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Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie Klimaty” z Krzywaczki Stowarzyszenie Gospodyń z Sułkowic

fo
t.

 A
n

n
a

 W
it

a
li

s-
Z

d
rz

e
n

ic
k

a

fotfotfot. J. J. Joanoanoanoa na na na a n GatGatGatGatGatGatGatGatGatGaaataGaGaa likliklikliklikikiklikkliklikikikkkkkkkikik

Droga Krzyżowa ulicami Sułkowic 2 kwietnia

Droga Krzyżowa w Rudniku 30 marca

Konkurs palm wielkanocnych w Harbutowicach Procesja w Niedzielę Palmową w Biertowicach 

Niedziela Palmowa
fo

t
fo

t
fo

t
fo

t
fo

t
fo

tt
fo

tt
fo

t
fo

t
fo

t
fo

t
fo

tt
fo

t
o
tt

fo
tt

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

fo
t

o
ttt

fo
t

fo
t

fofofofofoofffff
. 
J

. 
JJ

. 
JJ

. 
JJJJJJ

. 
J

. 
JJ J. 
J

. 
J

. 
JJJJJ

. 
J

. 
JJJ

. 
JJ

. 
JJ

. 
J

. 
J

. 
J

. . .  .
a

n
a

n
a

n
a

n
a

n
a

n
a

n
a

n
 

a
n

 
a

n
 

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
n

a
nn

a
nn

a
nn

a
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
d

r
Z

d
r

d
rr

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

d
r

Z
d

r
Z

ddd
Z

d
Z

d
Z

d
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

z
e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
n

e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
n

z
e
nn

e
n

z
e
n

z
e
n

z
e

z
e

z
e

zz
c
k

c
k

c
k

c
k

c
k

c
k

c
k

c
k

c
k

c
kk

ic
kk

c
kk

c
k

c
kk

c
kk

ic
k

ic
kk

ic
kk

ic
k

c
kk

c
k

ic
k

ic
k

ic
k

ic
kk

ic
kkk

c
k

c
k

iicciciciciciciii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fo
t

fo
ttt

o
ttt

fo
tttttttt

fo
t

fo
tt

o
t

fo
t

fo
t

fo
t

foffofoofofoffffff
.
M

. 
M

.
M

.
M

. 
MMMMM

o
n

i
o
n

i
o
n

i
o
n

i
n

i
o
n

i
o
n

i
o
n

i
n

i
nn

k
a

 
k

a
 

k
a

 
a

 
a

k
a

 
aa

 
k

a
 

k
a

 
aaaa

k
aaaaa

k
a

k
aa

k
a

k
a

k
a

k
a

k
a

k
aa

k
a

kkkkkkkkkkkkkkkkk
W

idid
W

i
la

r
a

r
a

rzzz

fotfotfotfotf tfotfofotfofotfotfotfotfotfotfotfotfotfotfotfotfofotfototfotfotfototfotfofotfottfotfotfototofoff JJJJJJJ JJJJ. JJ. J. J. J. J. J. JJJJ. J. J. JJJ. J. JJ. J. J. J JJ. JJJJJanananannananaannanan ananananaan ananan anan an ananaaaan anan an anananan anna ZdrZdrZdrZdrZdrdddddddrddrddddrZdrdrZdrZdrZdrddddddrZdrddddddrZdrZdrZdrZdZdrddddrZdrZdrZdrZdrZdrdddZdZdrZdrddddrZdrZdrZdrddddZdrddddZdrdrdddddddrdrrrrzenzenzenzenzenzenenzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ickickickicickickckickckicckckckkkckckckkkckckkckkckckkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Klamra 3 (236) marzec 2012

3

Wybrane z numeru:

Śmieciarze w sądzie           s. 11 

8 Marca w Harbutowicach  i Sułkowicach   s. 21

Poświęcenie Sali Samorządowej s. 5

Serwis sołecki             s. 14

Nasza Apassionata           s. 19

Festiwal wielkanocnych smaków s. 6

Powiatowe Targi Edukacyjne w ZSZiO   s. 13

Batalia o nasze składowisko trwa s.  4

Krzonówka znów w telewizji      s. 22

Konkurs o kapliczkach w bibliotece   s. 22

Szanowi Państwo,
Na przełomie kwietnia i maja planujemy przeprowadzenie ko-

lejnego – już trzeciego – badania satysfakcji klienta. Zwracamy się 
do Państwa z serdeczną prośbą o uczestnictwo w badaniu poprzez 
wypełnienie ankiety.

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu i w Sali 
Obsługi Klienta. Ponadto badanie przeprowadzać będą ankieterzy 
w budynku Urzędu Miejskiego. Formularz ankiety zostanie też do-
łączony do następnego wydania „Klamry”. Bedzie go można odesłać 
drogą pocztową (lub po zeskanowaniu – drogą elektroniczną) albo do-
starczyć osobiście do Urzędu.

Zależy nam na jak najszerszym udziale Mieszkańców w tym ba-
daniu. Liczymy na Państwa uwagi i propozycje, gdyż są dla nas nie-
zwykle cenne i przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do 
poprawy jakości świadczenia usług, a tym samym Państwa satysfak-
cji z pracy Urzędu Miejskiego.

Małgorzata Dziadkowiec, sekretarz Gminy 

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że jeszcze 

16 kwietnia (poniedziałek) w godz. 900 – 1700 

Mieszkańcy naszej Gminy będą mogli skorzystać 
z punktu składania zeznań rocznych 

w budynku B Urzędu Miejskiego.
Zeznania będzie odbierał wydelegowany pracownik 

Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

Pomyśl, zanim podpalisz

Śmierć w trawie
Znowu płoną trawy, a wraz z nimi ludzie, zwierzęta, lasy, nawet 

samochody. Z dymem idą pieniądze. Do końca marca straże pożar-
ne w powiecie interweniowały 188 razy. W tej statystyce nasza gmi-
na wiedzie niechlubny prym. Odnotowno u nas 47 wyjazdów. Tylko 
ogromna gmina Myślenice miała ich więcej – o 5.

W powyższych stwierdzeniach nie ma żadnej przesady ani propagan-
dy. W tym roku w marcu pod Myślenicami spaliła się w trawie kobieta, 
która ją podpaliła, a pogotowie opatrywało wielu poparzonych podpalaczy 
i ich bliskich. Rudniczanin został tak poparzony, że aż musi być leczony 
w klinice specjalistycznej. Spłonęło 8 hektarów poszycia leśnego, a wraz 
z nim zwierzęta leśne, ptaki z gniazdami, pożyteczne owady. Nie pójdzie-
my tam na grzyby i jagody przez wiele lat. Od traw zajmują się budynki 
gospodarskie wraz ze zwierzętami. 

Na dodatek ten proceder nie ma sensu. Pamiętaj! Ogień wypala 
nie tylko chwasty, lecz także twoje pieniądze! Jałowa, wypalona zie-
mia przez wiele lat będzie przynosić niższe  plony, bo ogień niszczy też 
składniki próchnicze w glebie.

Niech się ci ludzie opamiętają!
– nawołuje prezes sułkowickiej OSP Jan Hodurek. – To jakieś wariactwo, 
to przechodzi ludzkie pojęcie! Oni chyba nie mają Boga w sercu. Niedziela, 
w kościele za chwilę zaczną się Gorzkie Żale, trwają rekolekcje. Dla wszyst-
kich, tylko nie dla strażaków, bo im wyje syrena, więc biegną do pożaru. 
W niedzielę 25 marca w Sułkowicach syrena wyła 4 razy – za każdym 
paliły się trawy. Pożar traw, który ktoś rozniecił za cmentarzem chole-
rycznym, musiało gasić 9 samochodów – 7 z naszej gminy i 2 z Myśle-
nic. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko: zagrożone były domy pod 
szkołą. Płonęło stare, rekultywowane wysypisko.

Podobno oprócz „rolników” wypalających trawy, pożary wzniecają 
też rajdowcy na quadach, zaspokajając pożogą niewyżytą potrzebę sil-
nych wrażeń. Jeśli to prawda, warto na nich „mieć oko”.

W kwietniu będą prowadzone 
bezpłatne porady prawne dla 

mieszkańców naszej gminy 
przez prawników 

z Collegium Juvenum.
Dokładne terminy ich dyżurów 
w budynku B Urzędu Miejskiego 

podane będą 
na stronie internetowej gminy 

oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego

Świąteczne przygotowania 
i problemy na wiosnę 

Chciałoby się napisać – i radość 
na wiosnę, lecz pobożne życzenia 
nie zawsze stają się faktem. Odkąd 
puściły mrozy i śniegi, ludzi ogar-
nęło istne szaleństwo wypalania 
traw i wyrzucania śmieci po lasach 
i zagajnikach. Dlatego, pomimo że 
„Klamra” ukazuje się w czasie wiel-
kanocnym, nie mogliśmy pominąć 
trudnych i drażliwych tematów.

Oczywiście powodów do ra-
dości nie brakuje. Tych dostarcza 
aura sprzyjająca witaniu wiosny 
i zbliżające się Święta Wielkiej 
Nocy. Gdy oddawaliśmy numer 
do druku, na naszych sklepach 
wisiały już ogłoszenia o zamówie-
niach na serwatkę do krzonówki 
i na pieczywo świąteczne, kościoły 
przygotowywały wystrój do Tridu-
um Paschalnego, amatorzy trady-
cji przedłużali palmy, a uzdolnieni 
plastycznie trudzili się nad stroika-
mi wielkanocnymi i pisankami.

W tle tych przygotowań, jak 
grzyby po deszczu posypały się 
przetargi, ale o tym napiszemy już 
w wydaniu powszednim – kwiet-
niowym. (red.)
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice – remont ul. Ślusarskiej wraz z asfaltowa-
niem po zakończeniu prac wodociągowych.

Sułkowice Zielona – jedno z wielu dzikich wysypisk 
w gminie. Podczas gdy jedni prześcigają się w pomysłach 
i staraniach, by było wokół nas coraz ładniej i atrakcyjniej, 
inni za punkt honoru mają chyba zohydzenie krajobrazu. 

Sułkowice – budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowi-
cach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. Na zdjęciu powyżej 
budowa wypożyczalni sprzętu wodniackiego i zaplecza.

Krzywaczka – budowa przedszkola przy Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Krzywaczce. Zakończenie inwe-
stycji przewidywane jest na czerwiec 2012r.

Sułkowice – tworzenie miejsca pod grill, palenisko, 
stoły i ławy biesiadne przy budowanym zalewie re-
kreacyjnym w Sułkowicach.

Biertowice – regulacja rzeki Skawinki. Prace prowa-
dzi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. Przewidywany termin zakończenia tego 
etapu prac planowany jest na kwiecień tego roku.
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W sprawie naszego składowiska

Batalia trwa
Przygotowując się w gminie do wprowa-

dzenia nowej ustawy „śmieciowej”, nie rezy-

gnujemy z zabiegania o użytkowanie wła-

snego składowiska odpadów komunalnych. 
Zamieszczamy treść pisma, które bur-

mistrz skierował w tej sprawie do Urzędu 
Marszałkowskiego. Jest to kolejna próba 
podejmowana przez nasz samorząd, by móc 
korzystać jeszcze przez kilka najbliższych lat 
z naszego składowiska. Chodzi też o to, by 
wynegocjować najkorzystniejsze finansowo 
dla nas warunki składowania śmieci. 

