole już zgłosiło się 
na zajęcia 5 dziewczyn. Następni chęt-
ni mile widziani. 

Uczniowie zagrali dla uczniów

Niecodzienna 
lekcja muzyki

Podejmując decyzję o tym, 
czy nasz sześciolatek pójdzie do 
szkoły, czy zostanie w przedszko-
lu, warto to sobie uświadomić 
i zapytać się samego siebie, co dla 
naszego dziecka będzie korzyst-
niejsze? W której grupie chcieli-
byśmy go widzieć – w lewej, czy 
w prawej. Warto też uzmysłowić 
sobie, że w większości krajów wy-
soko rozwiniętych obowiązkową 
naukę w szkole rozpoczynają dzie-
ci 6-, a nawet 5-letnie.

W naszej gminie
Już uczą się sześciolatki wg no-

wego programu od tego roku szkol-
nego. W pierwszych klasach naszej 
gminy w tym roku uczy się 21 sześ-
ciolatków: 15 w szkole Sułkowicach, 
5 w Rudniku i 1 w Krzywaczce. Pozo-
stałe 140 dzieci sześcioletnich chodzi 
do przedszkoli. Po pierwszym sem-
strze rodzice, którzy zdecydowali się 
posłać sześciolatki do szkoły twier-
dzą, że nie żałują swojej decyzji.

W przedszkolu: W I klasie:
 uczy się wszystkich liter alfabetu
rozwija sprawność rąk (rysuje, 
wycina, lepi z plasteliny) przygo-
towuje się do nauki pisania

pisze proste, krótkie zdania

słucha bajek, wierszy, opowiadań, 
rozwijając swoje zainteresowania 
czytaniem i pisaniem

czyta krótkie teksty

dzieli zdania na wyrazy, wyra-
zy na sylaby, wyodrębnia głoski 
w wyrazach o prostej budowie

rozróżnia pojęcia: wyraz, głoska, 
litera, sylaba, zdanie

uczy się odróżniać błędne licze-
nie od poprawnego, liczy z wyko-
rzystaniem konkretnych przed-
miotów

poprawnie liczy (także wspak) do 
20 oraz zapisywać liczby cyframi 
do 10

podejmuje próby dodawania 
i odejmowania, pomagając sobie 
liczeniem na palcach lub innych 
konkretach

sprawnie dodaje i odejmuje do 10 
oraz zapisuje te działania

 rozwiązuje zadania z treścią
dowiaduje się, na czym polega 
pomiar długości i poznaje proste 
sposoby mierzenia np. krokami, 
stopa za stopą

mierzy długość, posługując się 
np. linijką i porównuje długości 
obiektów

 waży przedmioty
poznaje pory dnia, roku, dni ty-
godnia i miesiące

uczy się zależności między pora-
mi roku a zjawiskami przyrody

 korzysta z kalendarza, nazywa 
dni tygodnia i miesiące w roku

W szkole i w przedszkolu
Dziecko podczas rocznego przygotowania przedszkolnego przy-

gotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej 
– uczeń pierwszej klasy w szkole uczy się czytania, pisania i matematy-
ki. Pamiętajmy, że sześciolatek odbył już obowiązkowe przygotowanie 
w ubiegłym roku. Jeśli pozostaje w przedszkolu – kontynuuje przygoto-
wanie przedszkolne.

Rozalia Oliwa

Metody pracy z dziećmi 
w I klasie:
– metody podające – praca z tek-

stem, pogadanka, opowiadanie, 
historyjki obrazkowe, dyskusja;

– metody problemowe – giełda 
pomysłów, burza mózgów, dra-
ma, gry i zabawy dydaktyczne, 
inscenizacja;

– metody aktywizujące – drama, 
wystawa, pokaz, zabawy orienta-
cyjno – ruchowe;

– metody praktyczne – ćwiczenia 
dykcyjne, pantomima, gry i zaba-
wy ruchowe, poznanie prostych 
układów tanecznych, zabawy ze 
śpiewem, tworzenie akompania-
mentu, posługiwanie się prosty-
mi technikami plastycznymi;

– elementy kinezjologii eduka-
cyjnej P. Dennisona;

– elementy muzykoterapii;
– zabawy wyciszające.

Więcej na ten temat: www. sulkowice.pl  w zakładce: oświata/sześciolatki
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Chór przy ZPO w Krzywaczce 
działa od września 2010 r., dzię-
ki staraniom dyrektora Mirosła-
wa Chmiela, który chciał, by jego 
uczniowie mieli możliwość roz-
wijania swoich muzycznych ta-
lentów. Zespół tworzą dziewczęta 
z klas od I do III gimnazjum 
pod kierownictwem muzycznym 
Małgorzaty Wątor, nauczycielki 
muzyki. Zajęcia prowadzone są 
w ramach  pozalekcyjnego koła 
muzycznego, odbywającego się 
raz w tygodniu. 

Wśród dziewcząt śpiewają-
cych w chórze znajdują się osoby, 
które grają na różnych instrumen-
tach. Na gitarze akompaniuje Rita 
Wilk, na saksofonie – Olga Wilk 
i Kinga Gunia, na wiolonczeli 
– Angelika Szlachetka. Ponadto 
dwie uczennice kształcą swoje 
muzyczne umiejętności w szkole 
muzycznej w Myślenicach. 