Nie tylko my protestujemy przeciwko za-
pisom nowej ustawy o zachowaniu porządku 
w gminach. Samorząd i mieszkańcy Myśle-
nic dowiedzieli się właśnie, że na budowane 
u nich składowisko regionalne zwożone będą 
śmieci z pięciu powiatów, a nie – jak wcześniej 
planowano – z dwóch. Łatwo się domyślić, że 
ta nowina nie wywołała ich aplauzu. (red.)

Bezpłatne badania 
mammograficzne

Mammografia to badanie specjalistyczne, dzięki któ-
remu można zdiagnozować raka piersi nawet we wczesnej 
fazie, na samym początku, kiedy da się go wyleczyć.

W ramach programu profilatycznego NFZ każda 
kobieta mieszkająca w naszej gminie, urodzona w latach 
1943-1962 będzie mogła skorzystać z bezpłatnego badania 
w mobilnym ambulatorium, tzw. mammobusie:

w Sułkowicach w dniach 10 i 11 kwietnia 

koło ośrodka zdrowia na ul. Szkolnej

w Rudniku w dniu 30 kwietnia 

koło remizy OSP

w Krzywaczce w dniu 2 maja 

koło Centrum Kultury

w godzinach od 900 do 1600

Panie z pozostałych miejscowości naszej gminy 
mogą oczywiście korzystać z badań 

w miejscowościach sąsiednich.

Zbadaj się koniecznie. Nie umieraj, skoro możesz żyć.
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Jubileuszowy X konkurs 
potraw regionalnych w dniu 24 
marca organizowany był przez: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach, Po-
wiat Myślenicki, Stowarzyszenie 
LGD „Między Dalinem i Gości-
bią”, które ufundowało nagrody 
i Zespół Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach, który 
użyczył swojej hali sportowej na 
organizację imprezy.

X Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Koszyk ze Święconym na Wielkanocnym Stole”

Festiwal wielkanocnych smaków
Zgodnie z hasłem przewodnim konkursu musiał być stół i koszyczek. Gospodynie ze wszystkich gmin 

powiatu przygotowały więc potrawy i koszyczki zgodne z ich lokalną tradycją. Nasze wielkanocne smaki 

godnie reprezentowały (już po raz kolejny) gospodynie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach 

oraz (po raz pierwszy) ze Stowarzyszenia Gospodyń „Swojskie Klimaty” z Krzywaczki. 

Ich smakołyków próbowali wójtowie i burmistrzowie, starosta i radni, a także przedstawiciele 

sejmiku małopolskiego i sam wicewojewoda Andrzej Harężlak. Oczywiście smakowali także 

wszyscy przybyli na festiwal. O tym, jak smakowało, świadczy fakt, że wszystkie koła 

wróciły do domu z „pustymi garnczkami”, za to z nagrodami i wyróżnieniami. 

Obydwa nasze stowarzyszenia otrzymały w ramach wyróżnień zestawy złożone z: 

kompletu 74 sztućców, dwóch desek do krojenia oraz kompletu naczyń kamionkowych. 

Frykasy gospodyń ze „Swojskich 
Klimatów” z Krzywaczki

Jak sama nazwa stowarzysze-
nia wskazuje – na stole było i swoj-
sko i klimatycznie, a do tego bar-
dzo apetycznie. Pasztet w formie 
babki w kruchym cieście, chrzan 
z jajkiem, schab pieczony z żura-
winą, roladki z szynki nadziewane 
chrzanem, kiełbasa wiejska, chle-
bek swojski, kiełbasa biała pieczo-
na, żur, domowa ćwikła z chrza-
nem, i krzywaczańska ciekawostka 
– święcelina – czyli zupa zrobiona 
na bazie żurku i wędlin pochodzą-
cych z koszyka wielkanocnego. Na 
słodko panie z Krzywaczki zaser-
wowały baby, mazurki z makiem, 
bakaliami i kokosowe, koszyk 
i wieniec drożdżowy oraz koszycz-
ki wielkanocne. Ich wielkanocny 
stół zdobiły także wielkotygodnio-
wa kołatka, pisanki i baran z pięk-
ną czerwoną kokardą przyciągają-
cą wzrok zwiedzających. 

Sułkowickie gospodynie 
nieodłącznie z sułkowicką 
krzonówką i nie tylko

Na wielkanocnym stole Sto-
warzyszenia Gospodyń w Sułko-
wicach nie mogło zabraknąć oczy-
wiście naszej tradycyjnej potrawy 
wielkanocnej wpisanej na Listę 
Produktów Tradycyjnych, która 
na konkursie miała ze trzy inne 
konkurentki – chrzanówki ugo-
towane przez innych wystawców. 
Do dania na gorąco sułkowiczanki 
zaserwowały jeszcze jaja faszero-
wane, kiełbasę swojską, pasztet 
pieczony nadziewany jajkiem, 
szynkę, boczek, chlebek Zofii Nę-
dzy, pisanki, rzeżuchę, a na słod-
ko keks, kołacze, mazurek i babę 
wielkanocną. Stół ozdabiały rów-
nież kurczaczki zrobione szydeł-
kiem przez Zofię Strugalską oraz 
pieczone barany i zające. 

13 wspaniałych
W konkursie wzięło udział 13 

wystawców: Zespół Regionalny 
„Zagórzanie” z Lubnia, KGW Pcim, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich w Czechówce (gmina Sie-
praw), KGW Brzączowice (gmina 
Dobczyce), KGW Trzemeśnia (gmi-
na Myślenice), KGW Mierzeń (gmi-
na Raciechowice), KGW Tokarnia, 
KGW Glichów (gmina Wiśniowa), 
Zespół Szkół im. Andrzeja Śred-

Koszyczek ze święconym z Sułkowic Koszyczek ze święconym z Krzywaczki

Wielkanocny stół z Sułkowic Wielkanocny stół z Krzywaczki
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niawskiego w Myślenicach, Sto-
warzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Głogoczowie (gmina Myślenice), 
Koło Gospodyń Górne Przedmie-
ście z Myślenic oraz nasze Stowa-
rzyszenie Gospodyń „Swojskie 
Klimaty” z Krzywaczki i Stowarzy-
szenie Gospodyń z Sułkowic. 

Wszyscy bardzo się starali, 
by ugościć zwiedzających zarów-
no ucztą dla podniebienia, jak też 
dla oka, a zarazem sprostać wymo-
gom rodzimej tradycji. Ich starania 
oceniała komisja z szefową myśle-
nickiego oddziału Małopolskiego 

Grażynę Pitalę – szefową komisji jurorów – zainteresowały małe, 
dekoracyjne słodkie koszyczki z ciasta na stoisku Krzywaczki

Tyle smakołyków, a sułkowicka krzonówka jak wielkanoc-
na królowa – wszyscy ją „milczkiem żwawo jedli”

Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Grażyną Pitalą na czele. 

Pod uwagę brany był tradycyj-
ny wystrój i jakość potraw – zarów-
no tych na stole, jak też włożonych 
do koszyczków ze święconym. Ju-
rorzy skarżyli się, że mają bardzo 
trudne zadanie, bo poziom jest nie-
zwykle wyrównany i bardzo wyso-
ki. Jak twierdzili: „Na każdym sto-
isku było coś wyjątkowego, innego 
niż na wszystkich pozostałych. 
Każde było bardzo starannie ozdo-
bione. Wszystkie gospodynie ser-
wowały swoje potrawy tak pięknie, 

że oczy by jadły”. Taki scenariusz 
przewidzieli fundatorzy nagród, 
przygotowując cenne i praktyczne 
nagrody także dla wyróżnionych, 
więc każde koło i stowarzyszenie 
wracało usatysfakcjonowane i do-
cenione w swoim trudzie i zaanga-
żowaniu. 

W konkursie zwyciężyło KGW 
z Trzemeśni. Drugie miejsce zajął 
Zespół Szkół imienia Andrzeja 
Średniawskiego (stoisko przygoto-
wała klasa druga zawodu kucharz 
wraz z instruktorkami)  trzecie 
– KGW z Pcimia. 

Nagrody przez cały czas konkursu chwaliły swojego fun-
datora i dodawały pikanterii rywalizacji na smaki

Wyróżnienia i nagrody wręczał prezes LGD Kazimierz 
Dąbrowski

(awz), (jg)
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Poświęcenie Sali SamorządowejObrady Rady Miejskiej w dniu 
29 marca rozpoczęła niespodzie-
wana uroczystość. Sułkowice 
zyskały reprezentacyjną salę, 
która będzie służyła Radzie Miej-
skiej. W tak paradnej sali będzie 
można godnie przyjmować naj-
dostojniejszych gości. Być może 
będą tu także udzielane szczęśliwe 
śluby, bo jak mogłoby być inaczej, 
gdy stół obrad ma kształt szczęśli-
wej sułkowickiej podkowy.

Wystrój sali robi wrażenie pro-
stotą i elegancją. Nawiązuje do jó-
zefińskiego stylu budynku, w któ-
rym się mieści, czyli Starej Szkoły 
w Rynku, wprowadzając elementy 
charakterystyczne dla naszej gmi-
ny: podkowę i herb. Planowane jest 
także umieszczenie w sali herbów 
wszystkich naszych miejscowości. 

Dla radnych była to niespo-
dzianka, gdyż sala została wyre-
montowana i urządzona z inicjaty-

wy Urzędu Miejskiego. Co prawda 
w każdym miodzie jest łyżka dzieg-
dziu. Po Sułkowicach ponoć  już za-
częła krążyć legenda o bajońskich 
sumach wydanych na urządzenie 
tej sali. Plotki te zdementowali bur-
mistrz i skarbnik gminy. Konieczny 
remont tej sali oraz jej wyposażenie 
nie przekroczyły standardowych 
wydatków. Za to smak, z jakim zo-
stało to wykonane, sprawia, że wy-
daje się ona dostojniejsza i bogatsza 
niż inne miejsca. 

Sala mieści się na parterze Sta-
rej Szkoły, naprzeciwko biblioteki. 

Działalność tego lokalu zainau-
gurowała uroczystość jego poświę-
cenia przez proboszcza ks.  Edwar-
da Antolaka. Życzył, by w tej sali 
zapadały same mądre, odważne 
i pożyteczne dla gminy decyzje.

Następnie radni i goście udali 
się na piętro, do dawnego miejsca 
obrad w użyczanym radzie gościnnie 
lokalu Izby Tradycji, na wielkanoc-
ny poczęstunek – sułkowicką krzo-
nówkę. Po tym miłym początkowym 
akcencie uczestnicy sesji  wrócili do 
sali samorządowej, gdzie rozpoczęły 
się wielogodzinne obrady.

Dyskusje o sprawozdaniach
Podczas sesji omawiano ko-

lejne sprawozdania z działalności 
gminnych jednostek organizacyj-
nych, które dyrektorzy przedsta-
wili na komisjach i uzyskali ich 
pozytywną ocenę.

Ośrodek Kultury
W trakcie dyskusji nad spra-

wozdaniem Gminnego Ośrodka 
Kultury po raz kolejny powrócił 
temat pieniędzy odłożonych przez 
dyrektora  na wymianę foteli oraz 
kwestia finansowania instruktora 
dla chóru seniorów Elegii. 

Część radnych wyraziła opi-
nię, że każda inicjatywa kulturalna 
winna być doceniana i absorbowa-
na przez ośrodek kultury, bo to on 

ma powierzoną pieczę nad życiem 
kulturalnym gminy.

Chór Seniorów Elegii
Na tym tle rozważano też proś-

bę o dofinansowanie złożoną przez 
Chór Seniorów Elegii. Komisje RM 
zaopiniowały tę prośbę pozytyw-
nie i odesłały chór do dyrektora 
Ośrodka Kultury. 