Małgorzata Wątor jest praw-
dziwym autorytetem i mistrzynią 
dla swych wychowanek. Jest ab-
solwentką Akademii Muzycznej 
w Krakowie na Wydziale Twórczo-
ści, Interpretacji i Edukacji Mu-
zycznej – specjalność Edukacja 
Artystyczna Szkolna. Jej droga 
do tytułu magistra sztuki wiodła 
przez szkołę muzyczną I st. w kla-
sie fortepianu i Liceum Muzycz-
ne – w klasie rytmiki. Poza pracą 
dydaktyczną w ZPO w Krzywacz-
ce, Małgorzata Wątor jest cenio-
ną instruktorką tańca i rytmiki 
oraz korepetytorem śpiewu grup 
dziecięcych w Reprezentacyjnym 
Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia 
Myślenicka”. Podpatrując Panią 
Małgorzatę w pracy, bez trudu do-
strzec można nie tylko wielki sza-
cunek, jakim darzy ją młodzież, 
lecz także wielką pasję z jaką na-
ucza ona muzyki. 

O swoich chórzystkach z Krzy-
waczki mówi: Dziewczyny bardzo 
chętnie chodzą na próby chóru, 
choć są to zajęcia pozalekcyjne, 
dodatkowe. Uczennice są solidne, 
nic nie robią z przymusu. Taka po-
stawa daje efekty. Już po miesiącu 
działalności chór mógł się pochwa-
lić zajęciem drugiego miejsca na 
Powiatowym Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznych w Lubniu. Został 

Szkolny chór z Krzywaczki

Harmonia na głosy
Ich repertuar stanowią pieśni patriotyczne, wykonywane przy okazji obchodów najważniejszych 

świąt państwowych, utwory charakterystyczne dla muzyki rozrywkowej, 
zgodne z zainteresowaniami występujących uczennic i okolicznościowe, takie jak np. kolędy i pastorałki. 

Dwudziestoosobowy chór szkolny z Krzywaczki występuje w pięknych bordowych strojach, ufun-
dowanych przez Marię i Janusza Szewczyków oraz ks. proboszcza Zbigniewa Drobnego. 

również laureatem Przeglądu Ko-
lęd i Pastorałek w Sułkowicach oraz 
Powiatowego Przeglądu Dorobku 
Artystycznego Szkół w Myśleni-
cach. 5 listopada 2011 r. gimnazja-
listki wzięły udział w Małopolskim 
Konkursie Pieśni Patriotycznych 
w Krakowie. Zwyciężyły także 
w Gminnym Konkursie Pieśni Pa-
triotycznych w kategorii zespoły, 
a następnie zaśpiewały na Gmin-
nej Akademii Niepodległościowej 
oraz gościnnie na uroczystej se-
sji Rady Miejskiej w Sułkowicach 
– 29 grudnia 2011 r., prezentując 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki 
polskie. 

Małgorzata Wątor prowadzi 
w Krzywaczce również drugi chór, 
w którego skład wchodzą ucznio-

wie szkoły podstawowej.  Młodsze 
dzieci chętnie śpiewają, z ogrom-
nym zaangażowaniem, zwłaszcza 
wtedy, gdy widzą sukcesy swych 
starszych koleżanek. Ciężko pra-
cują, by im dorównać i by móc 
w przyszłości  kontynuować dzia-
łalność w chórze w gimnazjum. 

Szkoła jest nietypową insty-
tucją, w której co roku zmieniają 
się uczniowie – jedni odchodzą, 
a pojawiają się inni. Jeżeli mło-
dzież zostanie odpowiednio przy-
gotowana i zmotywowana do 
dalszej pracy nad rozwijaniem 
swych muzycznych umiejętności, 
ten zdolny zespół młodych chórzy-
stek będzie odnosił kolejne sukcesy 
– mówi  Małgorzata Wątor. 
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Ważne dla niezmotoryzowanych

Apteka czynna w weekendy
Wobec poważnego ogranicze-

nia komunikacji z Myślenicami 
dobrze jest wiedzieć, że możemy 
także w weekendy korzystać z ap-
teki na terenie swojej gminy. 

Co prawda nie rozwiązuje to 
problemu dojechania do całodo-
bowej opieki medycznej w Myśle-
nicach, ale łatwiej u nas w gminie 
o lekarza, niż o aptekę czynną 
w weekend. Tak przynajmniej było 
do niedawna. 

Apteka uruchomiona przy 
centrum handlowym w Krzy-
waczce czynna jest przez 7 dni 
w tygodniu; od poniedziałku do 
piątku od 830 do 2030,  a w niedzie-
lę – od 900 do 1730. Ponieważ kursy 
busów i autobusów z Suchej Be-
skidzkiej i Zawoi do Krakowa są 
regularne przez wszystkie dni ty-
godnia, mamy nareszcie możliwość 
kupienia lekarstw, jeśli w weekend 
nagle „wypadnie” choroba. (red.)
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Przygotowany program oka-
zał się interesujący dla naszych 
podopiecznych, co potwierdza 
frekwencja na zajęciach i dobre 
humory dzieci. Czas u siebie, 
w świetlicach wypełniały nam gry 
i zabawy integracyjne, rywalizacje 
sportowe i warsztaty: malarskie, 
bibułkowo-kwiaciarskie i rzeź-
biarskie z wykorzystaniem masy 
solnej. Było gwarnie i wesoło przy 
grach stolikowych, piłkarzykach, 
ping-pongu czy bilardzie. 

Największą atrakcją pierwsze-
go tygodnia ferii okazał się wielki 
bal karnawałowy, na którym wy-
brano i nagrodzono pięć najlep-
szych, wykonanych własnoręcznie 
strojów. Wysoka komisja, składa-
jąca się z uczestników (po jednym 
z każdej miejscowości) wyłoniła 
zwycięzców. Ponieważ  bal odbył 
się w tłusty czwartek, by tradycji 
stało się zadość, nie mogło zabrak-
nąć pączków i ciepłego napoju. 
Wszyscy uczestnicy oczywiście 
mogli się zmieścić tylko na hali 
sportowej gimnazjum w Sułkowi-
cach, gdzie zostali dowiezieni ze 
wszystkich pozostałych miejsco-
wości gminy. 