Biblioteka
Dyrektor Małgorzata Dzidek 

i  księgowa Bogusława Górka wy-
jaśniły różnicę między filią, która 
prowadzi własny rejestr swojego 
księgozbioru i punktem bibliotecz-
nym, który dysponuje księgozbio-
rem rejestrowanym przez biblio-
tekę macierzystą. Panie zaprosiły 
wszystkich obecnych na wernisaż 

wystawy Kapliczki i Krzyże Przy-
drożne Gminy Sułkowice połączo-
nego z rozstrzygnięciem konkursu 
literackiego. Relacja z wernisażu 
na str. 22. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie dyrektor Józefy 

Berneckiej przyjęte zostało w zasa-
dzie bez dyskusji. Dyrektor dodała 
jedynie, że OPS boryka się obec-
nie z trzema ważnymi potrzebami: 
zorganizowaniem jadłodajni, by 
osoby, które źle gospodarują środ-
kami z pomocy społecznej wspierać 
gorącym posiłkiem, a nie finanso-
wo. Potrzebny jest Klub Integracji 
Społecznej. OPS zamierza wystą-
pić o dofinansowanie tego zadania 
z UE, jednak dopiero w III kwartale, 

Pierwsze obrady w nowej Sali Samorządowej 
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Salę poświęcił ks. Edward Antolak
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bo wtedy prowadzony będzie nabór 
wniosków konkursowych. Byłby 
to grant bez wkładu własnego gmi-
ny. Trzecia potrzeba, to utworzenie 
mieszkania chronionego, potrzeb-
nego jako przejściowe lokum, np. 
dla ofiar przemocy w rodzinie czy 
w przypadkach losowych takich jak 
pożar, powódź itp. Gdyby zdarzyła 
się taka nagła potrzeba, nie byłoby 
gdzie tych ludzi podziać.

Zapytana została o to, dla-
czego wykazała w potrzebach ka-
drowych OPS asystenta rodziny, 
skoro taki pracownik w ośrodku 
już funkcjonował. Józefa Bernec-
ka wyjaśniła, że był to asystent 
zatrudniony w ramach projektów 
unijnych, które już się zakończy-
ły. Obecnie nie ma takiej osoby 
w ośrodku, a jest bardzo potrzeb-
na, zwłaszcza dla rodzin niewydol-
nych wychowawczo.

Świetlica Środowiskowa
Dyskusję wokół sprawozdania 

dyrektor Krystyny Sosin zdomi-
nowała kwestia możliwości powo-
łania filii świetlicy środowiskowej 
przy szkole podstawowej w Sułko-
wicach, jako że szkolna świetlica 
działa o wiele krócej. Z wyjaśnień 
Krystyny Sosin i wiceburmistrz 
Rozalii Oliwy wynika jednak, że 
sprawa ta omawiana już była z dy-
rektor szkoły i przedstawiana była 
rodzicom. Okazało się, że nie ma 
takiej potrzeby. Świetlica szkolna 
może być czynna nawet do 16. Sze-
rzej na ten temat czytaj na str.  12.

Dni Gminy
Kolejnym gorącym punktem 

sesji było sprawozdanie burmi-
strza z przygotowań do Dni Gmi-
ny, które mają się odbyć 7 i 8 lipca. 
Z obecnych rozmów z przedsię-
biorcami, którzy mogliby podjąć 
się tego zadania wynika, że współ-
organizacja może zostać powierzo-
na firmie spoza naszej gminy. Rad-
ni twierdzili, że przy takiej okazji, 
jak Dni Gminy powinni skorzy-
stać rodzimi przedsiębiorcy. Bur-
mistrz wyjaśnił, że zaproszenie do 
rozmów otrzymały wszystkie pod-
mioty na terenie gminy, które po-
tencjalnie mogłyby być zaintere-
sowane. Jednak w trakcie rozmów 
okazało się, że jest to przedsię-
wzięcie przerastające ich możliwo-
ści. Radni zastanawiali się, czy ist-
nieje możliwość stworzenia takiej 
wspólnej platformy firm, która 
mogłaby sobie poradzić. Przy oka-
zji negatywnie wypowiadano się 
o radykalnym podejściu i sposobie 

zachowania ochrony podczas Dni 
Sułkowic rok temu. Burmistrz za-
pewnił, że nie dopuści ponownie 
do powstania takiej sytuacji.

Uchwały
Podczas sesji radni uchwalili 

Statut Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sułkowicach, wyznaczyli 
OPS jako podmiot do realizacji za-
dania administracji publicznej do-
tyczącego pracy z rodziną, wyrazili 
zgodę na wyodrębnienie w budże-
cie środków na fundusz sołecki 
w 2013 r., postanowili, że gmina 
kupi działkę o pow. 5 arów w Krzy-
waczce, z przeznaczeniem  na te-
reny rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci i młodzieży z ZPO w Krzy-
waczce, przyjęli program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania ich bezdomno-
ści oraz ustalili zasady i warunki  
wyłapywania bezdomnych zwie-
rząt na terenie gminy.

Dyskusja
Posiedzenie zakończyła go-

rąca dyskusja, wywołana skargą 
radnych z klubu „Gospodarna 
Gmina” na przewodniczącego, 
złożoną na  poprzedniej sesji. Ra-
dzono nad usprawnieniem pracy 
rady i lepszym przepływem infor-

macji w okresie międzysesyjnym. 
Pismo grupy radnych popierają-
cych przewodniczącego odczytał 
Zbigniew Szuba. Sam przewodni-
czący Jan Socha stwierdził, że bar-
dzo jest mu przykro z powodu zbyt 
obcesowego potraktowania jego 
osoby w skardze. Zapewnił też, że 
przedstawione zarzuty traktuje 
poważnie i przedstawił działania, 
które podjął dla usprawnienia pra-
cy komisji rady. Ubolewał też nad 
faktem podzielenia rady i wyraził 
nadzieję na wypracowanie przez 
radę takich metod pracy i takiej 
atmosfery, by po zakończonej ka-
dencji można było nadal funkcjo-
nować zgodnie w tej samej prze-
cież społeczności, bez wzajemnych 
uraz, za to dla dobra wszystkich 
mieszkańców naszej gminy.

Działka na przedszkole
Na wniosek wiceprzewodni-

czącego Wiesława Moronia złożony 
w imieniu sułkowickich radnych 
i przewodniczącego Rady Osiedla 
Adama Bargła radni zdecydowali 
o zakupie ziemi na Malikówce pod 
budowę przedszkola samorządo-
wego. Środki na ten cel zarezer-
wowane zostały w budżecie na ten 
rok. Teraz pojawiła się możliwość 
sfinalizowania transakcji. (awz)

S t a n o w i s k o  S t a r o s t y  w  s p r a w i e  Z S Z i O
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Burmistrz Gminy Sułkowice 
zawiadamia o wyłożeniu do publicz-

nego wglądu projektu zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzenne-

go w Harbutowicach. 

Przedmiotem zmiany studium 
jest: wyznaczenie terenów usług 
komercyjnych – turystyka i gastro-
nomia.

Projekt zmiany studium pod-
legający wyłożeniu do publicznego 
wglądu dotyczy zmiany przezna-
czenia działki nr 2864 w Harbutowi-
cach – przełęcz Sanguszki.

Projekt zmiany studium 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko będzie wyłożony 

do publicznego wglądu w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Suł-

kowicach, Rynek 1 pok. nr 113 

(Sala konferencyjna) w dniach 

od 10 kwietnia 2012 r. do 24 maja 

2012 r. od poniedziałku do piątku, w 
godz. od 9.30 do 10.30.

Dyskusja publiczna nad przyję-

tymi w projekcie rozwiązaniami od-

będzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. 

(wtorek) o godzinie 15.30 w budyn-
ku dawnej szkoły podstawowej, 
Rynek 6.

Uwagi do projektu należy 

składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Sułkowice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, 

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

w nieprzekraczalnym termi-

nie do dnia 14 czerwca 2012 r. 
Wnioski i uwagi w postępo-

waniu w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środo-

wisko – stosownie do przepisu art. 
54 ust. 3 ustawy – należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, 

w nieprzekraczalnym termi-

nie do dnia 14 czerwca 2012 r. 
w Urzędzie Miejskim w Sułkowi-
cach lub na jego adres. 

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Burmistrz 
Gminy Sułkowice.

Warto, bo doświadczenie ubie-
głych lat pokazuje, że nasze instytu-
cje potrafią dobrze zagospodarować 
pozyskane w ten sposób pieniądze 

W dobre ręce
Także i w tym roku mamy możliwość przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz wybranej przez 

siebie organizacji pożytku publicznego. Wspomóc w ten sposób możemy jedynie te organizacje, 

które znajdują się na liście opublikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w wykazie OPP uprawnionych do 1% podatku za 2011 r.  

z pożytkiem dla naszych dzieci i do-
rosłych mieszkańców gminy. Szcze-
gólnie zachęcamy do wyboru orga-
nizacji z terenu naszej gminy. Są to:

(red.)

Oddajmy 1 % podatku swoim

1. Stowarzyszenie Pomocy 

Szkole „Małopolska” (z którym 
nasze szkoły podpisały porozu-
mienie lub gdzie został utworzony 
społeczny komitet)

Kraków, ul. B. Chrobrego 9
Numer KRS:0000052078

we właściwą rubrykę należy wpisać 
jedną wybraną placówkę oświatową:

Zespół Placówek Oświatowych 

w Biertowicach

Zespół Placówek Oświatowych 

w Harbutowicach

Zespół Placówek Oświatowych 

– Szkoła Podstawowa w Krzy-

waczce

Zespół Placówek Oświatowych 

w Rudniku

Gimnazjum w Sułkowicach, 

ul. Sportowa 51

2. Stowarzyszenie Wspomagania 

Osób Niepełnosprawnych „Kolonia"

Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice
Numer KRS: 0000039520

Wystarczy przecież tak niewie-
le, aby wypełniając deklarację po-
datkową, wspomóc innych... Pamię-
taj, 1 % podatku możesz zostawić 
urzędowi skarbowemu lub przeka-
zać Naszym dzieciom, strażakom, 
osobom niepełnosprawnym. (red.)

Z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 27 marca 2012 r. 

odeszła 

Janina Malina

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek
A wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami…

Była człowiekiem niezwykłej prawości i skromności. 
Życzliwa ludziom, przez całe życie niosła im pomoc.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

i szczerego żalu.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie



Klamra 3 (236) marzec 2012

11

Przebieg wypadku zarejestro-
wały kamery. Od strony Harbutowic 
wpadł na rynek samochód, który 
„nie wyrobił” na zakręcie i skasował 
zawartość placyku przy urzędzie, 
koziołkował po trawniku i dachował. 
Drugi zatrzymał się opodal. Jadący 
nim ludzie podbiegli do kolegów, 

Ściganie z dachowaniem

Efekt nocnych „wyścigów”    fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(red.)

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Burmistrz Gminy Sułkowice 
zawiadamia o ponownym (trze-
cim) wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wsi Bierto-
wice w zakresie:

– zmian wynikających z roz-
patrzenia uwag złożonych do pro-
jektu planu w czasie jego wyłoże-
nia do publicznego wglądu, 

–  zmian wynikających z Uch-
wały Nr XVII/85/12 RM w Sułko-
wicach z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XI-
V/104/07 Rady Miejskiej w Sułko-
wicach z dnia 29 listopada 2007 r. 