Piątkowy poranek i padają-
cy obficie śnieg stworzył dobry 
nastrój do baśniowego spotkania. 
Nawet chłopcy, którzy początkowo 
mieli opory (bo słuchanie bajek to 
takie niemęskie zajęcie), dali się 
pochłonąć pięknej opowieści  bra-

ci Grimm o Białośnieżce i Różycz-
ce. W drugiej części zajęć powstały 
wspaniałe  plakaty do wysłucha-
nej baśni.

Drugi tydzień był nie mniej in-
teresujący. W poniedziałek przenie-
śliśmy się do krainy papierowych 
cudów. We wszystkich placówkach 
powstały piękne kwiaty na powi-
tanie Pani Wiosny, a nawet łabę-
dzie, sowy i kotki. Sztuka origami 
znana jest naszym podopiecznym, 
ponieważ prowadzimy zajęcia z tej 
ciekawej techniki zaginania i for-
mowania papieru. We wtorek wszy-
scy uczestnicy udali się do Kra-
kowa. W muzeum przyrodniczym 
podziwialiśmy okazy fauny lądów 
i mórz południowych. Najwięk-
szy zachwyt pomieszany z lekkim 
niepokojem wzbudził olbrzymi py-
ton albinos wygrzewający się po 

smacznym posiłku w świetle lamp, 
poza tym zobaczyliśmy wspaniałe 
jaszczurki, pająki, rybki, a nawet 
odkopanego nosorożca włochatego. 
Była okazja zawrzeć bliższą znajo-
mość z gekonem, który wdzięcznie 
pozował do zdjęć z dziećmi. 

Pozostały wolny czas spędzi-
liśmy w salach gimnastycznych, 
na grupowych grach i zabawach. 
Oczywiście dwukrotnie odwiedzi-
liśmy basen w Suchej Beskidzkiej, 
to już nasz stały punkt programu. 
Czujemy się tam wyśmienicie 
i mamy swoich zaprzyjaźnionych 
ratowników, którzy czuwają aby 
nikomu nie stało się nic złego. 

W ostatnim dniu było nieco 
nostalgicznie z powodu myśli o  ry-
chłym zakończeniu dwutygodnio-
wej sielanki. Jeszcze poczęstunek 
z bananów i mandarynek i zapro-
szenie na wakacje. Jak zwykle 
wszystko minęło za szybko, ale na-
braliśmy sił na szkolne wyzwania 
drugiego semestru.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim Dyrektorom 
Zespołów Placówek Oświatowych 
za udostępnienie  pomieszczeń 
do zajęć oraz personalne wsparcie 
w opiece nad dziećmi. Dziękuje-
my wszystkim wolontariuszom 
– nauczycielom za pomoc w orga-
nizacji ferii. Były one przez to cie-
kawsze i bezpieczniejsze.

Krystyna Sosin                                                                                                                    
Kierownik akcji „Zima 2012”                                                                                                        

Ferie ze Świetlicą Środkowiskową

Udana akcja „Zima 2012”
  Ledwie rozpoczęła się dobra zabawa, a już był piątek 17 lutego i minęła połowa ferii. A później 
– jak z bicza strzelił – nastąpił ich koniec. Stanowczo ferie były za krótkie dla 147 dzieci z całej 
gminy, które swój wolny od nauki czas postanowiły spędzić wraz ze Świetlicą Środowiskową. 

Na basenie w Suchej Beskidzkiej

Do głównych punktów pro-
gramu należały m. in.: konkurs 
na króla strzelców, nauka tańca 
„Waka, waka”, edukacyjny quiz 
„Czyja to flaga?” i zawody druży-
nowe w rzucaniu do celu. Można 
było spotkać „prawdziwych” pił-
karzy i sportowców, ale pojawiły 
się również takie postaci, jak Zor-
ro, Myszka Miki, Świnka Peppa, 

Euro 2012 w przedszkolu nr 2

Bal (przyszłych) mistrzów sportu
Karnawał – czas balów, maskarad i zabaw – nie mógł ominąć przedszkola nr 2! Dzieci niecierpliwie 

oczekiwały czwartku 2 lutego, gdy w rytmie radosnej muzyki, różnorodności kolorowych strojów, 
balonów i tęczowych serpentyn bawiły się wraz ze swymi wychowawczyniami i wodzirejami ze Studia 

Art-te. Tegorocznym motywem przewodnim balu było hasło „Euro 2012”, więc centralny
 motyw dekoracji stanowiło barwne logo mistrzostw oraz ich maskotki: Slavek i Slavko. 

elf i pirat. „Mistrzostwa” cieszyły 
się też wielkim zainteresowaniem 
licznych i pięknych księżniczek 
oraz wróżek.

Po skończonej zabawie opo-
wiadaniom i dyskusjom nie było 
końca, a każdy „przebieraniec” zo-
stał sfotografowany. 

Stroje, dzięki którym dzieci 
pięknie prezentowały się na balu, 

przygotowali rodzice. Rada Rodzi-
ców kupiła akcesoria do dekora-
cji i słodkie upominki dla dzieci, 
a organizatorzy studniówki w Suł-
kowicach podarowali dzieciom 
ogromną ilość balonów. Wszystko 
to przyczyniło się do wspaniałe-
go samopoczucia przedszkolaków 
i dostarczyło im niezapomnianych 
przeżyć. Danuta Światłoń
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Co powie Kruk?
O piłkarskim charytatyw-

nym Turnieju o Puchar Prezesa 
firmy, która zwyciężyła w ubie-
głym roku, współorganizowa-
nym przez KS Gościbia i Bur-
mistrza Sułkowic, Ryszard Kruk 
– obecnie trener KS Gościbia, 
a w przeszłości legendarnej Wi-
sły – powiedział: Ten turniej 
robi się coraz ważniejszy z kil-
ku powodów. Jest charytatywny 
i rzeczywiście wspiera dobry 
cel – to najważniejsze. Ale waż-
ne jest też, że reprezentuje do-
bry poziom sportowy. Poza tym 
jest znakomicie organizowany 
w czasach, gdy turniejów piłkar-
skich seniorów jest bardzo mało 
i coraz mniej. Więcej jest rozgry-
wek halowych i turniejów dla ju-
niorów. To był znakomity pomysł, 
żeby drużyny turniejowe występo-
wały w barwach firm. 

Dobry człowiek Tadeusz Ryś
Tegoroczny IX Małopolski 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Właściciela Fabryki Mebli RYŚ ro-
zegrany został w hali Gimnazjum 
w Sułkowicach 4 i 5 lutego. 20 dru-
żyn występujących w barwach 20 
firm wsparło w ten sposób dzieci 
niepełnosprawne: siedemnastolet-
nią  Anię z Krzywaczki, cierpiącą 
na porażenie mózgowe i dysfunk-
cję narządu ruchu oraz jedenasto-
letniego niedowidzącego i niedo-
słyszącego Dominika z Sułkowic, 
czekającego na zagraniczną ope-
rację. Dominik otrzymał od Tade-
usza Rysia, prezesa FM Ryś czek 
na 10 000 zł z przeznaczeniem na 
operację oraz laptop. Ania otrzy-
mała od gminy rower hehabilita-
cyjny. Dzieci zostały ponadto ob-
darowane także piłkami.

Turniej o Puchar Prezesa zy-
skał sobie renomę w środowisku 
i staje się coraz bardziej prestiżo-
wy. Poza tym prezesi większych 
i mniejszych firm cenią sobie moż-
liwość promowania zdrowej rekre-
acji i integracji wokół szlachetnego 
celu. Potwierdzili to, rozgrywając 
w drużynie prezesów mecz z re-
prezentantami TVP Kraków, który 
zakończył się remisem 2:2.

O randze imprezy świadczy 
też fakt, że na jej otwarcie przybyli 
znamienici goście – między inny-

IX Małopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Właściciela Fabryki Mebli „Ryś”

Piłka, Puchar Prezesa i cel charytatywny 
Pomysł na organizację turnieju pochodzi od Edwarda Łaskiego – byłego prezesa Gościbi, 

który realizuje tę ideę od 9 lat, a w tym roku nabrała ona rangi turnieju małopolskiego, 
gromadząc firmy mające siedzibę w coraz szerszym promieniu wokół Sułkowic.

mi senator Andrzej Pająk z Suchej 
Beskidzkiej, a puchary wraz z pre-
zesem Gościbi Edwardem Łaskim 
wręczali zwycięzcom burmistrz 
Piotr Pułka i wiceburmistrz Roza-
lia Oliwa. 

Najważniejsi są ludzie
Dobra wola i ofiarność preze-

sów oraz właścicieli firm jak zawsze 
w Sułkowicach została doceniona 
i podkreślona w szczególny spo-
sób. Prezes Fabryki Mebli „Ryś” 
otrzymał nagrodę burmistrza „Naj-
ważniejsi są ludzie” i statuetkę 
„Współczucie” autorstwa Witolda 
Światłonia. Nagroda ta przyzna-
wana jest przez burmistrza od 3 lat 
ludziom, którzy wspierają innych, 
często bardzo dyskretnie, bez roz-
głosu i patosu. 

Tadeusz Ryś – nie tylko wła-
ściciel Fabryki Mebli, także Król 
Kurkowy 2008 roku, z przydom-
kiem „Niezłomny” – jest znany w 
gminie jako żelazny sojusznik w 
dobrych sprawach, a także szef fir-
my, która dba o sport i rekreację we 
własnym zakładzie w Krzywaczce. 

Wybudował na jego terenie bo-
isko sportowe dla pracowników. 
Ma otwarte serce i kieszeń dla 
potrzebujących pomocy, szcze-
gólnie gdy są to chore dzieci, 
które mogą walczyć o zdrowie 
i życie, lecz nie pozwala im na to 
brak funduszy.

Zwycięzcy
Zwycięzcami tegorocznego 

konkursu zostali zawodnicy re-
prezentujący firmę Inter-ZOO 
z Poręby ze swoim szefem Ta-
deuszem Sawickim, który nie-
przerwanie od 9 lat uczestniczy 
we wszystkich turniejach cha-
rytatywnych organizowanych 
przez KS Gościbia. Zwyciężając, 
firma wywalczyła sobie zaszczyt 

współorganizacji jubileuszowego, 
X Turnieju o Puchar Prezesa Inter-
Zoo. Drugie miejsce przypadło Fir-
mie Drzewnej Biele z Sułkowic, 
trzecie zaś zajęła firma CDO z Iz-
debnika. Zaraz za podium stanęli 
zawodnicy z Fabryki Narzędzi Juco. 

Akcenty i uśmiechy
Wielkim walortem naszego tur-

nieju jest znakomita, serdeczna at-
mosfera, uśmiech i wspólna zabawa. 
Duży wkład w ten mikroklimat ma 
samo gimnazjum, którego ucznio-
wie organizują radosne kibicowanie. 
Żywe reklamy firm biorących udział 
w  zawodach towarzyszą drużynom 
z zabawnymi hasłami reklamowy-
mi. W przerwach między meczami 
cheerleaderki z zapałem wymachu-
ją akcesoriami w układach tanecz-
nych, gra orkiestra dęta, cudownie 
śpiewa Paulina Rusek. Prezesi ba-
wią się własnymi emocjami, a  wszy-
scy razem wiedzą, że służą dobremu 
celowi, więc są weseli. Wszak to już 
Zagłoba twierdził, że jest wesół, bo 
ma czyste sumienie „niech się ten 
drapie, kogo swędzi”.