– zmian wynikających z ko-
rekt wprowadzonych do projektu 
planu w wyniku autopoprawek.

Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko bę-
dzie ponownie wyłożony do publicz-
nego wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 
1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna) 
w dniach od 2 kwietnia 2012 r. do 2 
maja 2012 r. od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. od 9.30 do 10.30.

Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 24 
kwietnia 2012 r. (wtorek) o godzi-
nie 17.00 w budynku dawnej szko-
ły podstawowej, Rynek 6.

Uwagi do projektu należy 
składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Sułkowice z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 16 maja 2012 r. 

Wnioski i uwagi w postępowa-
niu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – na-
leży wnosić na zasadach określo-
nych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 16 maja 
2012 r. w Urzędzie Miejskim w Suł-
kowicach lub na jego adres. 

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Burmistrz 
Gminy Sułkowice.

Wykładana do publicznego wglą-
du część projektu planu obejmuje:

I. Zmianę przeznaczenia czę-
ści działek w terenach dotychczas 
oznaczonych następującymi sym-
bolami: Dz. Nr 47, 51 (6ZN, KDD); 
Dz. Nr 48 (1RM, 8ZN, 4PU); Dz. 
Nr 49 (3PU); Dz. Nr 104, 105 (7ZN, 
KDD); Dz. Nr 106 (2RM); Dz. Nr 66, 
67 (2MU, KDD); Dz. Nr 22/1, 22/2 
(KDW); Dz. Nr 1132/5 (13UT, 4MU); 
tereny 2MU, 3MU w zakresie prze-
biegu dróg KDD; teren 2U, 8MNR 
w zakresie doprowadzenia do zgod-
ności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sułkowice.

II. Zmianę załączników graficz-
nych (zał. nr 1 do uchwały) w zakresie 
linii rozgraniczających tereny o róż-
nym sposobie przeznaczenia i ozna-
czeń identyfikacyjnych, oraz nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, wyłącznie 
w części wyróżnionej na rysunkach 
kolorem.

III. Zmianę tekstu planu:
w § 20, w zakresie oznaczeń 

identyfikacyjnych terenów RM;
w § 24 ust 1 oraz 4, w zakresie 

oznaczeń identyfikacyjnych terenów 
U oraz zasad kształtowania zabudowy.

Straż Miejska 
zidentyfikowała śmieciarza

Finał w sądzie
Straż Miejska systematycz-

nie monitoruje dzikie wysypi-
ska. W drugiej połowie marca 
natrafili na ślad jednego z amato-
rów zaśmiecania naszych lasów 
i skierowali sprawę do sądu. 
Oczywiście wygraliśmy ją. Śmie-
ciarz usłyszał wyrok sądowy, ska-
zujący go na posprzątanie tego, 
co naśmiecił i zapłacenie kary.

– To może nie jest wiele, ale 
nas cieszy każdy, nawet pojedyn-
czy przypadek ujęcia sprawcy tej 
istnej plagi zaśmiecania naszych 
lasów. Przyjeżdżają Bóg wie skąd, 
wyrzucają u nas śmieci do lasu, 
zamiast zawieźć je kawałek da-
lej na składowisko i czują się bez-
karni. Jak się rozejdzie wieść, że 
u nas można „wpaść”, że są za to 
autentycznie wymierzane kary, 
że można stanąć przed sądem 
za stertę śmieci w lesie, to się 
ludzie będą bali i może będzie 
u nas czyściej – mówi strażnik 
Witold Światłoń. 

(red.)

którzy w tym czasie wykaraskali się 
z rozbitego samochodu, sprawdzi-
li, że ludziom (na szczęście) nic się 
nie stało i odjechali. Są jednak duże 
straty  zarówno po stronie gminy, 
jak w postaci zniszczonego samo-
chodu. Policja prowadzi w tej spra-
wie dochodzenie.

Kosztowny koniec głupiej zabawy
Mieszkańców okolic Rynku w niedzielę 18 marca zbudził wielki 

huk i łomot, a rano mogli oglądać „krajobraz po bitwie” pod Urzędem 
Miejskim. Amatorzy dzikich wyścigów samochodowych skasowali 
budkę telefoniczną, ławkę i tablicę ogłoszeń. 
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Sześciolatki w szkole
Rodzicom, którzy się wahali

Jak to jest w szkole?
Żywot sześciolatka w szkole 

przedstawili rodzicom praktycy. 
Dyrektor Jolanta Stręk przedsta-
wiła zebranym prezentację mul-
timedialną Sześciolatki w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Sułkowicach (zamiesz-
czona jest na stronie internetowej 
gminy w zakładce Sześciolatki), 
w której zawarte zostały najważ-
niejsze informacje o szkole w kon-
tekście realizacji obowiązku szkol-
nego przez sześciolatki.

Beata Szuba przybliżyła naj-
ważniejsze aspekty dotyczące doj-
rzałości szkolnej sześciolatków, 
a także podzieliła się swoimi prak-
tycznymi spostrzeżeniami z pracy 
w  klasie z dziećmi  sześcioletnimi. 

Krystyna Madejczyk zapre-
zentowała podręczniki i zestawy 
ćwiczeń Razem w szkole (WSiP), 
z których korzystają pierwszoklasi-
ści. Rodzice mieli możliwość obej-
rzenia ćwiczeń przewidzianych dla 
uczniów i przekonania się, że są one 
dostosowane do możliwości dziecka 
sześcioletniego.

Pedagog szkolny Marta Ma-
tera próbowała odpowiedzieć na 
pytanie: Jak rodzice mogą pomóc 
dziecku w osiągnięciu dojrzało-
ści szkolnej? Swoimi refleksjami 
podzieliły się również dyrektorki 
przedszkoli samorządowych. Na 
zakończenie spotkania dyrektor 

W marcu rodzice sześciolatków ostatecznie podejmowali decyzję, czy ich dzieci będą chodziły do 

szkoły, czy też zapiszą je do przedszkola, by kontynuowały przygotowanie przedszkolne. Tym, którym 

trudno było podjąć decyzję, w sukurs przyszła dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, 

gdzie 6 marca odbyło się spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z dyrekcją szkoły, 

dyrektorkami przedszkoli samorządowych z Sułkowic – Krystyną Starzec, Zofią Kowalcze i Alicją Temple 

oraz pracownikami szkoły –  pedagogiem szkolnym Martą Materą i nauczycielkami edukacji 

wczesnoszkolnej pracującymi z dziećmi sześcioletnimi Beatą Szubą i Krystyną Madejczyk. 

Chociaż rodzice się frasują... to sześcioletni uczniowie w szkole nieźle się bawią

Jolanta Stręk zaprosiła zaintere-
sowanych rodziców do obejrzenia 
sal lekcyjnych, w których uczą się 
dzieci sześcioletnie.

Sześciolatek w świetlicy szkolnej
Niektórzy rodzice sześcio-

latków decydują o pozostawieniu 
dziecka w przedszkolu, ponieważ 
ma tam zapewnioną opiekę do po-
południa, gdy rodzice wracają z 
pracy. W szkole dziecko kończy za-
jęcia o 12.30 i co dalej? – martwią 
się. Podczas spotkania zapewniono 
rodziców, że po lekcjach dziecko 
w szkole też ma zapewnioną fa-
chową opiekę w świetlicy szkol-
nej lub świetlicy środowiskowej.
Świetlica szkolna jest czynna do 
godz. 15.30, ale – jak zapewnia wi-
ceburmistrz Rozalia Oliwa – gdyby 
grupa chętnych rodziców zgłosiła 
taką potrzebę, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by świetlica szkolna była 
czynna do godz. 16. 

Świetlica jest dobrze wyposażo-
na, umożliwia dziecku wypoczynek, 
odrabianie lekcji i zabawę w rówie-
śniczym gronie pod okiem pedago-
gów i wychowawców. Dzieci mogą 
też zjeść smaczny i zdrowy obiad 
przygotowywany w szkolnej kuch-
ni, po bardzo przystępnej cenie – dla 
dzieci jest to stawka od 3.50 do 4 zł. 

I w Świetlicy Środowiskowej
Jeżeli rodzice pracują dłużej 

i nie wystarczają im godziny pra-

cy świetlicy szkolnej, mogą wybrać 
opiekę świetlicy środowiskowej, 
gdzie dzieci są przyprowadzane ze 
szkoły przez wychowawcę świe-
tlicy. Jest czynna do godz. 18, 
a więc dłużej niż przedszkole. Dzie-
ci korzystające ze świetlicy środo-
wiskowej otrzymują bezpłatnie 
podwieczorek z ciepłym napojem. 
Zarówno świetlica szkolna, jak śro-
dowiskowa opiekują się dziećmi za 
darmo. Rodzice nie muszą wnosić 
żadnych opłat, niezależnie od tego, 
jak długo dzieci pozostają tam pod 
opieką wychowawców i pedagogów.   

Rodzice radzą rodzicom
Jesteśmy rodzicami dziecka, 

które posłaliśmy do szkoły w wieku 6 
lat. Jak wszyscy rodzice stanęliśmy 
przed dylematem, czy posłać nasze  
dziecko o rok wcześniej do pierwszej 
klasy, czy nie. Do końca nie byliśmy 
pewni, czy dobrze robimy. Patrząc 
dzisiaj, po półrocznej nauce naszej 
pociechy, nie żałujemy swojej decy-
zji. Nasze dziecko nie ma problemu z 
nauką, nie odbiega od innych dzieci, 
nawet 7-latków, z którymi uczęsz-
cza do jednej klasy. Program nauki 
w klasie pierwszej jest dostosowa-
ny do poziomu rozwoju dziecka 
w tym wieku. Nasza pociecha chętnie 
uczęszcza do szkoły, jest zadowolo-
na. Często z przejęciem i zaciekawie-
niem opowiada o swoich postępach 
i nabytych umiejętnościach.

(awz)
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Targi edukacyjne mają za 
zadanie pomóc gimnazjalistom 
w wyborze najlepszej dla nich 
szkoły średniej. To bardzo dobra 
metoda, gdyż nie ma to, jak na 
własne oczy zobaczyć za jednym 
zamachem  oferty różnych szkół, 
zapoznać się z możliwościami roz-
woju, jakie oferują, a często – po 
raz pierwszy w ogóle o nich usły-
szeć. Dzięki takim targom można 
łatwiej podjąć decyzję, co robić 
w przyszłości, w którą stronę pójść. 
Pewnie, że są osoby, które od po-
czątku wiedzą, w której szkole po-
nadgimnazjalnej chcą się uczyć, 
ale znakomita większość potrze-
buje podpowiedzi i szerszego roze-
znania.

Otwarcie targów
Szkoły z powiatu myślenickie-

go 22 marca przyjechały do Sułko-
wic, by promować się na stoiskach 
w ZSZiO przy ulicy Szkolnej 34. 
Na otwarciu byli obecni m.in. po-
seł Marek Łatas (jeden z pomy-
słodawców tych targów), radny 
sejmiku wojewódzkiego Jarosław 
Szlachetka, starosta Józef Tomal, 
który dokonał oficjalnego otwar-
cia, wicestarosta Tomasz Suś, 
który odczytał list od marszałka 
Marka Sowy, burmistrz Piotr Puł-
ka, który zachęcał gimnazjalistów 
do wyboru szkoły w Sułkowicach, 
zapewniając, że zabiega o to, by 
było do niej więcej połączeń au-
tobusowych, wójt Tokarni Wła-
dysław Piaściak oraz dyrektorzy 
z powiatowych szkół ponadgimna-
zjalnych, na czele z dyrektor Alek-
sandrą Korpal.

Kto nas odwiedził
Na targach pojawiło się około 

1000 gimnazjalistów ze szkół w Bu-
dzowie, Izdebniku, Lanckoronie, 

IX Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego

Gimnazjaliści podejmują decyzję
Współorganizatorem tegorocznych targów edukacyjnych powiatu myślenickiego 

był nasz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, więc targi odbyły się na naszym terenie 

i odwiedzili nas gimnazjaliści nie tylko z powiatu myślnickiego, ale również wadowickiego. 

Lipniku, Jaworniku, Sułkowicach, 
Rudniku, Myślenicach (Zarabie), 
Stróży, Tokarni, Węglówce, Krzy-
waczce, Pcimiu i Głogoczowie.

Wystawcy
Oprócz stoiska gospodarza 

– Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Sułkowi-
cach – prezentowały się również: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Myślenicach, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Myśleni-
cach, Zespół Szkół Techniczno-
Ekonomicznych im. Mikołaja Reja 
w Myślenicach, Zespół Szkół im. 
A. Średniawskiego w Myślenicach, 
Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera 
w Dobczycach, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych 
im. Bohaterów Monte Cassino 
w Lubniu. Swoje stoiska miały 
także Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Myślenicach oraz 
w Dobczycach, Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Myśleni-
cach, Środowiskowy Hufiec Pracy 
w Myślenicach, Specjalny Ośro-
dek Szkolno–Wychowawczy w My-
ślenicach, VULCAN Oddział Mało-
polska, Starostwo Powiatowe oraz 
Gmina Sułkowice.

Bogata oferta
Szkoły dwoiły się i troiły, żeby 

zwrócić uwagę na siebie. Był po-
kaz fryzjerski, uczennice w mun-
durach wojskowych, cudowne 

dekoracje stołu z carvingu (wraz 
z fantastycznym gawędziarzem z
 Lubnia – niestety dla gimnazja-
listek, już kończy szkołę), pyszne 
przekąski i wypieki dla zwiedza-
jących, rysowanie na żywo pod 
okiem profesjonalistów, ulotki, ga-
zetki szkolne, prezentacje kompu-
terowe, pokaz działania różnych 
maszyn i urządzeń. Gimnazjaliści 
mieli także okazję zwiedzić warsz-
taty szkolne ZSZiO w Sułkowi-
cach. Każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś interesującego.

Sułkowickie stoisko 
najciekawsze

Przy okazji gimnazjaliści gło-
sowali na najciekawsze stoisko 
szkolne. Oddający głosy mogli wy-
grać nagrody ufundowane przez 
burmistrza Sułkowic Piotra Pułkę 
oraz radnego powiatowego Andrze-
ja Pułkę. Dysk zewnętrzny poszedł 
w ręce Marii Figuły z gimnazjum 
w Pcimiu, a bon o wartości 200 zł na 
indywidualny kurs pływania wylo-
sowała uczennica z Lipnika Natalia 
Łukasik. Nagroda w postaci obrazu 
ufundowana przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół ZSZiO w Sułkowicach 
poszła w ręce gospodarza – dyrek-
tor Aleksandry Korpal, gdyż to wła-
śnie jej szkoła wygrała plebiscyt na 
najciekawsze stoisko, otrzymując 
największą liczbę głosów zwiedza-
jących targi.

Studiowanie ofert, zwiedzanie - gimnazjaliści mają już niewiele czasu 
na podjęcie decyzji               

(jg)
Przez żołądek do serca 
– także gminazjalisty
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We wszystkich wsiach naszej gminy odbyły się zebrania mieszkańców. Uczestniczyli w nich także: burmistrz 

Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, przedstawiciel Straży Miejskiej, sołtysi, członkowie rady sołeckiej, 

radni oraz przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i gminnego Zespołu Interdyscyplinar-

nego. Stałym punktem wszystkich zebrań było sprawozdanie z działalności sołtysów i rady sołeckiej, rozliczenie 

finansów pozostających w ich dyspozycji w minionym roku. Wszystkie samorządy wiejskie otrzymały absoluto-

rium. Następnie burmistrz przedstawił inwestycje wykonane przez gminę w każdej wsi w minionym roku. 

Takiej frekwencji w Biertowi-
cach już dawno nie było. W zebra-
niu wzięło udział 68 osób. 

Podczas spotkania mieszkań-
cy zgłaszali problemy doskwierają-
ce im w różnych częściach miejsco-
wości, jednak zebranie zdominował 
problem mostu, który gmina za-
mierza wybudować w najbliższym 

czasie. Został wykonany już projekt. Bardzo potrzebną 
inwestycję, dającą bezpieczny dojazd do grupy kilku-
dziesięciu domów pod drugiej stronie rzeki,  hamuje 
sprzeciw jednego z mieszkańców, który twierdzi, że 
projekt może doprowadzić do zalewania działki jego 
rodziców. Okazuje się, że sprawa była już omawiana 
w gminie, w obecności projektanta (burmistrz poin-
formował, że jest to ta sama firma, która projektowała 
nową kładkę dla pieszych przez Wisłę na Kazimierzu 
w Krakowie) i przedstawicielki Zarządu Melioracji. Pod 
koniec spotkania okazało się, że protestujący stawił się 
na zebranie bez pełnomocnictwa właścicieli działki. 
Zarówno projektant, jak właściciel rzeki zapewniają, że 
inwestycja nie zagraża działce. Mieszkańcy wsi gene-
ralnie są zbulwersowani, bo oczekują na tę inwestycję 
i wierzą, że uda się ją wykonać w zakładanym terminie.

Zebranie odbyło się w odnowionej sali gimnastycz-
nej ZPO. Ks. proboszcz Jacek Budzoń podziękował 
burmistrzowi i pani wiceburmistrz za przychylność dla 
szkół, nawet małych, dbałość o ich standard i wyposaże-
nie. Dzięki takiej postawie gminy dzieci mogą się uczyć 
i wychowywać w optymalnych dla nich warunkach. Do 
podziękowań przyłączył się sołtys Kazimierz Król.

Od lat największym proble-
mem Harbutowic są drogi. Także 
podczas tego zebrania podnoszono 
konieczność remontów, oświetle-
nia, a także odwodnienia. Poruszano 
również problem bezpieczeństwa 
na drodze wojewódzkiej. Miesz-
kańcy prosili o dodatkowe pionowe 
oznakowanie przejść przy szkole, 

o oznakowanie poziome i organizację przystanku. Jest 
to oczywiście w gestii właściciela drogi, czyli wojewódz-
twa, ale burmistrz negocjuje w imieniu mieszkańców. 
Poinformował, że oznakowania zostaną wykonane, lecz 
z lokalizacją przystanku jest problem z powodu braku 
miejsca zgodnego z przepisami. 

W związku z problemami z wodą pytano o możli-
wość podłączenia się do wodociągu. Burmistrz wyja-
śnił, że jest to bardzo kosztowna inwestycja ze wzglę-
du na górski teren, wymaga budowy przepompowni, 
a istnieje poważna obawa, że mieszkańcy będą z niego 
korzystali tylko przy okresowych brakach wody we 
własnych studniach, co nie zdarza się często. Aby gmi-
na mogła planować taką inwestycję, konieczna byłaby 
odpowiedzialna decyzja większości mieszkańców.

Sołtys Bożena Horwat podziękowała burmi-
strzowi, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Straży 
Miejskiej za pomoc w okresie mrozów w dostarczaniu 
wody na Pagórek,  gdzie zamarzły prawie wszystkie 
ujęcia. Ogłosiła też, że wkrótce poda termin, w któ-
rym we wsi zostanie przeprowadzona zbiórka przed-
miotów wielkogabarytowych, które nieodpłatnie wy-
wiezione zostaną na składowisko.

Zebranie mieszkańców w Biertowicach w dniu 11 marca. Zebranie mieszkańców w Harbutowicach w dniu 11 marca.
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Przedstawiciele PZDR poinformowali o aktualnych zasadach obowiązujących przy dopłatach unijnych.

Pracownicy PZDR pomagają wypełniać wnioski do dopłat obszarowych 

na dyżurach w budynku B Urzędu Miejskiego

we wtorki, czwartki i piątki od godz. 730 do 1400.

Zebranie w Krzywaczce 
zdominował problem zagospo-
darowania starego budynku 
przedszkola, gdy zostanie już 
uruchomiony nowy. Konsulto-
wano zamiar sprzedaży obiek-
tu, zwłaszcza że dyrektor ZPO 
zapewni, że budynek byłby dla 
szkoły jedynie dodatkowym obcią-

żeniem – w stanie obecnym jest bardzo kosztowny 
w utrzymaniu i wymaga generalnego remontu. Jeżeli 
nie będzie używany i ogrzewany, bardzo szybko do-
szczętnie zniszczeje. Mieszkańcy zastanawiali się nad 
innym wyjściem. Proponowali wydzierżawienie go. 
Burmistrz zapewnił, że gdyby była taka możliwość, 
z chęcią by z niej skorzystał. Gmina ma jednak do-
świadczenie z próbą wydzierżawienia starej szkoły w 
Harbutowicach. Od wielu lat nie pojawił się nikt chęt-
ny.  Mieszkańcy twierdzili, że w zasadzie nie mieliby 
obiekcji co do sprzedaży, chcieli jednak usłyszeć za-
pewnienie, że pieniądze z tej transakcji zostaną spo-
żytkowane na inwestycje w tej wsi. Powoływali się na 
sprzedaż działek i domów nauczyciela w  poprzednich 
kadencjach, kiedy to wieś nic nie skorzystała na za-
wartych transakcjach. Prosili też, by w kontrakcie 
sprzedaży zawarty został punkt o tym, że w budyn-
ku nie będzie prowadzona działalność uciążliwa dla 
mieszkańców ani demoralizująca. Pod tymi warun-
kami zebranie przegłosowało zgodę na sprzedaż. Bur-
mistrz zapewnił, że osobiście dopilnuje, by tak się 
stało. Sołtys Janusz Starzec wyraził jednak obawę, że 
o kupca nie będzie łatwo.

Najpoważniejszym proble-
mem Rudnika jest komunikacja 
przez Rudnik Dolny. Od dawna 
nie była ona bardzo dobra, ale od-
kąd PKS odwołał kursy, przestała 
w ogóle istnieć. Przewodniczący 
rady miejskiej i burmistrz prowa-
dzą rozmowy z prywatnym prze-
woźnikiem, jednak pomimo jego 

deklaracji, kursy do tej pory nie zostały uruchomione. 
Sołtys Zofia Góralik, która jest też radną powiatową, 
zapewniała, że ze strony starostwa nie ma w tej spra-
wie żadnych przeszkód. 

Rozpoczyna się budowa parkingu w Rudniku 
i modernizacja centrum miejscowości z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Centrum zyska nowy, 
ładny wygląd i nowe miejsca rekreacji dla mieszkań-
ców. Nie będzie natomiast w tym roku kontynuowana 
budowa chodnika w Rudniku Dolnym, bo starostwo 
nie będzie w tym roku prowadziło tej inwestycji.

Mieszkańcy podnosili też problem remontu dróg 
dojazdowych, udrożnienia rowów i przepustów, oraz 
o rozbudowanie oświetlenia ulicznego. Część tych 
wniosków dotyczyła jednak prywatnych posesji lub 
posesji, na których nie są uregulowane kwestie wła-
snościowe. W takiej sytuacji gmina nie może prowa-
dzić inwestycji. 