To ci dopiero reklama! W turnieju wystapiły: FP „ Barzak ” – Kraków, Kufrej – Liber-
tów, Conhpol – Stanisław Dolny, FH Szczurek  – Sułkowice, Klama Tif-Trans Temple 
– Sułkowice, FD Biele – Sułkowice, Inter –Drew – Jasienica, CRIS - MAR, Inter – ZOO 
– Poręba, Daniello – Izdebnik, Crawtico – Siepraw, OSP Sułkowice, FN Kuźnia – Suł-
kowice, Juco – Sułkowice, Meble Szczurek – Jawornik, FM Ryś – Izdebnik, „Dziennik 
Polski”, Stanbud – Biertowice, Kazkobut – Stanisław Dolny, CDO – Izdebnik.

Z meczu finałowego Inter-Zoo contra Biele
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(red.)
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Zofia Frosztęga 
Mieszka w Sułkowicach. Była 

dyrektorem ZPO w Harbutowi-
cach w latach 1991–2006.  Przez 
29 lat związana była z Harbuto-
wicami, gdzie pracowała jako 
nauczycielka matematyki w kla-
sach od 4–8, a po reformie – od 
4–6. Ukończyła studia matema-
tyczne w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie. Prawie całe 
swoje zawodowe życie związała 
z Harbutowicami. Jako dyrektor 
w 1997 r. rozpoczęła wraz z rodzi-
cami procedurę nadania szkole 
imienia Jana Pawła II. To za jej 
sprawą artysta krakowski docent 
Andrzej Zwolak z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie wykonał 
rzeźbę – popiersie Jana Pawła II 
zamieszczoną na budynku szkol-
nym. Odpowiedzialna, serio trak-
tująca swoje obowiązki, doceniana 
przez rodziców, była radną i wi-
ceprzewodniczącą rady miejskiej 
w latach 1994–1998. 

Zawsze dbała o to, żeby 
uczniowie z Harbutowic porząd-
kowali obelisk przy leśniczówce 
na Gościbi, przynosili tam kwia-
ty i uczestniczyli ze sztandarem 
w uroczystościach pod tym po-
mnikiem. Bardzo lubi historię 
i interesuje się dziejami naszej 
okolicy. Za swojego dyrektorowa-
nia przez przypadek udało jej się 
nawiązać kontakt z najmłodszą 
córką pierwszego budownicze-
go, a zarazem kierownika starej 

Laureaci Nagrody Burmistrza AD 2012

Najważniejsi są ludzie
Relacje z wręczenia w styczniu i lutym tego roku nagrody „Najważniejsi są ludzie” zamieszczaliśmy 
na bieżąco w  „Klamrze”. Podczas spotkań opłatkowych otrzymali ją: Zofia Frosztęga z Harbutowic,  

Janusz Starzec Krzywaczki oraz Stanisław Judasz z Rudnika, a Tadeusz Ryś swoją statuetkę 
„Współczucie” otrzymał podczas charytatywnego IX Małopolskiego Turnieju o Puchar Prezesa. 

Sylwetki laureatów zamieszczamy poniżej.

szkoły w Harbutowicach (w latach 
1900–1914) Franciszka Kusia – Sa-
lomeą Grabeusz. Dzięki tej pani 
z Biblioteki Jagiellońskiej udało 
się pozyskać dla szkoły  kopię pa-
miętnika jej ojca, który na 60 stro-
nach opisuje obyczaje i zwyczaje 
wtedy panujące, problemy, z jakimi 
musiał się borykać przy budowie 
szkoły. Ten doskonale zachowany 
dokument jest do dziś dostępny 
w ZPO w Harbutowicach. Przez 
dwa lata pomagała w sułkowic-
kim oddziale Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej. Od wielu lat 
należy do Stowarzyszenia Wspo-
magania Osób Niepełnosprawnych 
Kolonia  w Harbutowicach, gdzie 
od dwóch kadencji zasiada w ko-
misji rewizyjnej. Trzecią kadencję 
sprawuje funkcję ławnika w Są-
dzie Rodzinnym w Myślenicach. 
Doświadczenie pracy w szkole 
bardzo jej w tym pomaga i pozwa-
la pełniej widzieć różne aspekty 
prowadzonych spraw. Zna bowiem 
problemy dzieci w wieku szkolnym 
oraz zasady panujące w placówce 
oświatowej.  

Bardzo leży jej na sercu 
wszechstronny rozwój dzieci i mło-
dzieży. Zwraca uwagę na czytelnic-
two, by – jak to określa –  „wyplenić 
wtórny analfabetyzm”. Nieodpłat-
nie spotyka się z 10 maturzysta-
mi ze szkół krakowskich, myśle-
nickich, suskich i sułkowickich 
z naszej gminy, którym z przyjem-
nością udziela korepetycji z ma-
tematyki. Jak sama przyznaje: To 
wyszło z ich inicjatywy, bardzo się 
cieszę, że mogę ich uczyć, pracuje 
mi się z nimi świetnie. Od kiedy 
matematyka stała się obowiązko-
wa na maturze, to jest coraz więk-
sze zapotrzebowanie, ten przedmiot 
jakoś zawsze kuleje, a ja cieszę się, 
że mogę pomóc. Jestem wdzięczna, 
że dyrekcja udostępnia nam budy-
nek szkoły, gdzie możemy mieć lek-
cje nawet 3 razy w tygodniu.