Burmistrz poinformował też o problemach z bu-
dową gimnazjum. Dwie kolejne firmy, które zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi wygrały przetargi – zban-
krutowały i musiały ustąpić z placu budowy. W przed-
dzień zebrania rozpisany został kolejny przetarg. 

Zebranie mieszkańców w Krzywaczce w dniu 4 marca. Zebranie mieszkańców w Rudniku w dniu 4 marca.
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Finał gminnego konkursu „Ma-
tematyczny AS”, pod patronatem 
burmistrza Piotra Pułki i dyrektor 
Jolanty Stręk odbył się 6 marca 
w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Sułkowicach. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie z klas 
VI wszystkich szkół naszej gminy. 
Organizatorkami konkursu były 
nauczycielki matematyki: Anna No-
wak i Elżbieta Bukowska.

Matematyczny AS
Gminny konkurs dla najmłodszych miłośników królowej nauk

Tytuł „Matematycznego Asa” zdobyła Natalia Sowa ze Szkoły 

Podstawowej w Biertowicach, II miejsce zajął Kacper Fus również 

z Biertowic, a III miejsce – Piotr Bobeł z Harbutowic. 

Osiemnastu młodych miłośników królowej nauk „łamało” 

sobie głowy (przez 60 minut),  rozwiązując trudne zadania, 

wykraczające nawet poza program nauczania.

(red.)

Najtęższe matematyczne głowy wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy wraz z dyrektor Jolantą Stręk 
i nauczycielkami matematyki Ewą 
Koźlak i Małgorzatą Maliną.

fot. Joanna Gatlik

Celem tego konkursu gminne-
go było, m.in. rozbudzanie zainte-
resowań matematyką, stworzenie 
możliwości rywalizacji uczniom 
zdolnym oraz wyszukiwanie talen-
tów matematycznych.

Dyrektor Jolanta Stręk wrę-
czyła wszystkim uczestnikom fina-
łu nagrody książkowe i długopisy, 
a laureaci otrzymali dyplomy. Po-
dziękowania  skierowała również 
w stronę nauczycielek matematy-
ki, które przygotowały swoich wy-
chowanków do konkursu.

Staraliśmy się znaleźć wspól-
ną płaszczyznę porozumienia; 
taką, która pozwoli na spokojne 
współistnienie, na szanowanie od-
rębności, ale i na wzajemne, pozy-
tywne kontakty, a być może nawet 
na wspólną zabawę i pomoc. 

Pierwszym  bliskim spotka-
niem przedszkolaków z gimnazja-
listami były coroczne  listopadowe 
odwiedziny grobów na cmenta-
rzu. Każdy gimnazjalista dostał 
w przydziale pod opiekę jednego 
lub dwóch przedszkolaków, z któ-
rymi szedł „w parze”. Pierwsza 
reakcja większości nastolatków 
była podobna – zawstydzenie, za-
żenowanie, uśmieszki – jednakże 
po pewnym czasie dało się słyszeć 
nieśmiałe rozmowy: „jak masz na 
imię?”, „w co lubisz się bawić?”, 
„a grasz już na komputerze?”.

I tak, krok za krokiem, przy-
bliżali się do siebie. Na cmentarzu 
starsi odpowiedzialnie troszczyli 
się  o młodszych, poprawiali im 
czapki, wiązali szaliki, co silniejsi 
nosili nawet „na barana”, a w dro-
dze powrotnej już pytali o termin  
ponownego spotkania. Niecodzien-
ny widok naszej, dużej i zróżnico-
wanej wzrostowo, grupy był intere-
sujący zarówno dla mieszkańców 
Rudnika, jak i dla przejeżdżają-
cych kierowców.

Pierwsze lody zostały przeła-
mane, więc postanowiliśmy konty-
nuować współpracę. Razem bawi-
liśmy się na zabawie andrzejkowej 
i balu karnawałowym, korzystając 
z przygotowanych przez gimna-
zjalistów konkursów. Przedszkola-
ki traktowały swoich gości bardzo 
poważnie, w związku z tym chętnie 
wykonywały polecenia wydawane 
przez starszych kolegów, a nawet 
naśladowały ich w tańcu.

Warto wspomnieć również 
o wspaniałym zachowaniu gimna-
zjalistów podczas szkolnego, wigi-
lijnego przedstawienia jasełkowe-
go przygotowanego dla całej szkoły 
przez przedszkolaków. Mali akto-

Tak sobie radzą wychowawcy w Rudniku

Przedszkolak z gimnazjalistą
Przykład z ZPO w Rudniku udowodnia, że ta relacja jest możliwa, a co więcej – znakomicie się sprawdza. 

Od kiedy w ZPO w Rudniku połączyły się trzy poziomy edukacji, od przedszkola, poprzez szkołę 

podstawową, aż po gimnazjum, wydawało się, że wspólna egzystencja tych trzech grup wiekowych 

w jednym budynku, na jednym terytorium, nie będzie zbyt szczęśliwa. No bo wiadomo – przedszkolaki 

to maluchy, podstawówka – to już „inna bajka”, a gimnazjaliści – to zwykle „mieszanka wybuchowa”. 

rzy zostali nagrodzeni przez star-
szych kolegów owacją na stojąco!

Gimnazjaliści zapewnili przed-
szkolakom także świąteczną oprawę 
wizyty św. Mikołaja, uczestnicząc w 
orszaku mikołajowym w przebra-
niach diabła, anioła i skrzata. 

Były już wspólne zabawy na 
śniegu, zjeżdżanie na sankach, za-
jęcia ruchowe na boisku, wycieczki 

do lasu i inne. Mamy nadzieję, że 
pomysłów na wspólne zajęcia i za-
bawy nie zabraknie obu stronom. 
A dotychczasowe działania udo-
wadniają, że różnica wieku nie jest 
przeszkodą w nawiązaniu współ-
pracy, że spotkania nasze dają 
wszystkim radość i niezapomniane 
wrażenia.

Małgorzata Dymek 

fot. Joanna Gatlik
Matematyczne asy przy pracy
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Najczęściej słyszy się takie artgumenty: Nie 
pójdę po pomoc, bo nie chcę rozwodu, albo Boję 
się, że to się zemści. Nic nie pomoże, a jeszcze po-
gorszy itd. Roczne doświadczenie w pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego świadczy o czymś zupełnie 
przeciwnym. W roku ubiegłym z porad i wsparcia 
Zespołu skorzystało 19 rodzin, w 14 przypadkach 
przemoc została wstrzymana, a rodziny powróciły 
do „normalności”. 

Zespół Interdycyplinarny to grupa ludzi dobrej 
woli, którzy reprezentujących różne instytucje i orga-
nizacje spocznego zaufania. Pomagają oni osobom po-
krzywdzonym, nie radzącym sobie, bo ich sytuacja jest 
tak trudna, że ich przerasta lub potrzebują pomocy, bo 
ich problem jest wstydliwy i poniżający. Nie mają więc 
odwagi  rozmawiać o nim nawet z najbliższymi. 

Zespół Interdyscyplinarny nie został powołany 
po to, by karać. Przede wszystkim próbuje wspierać 
rodzinę, rozmawiać, pomóc w rozwiązaniu problemu 
i nie dopuszczać do jego narastania ani bagatelizowa-
nia. Wspomaga nie tylko osoby pokrzywdzone, lecz 
również sprawców, którzy często nie są świadomi 
konsekwencji swoich poczynań lub nie potrafią sobie 
sami ze sobą poradzić. Działa dyskretnie, taktownie, 
zapewnia całkowitą poufność informacji. 

Z pomocą ofiarom i sprawcom przemocy spie-
szy również punkt konsultacyjny, prowadzony przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym dyżuruje 
psycholog, prawnik i pracownik socjalny, którzy bez-
płatnie świadczą swoje usługi. 

W tym roku Zespół Interdyscyplinarny  pragnie 
też utworzyć grupę wsparcia dla ofiar przemocy. Nikt 
nie potrafi tak dobrze zrozumieć sytuacji drugiego 
człowieka, jak ten, kto przeszedł przez podobne pro-
blemy.  Poza tym ludzie mają więcej śmiałości w dzie-
leniu się swoją trudną sytuacją, gdy słucha ich oso-
ba rozumiejąca, z podobnym bagażem doświadczeń. 
Grupy wspacia sprawdziły się na całym świecie, przy 
najtrudniejszych problemach, dlatego ufamy, że oka-
żą się pomocne także w naszym środowisku.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego za-
biegają o pomoc wszędzie i korzystają z każdej oka-
zji, by dotrzeć z jak najszerszą informacją do tych, 
którzy mogą potrzebować pomocy. Dlatego podczas 
„opłatków” rozmawiali z proboszczami i prosili ich 
o opiekę duszpasterską nad ich podopiecznymi, a na 
zebraniach wiejskich przekazywali informację o swo-
jej działalności. Mają bowiem świadomość, że tylko 
nieliczni sami szukają pomocy, pozostałych trzeba 
znaleźć, wyciągnąć do nich pomocną dłoń i pomóc 
sie podnieść z sytuacji, w której się znaleźli. Dlatego 
tak ważna jest pomoc sąsiadów, ludzi dobrej woli. Po-
informowanie o problemie w sasiedztwie nie jest do-
nosicielstwem, lecz aktem humanitarnym. Nikt nie 
powinien być skazany na przemoc. Milczenie w tej 
sprawie jest często wyrokiem skazującym. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w ulot-
kach, plakatach, stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla dobra rodziny, 
dla własnego dobra

Pozwól sobie pomóc

Podstawowym zabiegiem sprzyjającym uzyska-
niu wysokich plonów przy równoczesnym zachowa-
niu ich dobrej jakości jest prawidłowe nawożenie. 
O ile w dużych gospodarstwach glebę bada się dość 
regularnie, to właściciele mniejszych gospodarstw 
podchodzą do tej kwestii bardzo ostrożnie. 

Warto podkreślić, że nawożenie zastosowane bez 
znajomości odczynu i zasobności gleb w podstawo-
we makroelementy, takie jak fosfor, potas i magnez, 
jest w większości przypadków nieefektywne i naraża 
rolnika na niepotrzebne koszty. Tymczasem badania 
gleb są ogólnodostępne i łatwe w przeprowadzeniu. 
Można je wykonać w laboratorium Okręgowej Sta-
cji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie posiadającym 
akredytację wydaną przez PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji). Można skontaktować się bezpośred-
nio ze specjalistą terenowym. Na terenie powiatu 
myślenickiego funkcje tę pełni Józefa Dróżdż (czyli 
niżej podpisana), tel. 694 45 07 62. Informacje można 
również uzyskać w Dziale Agrochemicznej Obsługi 
Rolnictwa OSChR w Krakowie (30-134 Kraków; ul. 
Kołowa 3), tel. 12 637 53 33 wew. 19.

Próbki do badań można pobierać przez cały rok, 
jednakże najkorzystniejszym terminem jest czas 
wczesnowiosenny, pożniwny i jesienny – przed na-
wożeniem pod kolejną uprawę.

Warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników 
badań jest prawidłowe pobranie próbek. Oto podsta-
wowe zasady:

– Jedna próbka glebowa powinna reprezentować ob-
szar w miarę jednolity pod względem warunków przy-
rodniczych (typ, rodzaj, gatunek gleby, ukształtowanie 
terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawo-
żenie) natomiast powierzchnia przypadająca na jedną 
próbkę nie może przekraczać 4,00 ha.

– Próbki glebowe pobiera się z poziomu 0-20cm 
wierzchniej warstwy gleby za pomocą laski Egnera 
Riehma. Przy indywidualnym systemie pobierania 
dopuszcza się również pobieranie za pomocą szpa-
dla. W celu prawidłowego poboru próbki należy od-
kroić szpadlem pionowy płat gleby o grubości 1-2 cm 
z głębokości 20 cm, a następnie zebrać z części środkowej 
wysokości szpadla wycinek gleby (próbka pierwotna). 
Na próbkę ogólną (uśrednioną) powinno się składać 15-
20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość należy 
wymieszać i wydzielić około 0,5 kg do pudełka lub wo-
reczka. Szczegółowe instrukcje dot. poboru próbek pod 
i spod różnych upraw dostępne są na stronie interneto-
wej www.schr.gov.pl.

– Pobrane próbki odpowiednio przygotowane i opisane 
dostarcza się do OSChR osobiście lub przekazując je 
specjaliście terenowemu. 

Opłata za jedną próbkę wynosi:
badanie pH (odczyn) i zasobności w makroele-

menty (fosfor, potas, magnez) – 9,40 złotych,
badanie na zawartość mikroelementów (bor, 
miedź, cynk, mangan, żelazo) – 37,60 złotych.

Regularne badanie i kontrola podstawowych pa-
rametrów gleby gwarantuje jej utrzymanie w dobrej 
kulturze i umożliwia zastosowanie optymalnego na-
wożenia, zgodnego z zasadami kodeksu Dobrej Prak-
tyki Rolniczej.

Józefa Dróżdż, st. specjalista OSChR

O prawidłowym nawożeniu

Kto bada glebę, ten obniża koszta

(red.)
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Wszystko robi z zapałem, cie-
sząc tym samym rodziców i dziad-
ków, którzy dumnie przyglądają 
się poczynaniom Mateusza oraz 
pomagają mu jak umieją przy ich 
realizacji. 

Piłka nożna 
W piłkę zacząłem grać w 2 kla-

sie w Klubie Sportowym Gościbia 
w Sułkowicach, była to dla mnie 
gra rozrywkowa i rekreacyjna 
– mówi. Jego ojciec Paweł zmoty-
wował go, żeby grał bardziej pro-
fesjonalnie, zwłaszcza, że wykazy-
wał duże zdolności bramkarskie. 
W 2010 r. zapisał go więc do Aka-
demii Piłkarskiej 21 w Skotnikach, 
utworzonej przez reprezentantów 
Polski w piłce nożnej – Mirosła-
wa Szymkowiaka i Tomasza Fran-
kowskiego. Ponieważ Mateusz jest 
świetnym bramkarzem, skierowano 
go także do Akademii Bramkarskiej 
w Sidzinie. Tam jest szkolony przez 
trenerów bramkarzy ekstraklasy. 
Do  Akademii Piłkarskiej 21 trafił 
późno, tam był już ułożony zespół. 
Trenerzy jednak, nie chcąc żeby 
zaprzestał grania, wypożyczyli go 
do Robotniczego Klubu Sportowe-
go Garbarnia, gdzie jest głównym 
bramkarzem. Treningi ma w sumie 
4 razy w tygodniu. Oprócz tego w so-
boty jeździ na turnieje, a w niedziele 
na rozgrywki halowe i ligowe. 

26 listopada 2011 r. otrzymał 
dyplom dla najlepszego zawodni-
ka drużyny Garbarnia Kraków na 
zakończenie sezonu w II Turnieju 
Piłki Nożnej Chłopców w kat. wie-
kowej 1999/2000 o Puchar Prezesa 
Can-Pack S.A. w Brzesku. Jego 
nazwisko zostało wymienione 
w „Dzienniku Polskim”. 17 grud-
nia 2011 r. został Najlepszym 
Bramkarzem  w Turnieju o Puchar 
Prezesa WKS Wawel – Kraków. 

Na treningi musi mieć trzy 
pary butów – halówki, żwirówki 
i korki, co miesiąc nową parę ręka-
wic. A przy tym cały czas rośnie, 
więc także strój sportowy musi 
podlegać dość częstej wymianie. 
Tata lub dziadek wożą go regular-
nie na treningi. Poniekąd ojciec 
realizuje swoje marzenie z mło-

Młodzi, zdolni, aktywni – czyli z kogo warto brać przykład

Mateusz Kulesza
Ma 12 lat. Uczy się w klasie 6 c Szkoły Podstawowej w Sułkowicach. Ale pilna nauka w tej szkole to 

tylko jedno z zajęć tego aktywnego chłopca. Dodatkowo jest ministrantem w sułkowickiej parafii, biega, 

gra w szachy i w piłkę nożną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież wielu to robi. Jemu jednakże

udaje się we wszystkim co robi odnosić sukcesy, zdobywać medale i puchary, godnie reprezentować

miejscowość, z której pochodzi. A co najważniejsze – sprawia mu to wszystko ogromną frajdę. 

dości. Pomaga mu więc, jak może, 
stał się jego menedżerem  i cieszy 
się z każdego sukcesu.

Mateusz wstaje przed 6 rano, 
wraca do domu o 22. Godne podzi-
wu, biorąc pod uwagę to, że jeszcze 
służy do Mszy św. i jest w pierwszej 
piętnastce najlepiej ocenianych 
przez księży ministrantów. Dodat-
kowo w 2011 r. wraz z reprezen-
tacją sułkowickich ministrantów 
wygrali z rudnickimi ministranta-
mi 2:0 na ostatnich rozgrywkach 
organizowanych przez ks. Marka 
Sudra.  Cieszy się tym bardziej, że 
rok wcześniej Sułkowice przegra-
ły 9:0. Nie każdy pewnie wie, że są 
dwie grupy ministrantów – piłka-
rzy – z podstawówki i gimnazjum, 
które uczestniczą w rozgrywkach 
pomiędzy różnymi parafiami. 

Szachy 
Zanim Mateusz zajął się na po-

ważnie piłką nożną, uwielbiał grać 
w szachy, których nauczył go tato. 
Pilnie chodził również na zajęcia 
z instruktorem Kamilem Maków-
ką. W 2008 r. zajął III miejsce na 
XIII Szachowych Mistrzostwach 
Podhala Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów w Mszanie Dolnej. 
W 2009 r. zajął III miejsce w Tur-
nieju Szachowym w ramach Dni 
Myślenic. Latem 2011 r. zajął II 

miejsce w Szachach Błyskawicz-
nych do lat 12 w Mszanie Dolnej. 

Ciężko go dogonić
Piłkarz musi też szybko bie-

gać. W tej dziedzinie Mateusz miał 
okazję sprawdzić się na zawodach 
gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich pod okiem nauczyciela 
wf Czesława Rzepki, który do-
strzegł w nim szybkiego biegacza. 
25 kwietnia 2009 r. w Krakowie zdo-
był II miejsce w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych w kat. chłop-
ców – Małopolski SZS  -  podczas 
Małopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. 16 października 2009 r. 
chłopak wybiegał VIII miejsce na 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
– Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych w Nowym Targu. Cho-
dził wtedy do 4 klasy, a w 3 klasie 
zaczął nawet jeździć na zawody 
w sztafecie i robi to co roku. 

Idolem Mateusza Kuleszy jest 
oczywiście Wojciech Szczęsny. Ma-
rzy, żeby tak jak on – zagrać w eks-
traklasie, albo w pierwszej lidze. 
Jak mówi: Tata byłby zadowolony. 

Przy tym wszystkim Mate-
usz ma jeszcze wolny czas. Razem 
z tatą są zapalonymi kibicami Wisły 
Kraków, mają karnet na wszystkie 
mecze. Zbiera plakaty, zdjęcia swo-
jego ulubionego zespołu. Gra na 
komputerze, bawi się z młodszym 
bratem. Jak przyzwoity uczeń – czy-
ta lektury, robi zadania domowe. 

Brat Mateusza – Kuba jest 
w 3 klasie szkoły podstawowej. 
Chętnie gra w szachy. 4 lipca 2010 r. 
zdobył Puchar Starosty Myślenic-
kiego dla Najlepszego Zawodnika 
z Powiatu Myślenickiego w kat. do 
lat 10 na I Spotkaniu Szachowym 
na Myślenickim Rynku. Uczestni-
czył również w XIV Szachowych 
Mistrzostwach Podhala Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów w Mszanie 
Dolnej w 2009 r.  Uczy się pływać.

Jak mówi ojciec Mateusza 
– Paweł Kulesza: Ja w wieku Ma-
teusza nie miałem tylu możliwo-
ści, żeby trenować tak, jak on. Był 
stan wojenny. Mieszkałem w Kra-
kowie – Nowej Hucie. Kluby były, 
ale strach było po ulicach chodzić. 

fot. Joanna Gatlik
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Chcę dać synowi szansę rozwoju, 
niech przynajmniej on skorzysta. 
Ważne, że młody chłopak pojedzie 
na turnieje piłkarskie, weźmie 
udział w rozgrywkach, skonfrontu-
je umiejętności z innymi rówieśni-
kami, nabierze dobrych nawyków 
i będzie się przykładał. Trener Mi-
rosław Szymkowiak to wspaniały 
człowiek, chce nauczyć młodzież 
gry w nowoczesną piłkę. Osobiście 
uważam, że należy wyszkolić na-
szą młodzież tak, żeby kluby nie 
musiały ściągać obcokrajowców 
do swoich szeregów. Kluby spor-
towe powinny mieć kontynuację, 
ale z polskich zawodników. Mamy 
przecież tylu zdolnych, młodych 
ludzi. Trzeba ich tylko dobrze wy-
szkolić i zmotywować.

Mateusz jest bramkarzem. 
W tej pozycji skoczność jest waż-
niejsza od wzrostu. Wielkość jest 
atutem, ale priorytetem jest skocz-
ność. Życzymy Mateuszowi jak naj-
dalszego skoku w karierze piłkar-
skiej – aż do ekstraklasy. I żeby nie 
dał sobie strzelić ani jednego gola. 

(jg)

Joanna Gatlik: Jak powstał chór?

Janina Oliwa: Chór Apassiona-
ta założyliśmy w 1991 r. razem 
z moim, zmarłym dwa lata temu 
mężem Józefem. Najpierw była 
to schola dziewczęca, potem chór 
trzygłosowy, a w miarę jak przy-
chodzili panowie – powstawał chór 
czterogłosowy. Wykonujemy utwo-
ry począwszy od renesansu do 
współczesności. Jesteśmy chórem 
klasycznym, śpiewającym a’capel-
la. Tylko parę utworów śpiewamy 
z akompaniamentem. Najdłuższy 
stażowo członek chóru to prof. 
Józef Kąś, który od początku był 
prezesem chóru. Teraz tę funkcję 
przejął po nim Wacław Biel, który 
również jest w chórze od samego 
początku. W zeszłym roku minęła 
nam 20. rocznica istnienia. 

Wacław Biel: Chór powstał bardzo 
spontanicznie. Najpierw były same 
dziewczyny. Później sam nie wiem, 
jakoś zaczęły się pojawiać nowe 
osoby i powstał chór czterogłoso-
wy. W sumie przez Apassionatę 
przewinęło się ponad 100 osób. 