Jak dodaje: Kocham Harbu-
towice. Znam to środowisko od 29 
lat. Cieszę się z postawy sołtyski 

i strażaków, którzy nigdy o mnie 
nie zapominają, zapraszając na 
każdą uroczystość, czy wycieczkę. 
Ich wdzięczność sprawia mi dużą 
radość. Oczywiście zamartwiam 
się, gdy coś idzie źle. 

Jestem bardzo wzruszona tą 
nagrodą od burmistrza. Żyję w 
tej naszej małej ojczyźnie i jestem 
szczęśliwa, jeśli mogę pomóc dru-
giemu człowiekowi. Nie robię tego 
dla nagród. To mi po prostu spra-
wia radość.  

Janusz Starzec
Urodzony w Biertowicach, 

mieszka w Krzywaczce od 1983 
roku. Zawsze był aktywny społecz-
nie, o czym świadczy jego zaanga-
żowanie jeszcze przy gazyfikacji 
wsi. Jest wieloletnim pracowni-
kiem ZPO w Krzywaczce. Od 22 
lat, czyli od roku 1992, sprawuje 
funkcję sołtysa Krzywaczki. 11 li-
stopada 2003 r. otrzymał od Rady 
Miejskiej Nagrodę Samorządową 
za zaangażowanie i podejmowanie 
inicjatyw społecznych na terenie 
wsi Krzywaczka. Drugą kadencję 
jest też radnym rady miejskiej 
w Sułkowicach. Od 30 lat jest człon-
kiem OSP w Krzywaczce – obecnie 
już drugą kadencję sprawuje funk-
cję wiceprezesa jednostki. 

Janusz Starzec lubi ludzi. 
Chwali mieszkańców Krzywaczki 
– rdzennych i przyjezdnych, nawet 
wtedy, gdy czasami przysparzają 
mu zmartwień. Zawsze stara się im 
pomagać w sytuacjach trudnych. 
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Stanisław Judasz
Pochodzi z Rudnika, na co 

dzień pracuje w Fabryce Narzę-
dzi Kuźnia w Sułkowicach jako 
ślusarz narzędziowy. Zawód ten 
wykonuje nieprzerwanie od ukoń-
czenia technikum mechanicznego 
w Myślenicach (specjalność: tech-
nik mechanik obróbki skrawa-
niem). Doskonale łączy pracę z pa-
sją, jaką jest animacja kulturalna. 
Przez 25 lat należał do rudnickiego 
zespołu muzyczno-rozrywkowego 
Rytm 75, który grywał po weselach 
i zabawach. W Zespole Pieśni i Tań-
ca Elegia z Rudnika działa od 1972 r. 
Najpierw uczył się grać na kon-
trabasie, ponieważ był najwyższy 
w zespole i łatwiej mu było grać na 
tak wielkim instrumencie. Potem 
instruktor Janusz Mroczek nauczył 
go grać także na akordeonie i od 
tego czasu, to właśnie ten instru-
ment jest nieodłącznym atrybutem 
Stanisława Judasza. Posiada on 
także II kategorię instruktorską, 
co oznacza, że może uczyć młod-
szych gry na instrumentach. Bierze 
udział w każdej wtorkowej i piątko-
wej próbie ZPiT Elegia w Rudniku, 
przygrywając tańczącym. 

Na Stanisława Judasza moż-
na liczyć na imprezach gminnych, 
gdzie akompaniuje nie tylko tań-
czącej części Elegii, ale np. Zofii 
Kurowskiej podczas Złotych Go-
dów, Opłatków, Dni Seniora czy 
innych spotkań z mieszkańcami. 
Skromny, cichy, ale wierny swoim 
ideałom. Wraz z kilkoma członka-
mi Elegii kultywuje starą tradycję 
i przedstawia obrzęd kolędniczy Z 
Dorotą, który z powodzeniem zdo-
bywa zarówno publiczność jak i jury 
różnych konkursów, festiwali i prze-
glądów grup kolędniczych (ostatnio 
grupa zdobyła I miejsce  Złotą Ro-
zetę na Ogólnopolskim Konkursie 
Grup Kolędniczych w Bukowinie 

Tatrzańskiej). Mówi: satysfakcjonu-
jące jest, że to co się robi, wyróżnia 
się i zdobywa uznanie jury. Zwłasz-
cza ceni sobie zdanie etnomuzyko-
log Aleksandry Szumiak–Boguc-
kiej, która ocenia zespoły również 
na festiwalach międzynarodowych.  

11 listopada 2008 r. otrzymał 
Nagrodę Samorządową III stopnia 
za zaangażowanie od najmłodszych 
lat w działalność zespołu Elegia 
oraz kultywowanie jego tradycji, 
promowanie Gminy Sułkowice 
i jej pozytywnego wizerunku wśród 
społeczności lokalnej oraz przeka-
zywanie regionalnych zwyczajów 
ludowych młodemu pokoleniu. Od 
tej pory nic się nie zmieniło. Nadal 
troszczy się o zachowanie lokalnej 
tożsamości i uczy młodych, jak 
dbać o to, co stare i piękne. 

Tadeusz Ryś
Przedsiębiorca, właściciel fir-

my Fabryka Mebli Ryś, która dzia-
ła na terenie Krzywaczki. Daje 
zatrudnienie mieszkańcom gmi-
ny Sułkowice, dbając o najwyższą 
jakość produktów i markę firmy, 
tym samym przysparza splendo-
ru miejscowości. W 2011 r. repre-
zentanci jego firmy  uczestniczyli 
w turnieju charytatywnym organi-
zowanym przez KS Gościbia i wy-
walczyli pierwsze miejsce, dlatego 
też w tym roku współorganizował 
doroczny charytatywny turniej KS 
Gościbia o puchar swojego imienia 
oraz podarował 10 000 zł na lecze-
nie chorego chłopca. 

Jest członkiem Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego, a w 2008 r. zo-
stał Królem Kurkowym, otrzymu-
jąc od Prezydenta Krakowa mo-
narszy przydomek „Niezłomny”. 
Tadeusz Ryś wstąpił do Bractwa 
w roku 1996 i od tego czasu stał się 
jego aktywnym członkiem, uczest-
nicząc we wszystkich znaczących 

przedsięwzięciach. Przynależność 
do Bractwa świadczy o nieposzla-
kowanym życiorysie Brata, które-
go musiało wprowadzić w swoje 
szeregi dwóch członków Bractwa 
o równie nieposzlakowanej opinii.

Zaczynał od warsztatu stolar-
skiego, który przekształcił z czasem, 
przy wspólnym rodzinnym wysiłku, 
w nowoczesną fabrykę mebli, a jej 
standardy potwierdzają m.in. takie 
certyfikaty, jak ISO 9001-2000, 1400-
2004 oraz ISO 18001-2000. Certyfikaty 
te są świadectwem wysokiej jakości 
BHP, środowiskowej i jakościowej. 
Firma Meble „Ryś” dwukrotnie 
wyróżniona też została prestiżowy-
mi statuetkami „Lodołamacz 2007” 
i „Lodołamacz 2008”. Pomysłodaw-
cą i organizatorem wyróżnienia jest 
Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych. Tadeusz 
Rys został jej laureatem, ponieważ 
zatrudnia osoby niepełnosprawne 
i stwarza im dobre warunki pracy. 
Środki Zakładowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznacza na podstawową i specjali-
styczną opiekę medyczną, transport 
osób niepełnosprawnych do pracy, 
pomoc finansową na zakup leków 
i sprzętu ortopedycznego. Firma or-
ganizuje imprezy integracyjne dla 
pracowników, zawody sportowe, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze. 
Ciekawą inicjatywą jest program 
Przyjazny Zakład Pracy, którego 
celem jest pełna integracja wszyst-
kich pracowników firmy. 

Firma prowadzi szeroką dzia-
łalność charytatywną. Tadeusz Ryś 
jest również niezłomnym sponso-
rem, zwłaszcza sportu. Przez kilka 
lat sponsorował drużynę piłki ręcz-
nej KS Gościbia. Wspomaga piłkar-
skie kluby krakowskie, ale także  
lokalne – w Izdebniku, Krzywaczce 
i „Gościbię”. Na znakomicie utrzy-
manym boisku piłkarskim przed 
zakładem regularnie organizowane 
są pikniki integracyjne dla pracow-
ników fabryki połączone z rywali-
zacją sportową. Zdaniem Tadeusza 
Rysia człowiek, by mógł prawidło-
wo funkcjonować i czerpać zadowo-
lenie z życia, musi osiągać czasami 
sukcesy. Dlatego stymuluje zdrową 
rywalizację w pracy i na boisku. 

Prywatnie również lubi i upra-
wia czynnie sport. Gra w tenisa, 
pływa na basenie. Twierdzi, że 
w miarę upływu lat powinno się 
tym bardziej dbać o zachowanie 
sprawności fizycznej i zdrowia.  

(jg)
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Podbiła serca górali 

Złota Rozeta 
dla Doroty

Grupa kolędnicza „z Dorotą” 
z Rudnika zajęła pierwsze miejsce 
na Ogólnopolskim Konkursie Grup 
Kolędniczych w Bukowinie Ta-
trzańskiej, równorzędnie z „szop-
ką” z Lipnicy Wielkiej na Orawie, 
z „dziadami noworocznymi” z Mi-
lówki, kolędnikami: „za oknami” 
z Wisły, z „gwiazdą” z Mystkowa 
i „z turoniem” z Sadku Kostrzy. 

Nagrody w wysokości 600 zł 
wraz ze złotymi rozetami góralskimi 
ufundowało Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. 
Dwie równorzędne nagrody Mini-
sterstwa Kultury i Sportu otrzymały: 
grupa kolędnicza z Modrarki za wy-
stęp „Z kolędą na zapusty” i Herody 
z Podegrodzia. 

40. Jubileuszowy „Góralski Kar-
nawał” w Bukowinie Tatrzańskiej 
trwał od 7 do 12 lutego. Przez prawie 
cały tydzień zjeżdżali kolędnicy z ca-
łej Polski, żeby w ramach konkursu 
móc zaprezentować się na deskach 
Bukowińskiego Centrum Kultury 
„Dom Ludowy”, zarządzanego obec-
nie przez dyrektora Bartłomieja Ko-
szarka.  Nasza grupa z Rudnika wy-
stąpiła w sobotę 11 lutego. 

Prezentacje kolędników oce-
niali: etnomuzykolog Aleksandra 
Szumiak–Bogucka, językoznawca 
Artur Czesak, etnograf Benedykt 
Kafel, etnolog Dorota Majerczyk 
oraz antropolog kultury Stanisław 
Węglarz. Komisja podkreślała wy-
soki poziom merytoryczny grup, 
co jest wynikiem wieloletniej pra-
cy warsztatowo–seminaryjnej oraz 
rzetelnie prowadzonych konkur-
sów kwalifikujących. 

Naprawdę warto było wybrać 
się do Bukowiny, żeby zobaczyć 
te roztańczone, kolorowe, weso-
łe grupy, dbające by nie zaniknął 
zwyczaj kolędowania. Atmosfera 
mroźnej zimy i otoczenie pięknych 
gór sprawiają, że człowiek zapomi-
na o codziennych troskach, a daje 
się wciągnąć w wir diabłów, anio-
łów, turoniów, kominiarzy i innych 
przebierańców, nie zauważając na-
wet, kiedy ci zdążyli mu umorusać 
twarz czarną pastą do butów. 

(jg)

Tegoroczny konkurs zorgani-
zowany został w ramach jubileuszu 
20-lecia Państwowej Straży Pożar-
nej, pod hasłem: Jak nas widzą, tak 
nas malują. Prace podzielone zosta-
ły na 3 grupy (dzieci najmłodsze do 
III klasy, uczniowie klas IV-VI oraz 
gimnazjaliści.  Prace musiały mieć 
format od A3 do B1, mogły być wyko-
nane różnymi technikami malarski-
mi, w rysunku lub technice kolażu 
i oczywiście odpowiadać tematyce 
konkursowej. 

Prace oceniała komisja w skła-
dzie: Jan Socha – przewodniczący, 
Ewa Garbień, Bernadeta Żurek 
i Anna Witalis-Zdrzenicka. Zada-
nie miała trudne, gdyż wszystkie 
prace były pracochłonne, staran-
nie wykonane, a wiele z nich urze-
kało pomysłowością i ujawniało 
talent plastyczny swoich autorów. 
Jednak zwycięzców, a zarazem 
prace reprezentujące naszą gminę 
na etapie powiatowym trzeba było 
wybrać. Ostatecznie zwyciężyli: 

w grupie I (5–8 lat): 1. Maria Gu-
mularz – SP w Sułkowicach, 

20 lat Państwowej Straży Pożarnej

Strażacy malowani
Malowali ich w ogniu (nawet ogniu smoka) i wodzie, 

na drodze i w walącym się budynku, gdy niosą ratunek, niebaczni 
na własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Współcześni rycerze, 

bohaterowie i strażnicy kodeksu honorowego. Na gminne eliminacje 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

uczniowie naszych szkół nadesłali 55 prac plastycznych. 

2. Bartosz Sala – SP w Sułkowi-
cach, 3. Jakub Opryszek – ZPO 
w Rudniku, 4. Emilia Skoryk 
– SP w Sułkowicach, 5. Bartłomiej 
Łuczak – ZPO w Harbutowicach; 
w grupie II (9–12 lat): 1. Adrian 
Pająk – ZPO w Harbutowicach, 
2. Katarzyna Papież – ZPO 
w Rudniku, 3. Natalia Piegza 
– ZPO w Rudniku, 4. Dagmara Ber-
necka – SP w Sułkowicach, 5. Pa-
trycja Piegza – ZPO w Rudniku;
w grupie III (13-16 lat):  1. Daria Po-
lewka – ZPO w Rudniku, 2. Marty-
na Frączek – Gimnazjum w Suł-
kowicach, 3. Emilia Sołtys  –  ZPO 
w Krzywaczce, 4. Natalia Czerwiń-
ska – ZPO w Krzywaczce, 5. Anna 
Węgrzyn – ZPO w Rudniku;
w grupie IV  (uczniowie klas inte-
gracyjnych Szkoły Podstawowej w 
Sułkowicach): 1. Maciej Chrobak, 
2. Arkadiusz Jończyk, 3. Paulina 
Kaczor i 4. Jakub Koźlak. 

Ponadto, poza konkursem jury 
wyróżniło pracę Kacpra Piechoty – 
ucznia ZPO w Harbutowicach.

(red.)

Po XXI Plenerze Malarskim w Sułkowicach

Niecodzienna kolekcja
Na razie – do końca marca – można je jeszcze oglądać w Galerii 
Internat. Od kwietnia zawisną na stałe w szkolnej auli ZSZiO. 

Sułkowice otrzymały od zaprzyjaźnionych artystów krakowskich 
galerię portretów dyrektorów naszej szkoły.

Z pomysłem wystąpiła orga-
nizatorka plenerów – Aleksandra 
Korpal, a artyści odpowiedzieli na to 
trudne wyzwanie. Malowali portrety 
ludzi, których nie znali, na podsta-
wie czasami zniszczonych i niewy-
raźnych fotografii. Każdy tworzył 
we własnej technice, dając dziełu 
własny kunszt i każdemu zależa-
ło, by portret był wiarygodny, nosił 
wystudiowane ze zdjęcia i opowieści 
cechy charakteru żywego człowieka. 
Efekt przerósł oczekiwania.

Wernisaż wystawy wraz z autora-
mi świętowali przyjaciele, mieszkańcy 
i zaproszeni goście, w tym były wielo-
letni burmistrz Świątnik Górnych Le-
szek Batko wraz z małżonką, obecnie 
prowadzący własną galerię sztuki. 

Brak tylko portretu dyrektora 
Juliana Schreibera (1930-1934), bo 
nie zachowąło się żadne jego zdję-
cie. A może jednak...? Może ktoś 
z naszych Czytelników dysponuje 
jego fotografią. Jeśli ją udostępni, 
kolekcja będzie kompletna. 

(awz)



Krakowscy artyści stworzyli
galerię portretów dyrektorów ZSZiO

Szkolna orkiestra dęta z Krzyszkowic 
zagrała dla dzieci z SP w Sułkowicach

Ferie zimowe 2012 
w Świetlicy Środowiskowej Konkurs plastyczny na 20-lecie PSP

Bal sportowy w Przedszkolu nr 2
Zapusty w Stowarzyszeniu Gospodyń 

w Sułkowicach

I miejsce dla Gimnazjum w Sułkowicach w ogólnopolskim konkursie 
„Szkoła z energią”

Nasze gimnazjalistki w Warszawie 
przy stoliku promocyjnym gminy

Nagrodę odbiera prezes społecznego 
komitetu przy gimnazjum

SPS Małopolska, Halina Obst
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