Anna Piwowarska: Poszłam do 
scholi, gdy miałam sześć lat na za-
proszenie Janiny Oliwy. Pierwszą 
pieśń, której musiałam się wyuczyć 
na pamięć to Lament serdeczny. 
Pamiętam ją do dziś. Natomiast do 
chóru wstąpiłam w 1992 roku, czyli 
w rok po jego założeniu. Byłam wte-
dy w piątej klasie podstawówki. Eks-
pertką, gdy chodzi o historię chóru, 
jest Janina Oliwa. Ona prowadzi 
kronikę Apassionaty, ma wszystkie 
nasze dyplomy, wycinki z gazet do-
tyczące naszych występów.  

JG: Już sama nazwa nasuwa sko-
jarzenia z pasją, czymś pięknym 

Z Janiną Oliwą, dyrygentem Mateuszem Pitalą i członkami 
chóru rozmawia Joanna Gatlik

Nasza Apassionata

i porywającym. I tak właśnie jest, 
gdy słyszy się chór w czasie śpie-
wu. Alty, soprany, basy i tenory 
wspaniale ze sobą współgrające 
i harmonizujące. Skąd się wzięła 
nazwa Apassionata?

Czesław Szczotkowski: Nazwę 
Apassionata sam zaproponowałem 
śp. pamięci organiście Józefowi 
Oliwie. Miała ona właśnie nasuwać 
skojarzenia z pasją i z pieśniami 
pasyjnymi. Poza tym była też kie-
dyś stara pieśń o takim tytule.

JG: Ile osób należy obecnie do chó-
ru i kim są te osoby? Zazwyczaj 
słyszymy Was w kościele, gdzie 
stoicie na chórze, więc nie widać, 
kto nas raczy tymi pięknymi pie-
śniami z góry. 

Mateusz Pitala: Obecnie do chóru 
należy 25 osób. Są to ludzie różnych 
zawodów i profesji. Generalnie nie  
mają oni wykształcenia muzycz-
nego, ale kochają śpiew. Obecnie 
90% członków chóru bierze udział 
w unijnym programie Muzyczna 
Kuźnia Talentów, dzięki któremu 
mają dodatkową okazję rozwijania 
swoich umiejętności muzycznych, 
poznawania teorii muzyki i kształ-
cenia słuchu.  

Iwona Betlej: W chórze jest bar-
dzo rodzinnie. Rodzeństwo, mał-
żonkowie, ojciec z córką, matka 
z synem, siostry. A także pojedyn-
cze osoby – koleżanki, koledzy, zna-
jomi. Generalnie osoby zaprzyjaź-
nione, które łączy fakt, że jest  im 
bliski śpiew dostojny i kościelny. 

JG: Czy powstały jakieś małżeń-
stwa w chórze Apassionata?

Magdalena Biela: Tak, przez te 
wszystkie lata w czasie naszych spo-

Występ Apassionaty na IV Małoplskim Konkursie Chórów pod batutą Józefa Oliwy

I miejsce w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach we Fryzjerstwie 

Przemysław Kania 
Kreatorem 2012

Przemysław Kania z Bierto-
wic wziął udział w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach we Fryzjerstwie 
Kreator 2012 w Poznaniu. Zawody 
odbywały się 17 i 18 marca 2012 r. 
W „jego” konkurencji New Look 
Męski wystartowało 17 fryzjerów. 

Podporządkowując się tren-
dom światowym, na swoim mode-
lu wykreował w 50 minut biało–fio-
letową fryzurę oraz wystylizował 
cały strój złożony m.in. z koszulki 
ozdobionej ćwiekami i tunelu na 
szyi z jednym rękawem. 

Nagroda Kreatora, choć bez 
finansowych korzyści, przyno-
si duży prestiż w świecie mody. 
Przemek już ma zapewnione sesje 
zdjęciowe (tzn. przygotowywanie 
fryzur oraz stylizacje) w kilku po-
czytnych magazynach o modzie.  

Nasz „Kreator” z Biertowic uczy 
się od najlepszych. W zeszłym roku 
w czerwcu był na mistrzostwach 
Europy w Dublinie i we wrześniu 
na mistrzostwach świata w Medio-
lanie. Choć sam nie startował, jego 
szefowa – Małgorzata Strug–Grzy-
wa została wicemistrzem świata 
w kategorii fryzur męskich. (jg)
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tkań poznały się trzy przyszłe mał-
żeństwa: Agnieszka i Tomek, Agata 
i Wojtek oraz Iwona i Maciek. 

JG: Gdzie występował chór i jakie 
odniósł sukcesy?
Janina Oliwa: Przez kilkanaście lat 
Apassionata brała udział w Ogólno-
polskich i Małopolskich Konkur-
sach Chórów w Krakowie, Myśleni-
cach i Niepołomicach. Uczestniczyła 
w Koncertach Kolęd i Pastorałek 
oraz w Tygodniu Kultury Chrześci-
jańskiej w Myślenicach (w latach 
1999 – 2010). W 1999 r. otrzymaliśmy 
Brązową Wstęgę w Małopolskim 
Konkursie Chórów w Krakowie, zaj-
mując III miejsce spośród 21 chó-
rów. Apassionata została również 
zaproszona przez dwa najlepsze chó-
ry krakowskie: Akademicki Chór 
Organum i Chór Mariański, gdzie 
śpiewaliśmy razem z nimi  w Ko-
ściele Mariackim, a potem na Placu 
Matejki z okazji 90. rocznicy odsło-
nięcia Pomnika Grunwaldzkiego 
i 140. rocznicy urodzin Paderewskie-
go. Mój mąż otrzymał również jako 
pierwszy organista z Małopolski me-
dal z nr 1 za zasługi dla archidiecezji 
krakowskiej od Stanisława Kardy-
nała Dziwisza. Wielkim wyróżnie-
niem dla chóru „Apassionata” było 
zdobycie w 2002 r. Brązowej Wstęgi 
w Małopolskim Przeglądzie Chórów 
w Niepołomicach. Śpiewaliśmy rów-
nież w Bazylice Mariackiej, u księży 
Jezuitów, w kościele św. Mikołaja, 
w Tyńcu, w Kalwarii  oraz trzykrot-
nie podczas transmitowanej Mszy 
św. w Łagiewnikach. W 2005 r. chór 
został laureatem Nagrody Starosty 
Myślenickiego w dziedzinie kultu-
ry i sztuki za całokształt działalno-
ści, pielęgnowanie i ochronę rodzi-
mej kultury, promowanie powiatu 
myślenickiego oraz jednoczenie 
społeczności lokalnej, a zwłaszcza 
młodego pokolenia wokół wartości 
chrześcijańskich. Wyróżniono nas 
także medalem W Uznaniu Zasług 
dla Rozwoju Gminy Sułkowice. 
Magdalena Biela: Śpiewaliśmy 
także pod Pomnikiem Ofiar Pacy-
fikacji w Sułkowicach, w strażnicy 
OSP, na różnych uroczystościach 
typu 3 Maja lub 11 Listopada. Za-
praszają nas też na koncerty kolęd 
w Olkuszu. A zazwyczaj śpiewamy 
na 10:00 w kościele w Sułkowicach. 
Raz śpiewaliśmy także dla ojca 
Konrada Hejmo, który był w Waty-
kanie odpowiedzialny za audien-
cje i przyjmowanie pielgrzymek 
z Polski. W zeszłym roku w czerw-
cu był przejazdem w Sułkowicach 
– u byłego ks. proboszcza Stanisła-
wa Jaśkowca. 

Anna Piwowarska: Chór nagrał 
dwie kasety – jedną z pieśniami 
wielkanocnymi, drugą z najpięk-
niejszymi kolędami i pastorałka-
mi. Ale to dawno było. 

JG: Założony przez niestety już śp. 
organistę Józefa Oliwę chór trwa do 
dzisiaj, nieprzerwanie uświetniając 
największe święta kościelne i pań-
stwowe. W repertuarze ma pieśni 
kościelne na każdy okres roku litur-
gicznego oraz pieśni patriotyczne. 
Czy macie swoją ulubioną pieśń?
Agnieszka Gumularz: Ciężko po-
wiedzieć, każdy ma inną. Ale gdy-
by trzeba było wybrać, to byłoby 
to Laudate Dominum i Pan moim 
pasterzem. 
Danuta Pitala: Najchętniej śpie-
wamy jednak kolędy. Są najbar-
dziej wdzięczne do śpiewania. 
Mateusz Pitala: Nasz repertuar to w 
90 % pieśni kościelne, prezentowa-
ne na Mszach św. i nabożeństwach. 
W repertuarze mamy też parę utwo-
rów świeckich, patriotycznych. Chór 
jest otwarty na nowości. Zaczynamy 
wprowadzać nowe, współczesne pie-
śni w nowych aranżacjach.

JG: Chór spotyka się co poniedzia-
łek na próbach w salce na pleba-
nii w Sułkowicach. Spotkania te 
trwają dwie godziny, od 19 do 21. 
Jest stała „ekipa”. Tenory, alty, 
basy, soprany – jakie głosy są naj-
liczniejsze, a których brakuje? Czy 
trzeba mieć wybitne umiejętności, 
żeby zapisać się do chóru?
Zofia Kurowska: Z radością powi-
tamy wszystkie głosy i zaprasza-
my wszystkich chętnych. Jeste-
śmy  otwarci na nowe członkinie 
i członków. Każdy głos jest ważny. 

JG: Mateusz, dyrygujesz chórem 
z pasją i wielkim zaangażowa-
niem. Widać, że sprawia Ci to 
ogromną radość. Czy jesteś muzy-
kiem profesjonalnym?

Mateusz Pitala: Skończyłem AGH 
w Krakowie – Automatykę i Robo-
tykę oraz Inżynierię Dźwięku. Te-
matem mojej pracy dyplomowej 
był projekt adaptacji akustycznej 
sali widowiskowej w GOK-u. Teraz 
kończę właśnie studia na Akade-
mii Muzycznej w Katowicach – na 
wydziale Interpretacji, Edukacji, 
Dyrygentury, Kompozycji i Jazzu. 
Prowadzę również soulowy zespół 
w Krakowie pn. Soul’n’Voices, któ-
ry już kilkakrotnie wystąpił przed 
krakowską publicznością z reper-
tuarem kolędowym w moich jazzo-
wo–soulowych aranżacjach. 

JG: Atmosfera w zespole wydaje się 
bardzo przyjazna i ciepła. Już na 
pierwszy rzut oka odnosi się wra-
żenie, że jest to grupa osób, która 
bardzo się lubi, szanuje i świetnie 
uzupełnia. Każdy wnosi coś nowe-
go, świeżego i swojego.
Mateusz Pitala: To prawda. Na 
spotkaniach jest bardzo sympa-
tyczna atmosfera. Chór służy in-
tegracji, poznawaniu bliżej ludzi 
z tej samej miejscowości, obok 
których wprawdzie żyjemy, ale 
z którymi na co dzień nie mamy 
kontaktu. Łączy ludzi w różnym 
wieku, którzy tu przychodzą, po-
święcają swój wolny czas. 
Iwona Betlej: I tu należą się wiel-
kie podziękowania dla naszych 
współmałżonków i wszystkich 
babć opiekujących się naszymi 
dziećmi, kiedy my jesteśmy na 
próbach. To oni właśnie przyczy-
niają się do tego, że chór istnieje.

JG: Jakie macie marzenia?
Mateusz Pitala: Chciałbym, żeby 
więcej ludzi przychodziło do chó-
ru. Jeśli chodzi o sprzęt, to przy-
dałyby się nam cyfrowe pianino 
i mikser. Chcielibyśmy też bar-
dzo nagrać płytę. A poza tym 
warto do nas przyjść, bo mamy 
dobrą kawę.

Opłatek Apassionaty na plebanii Mateusz Pitala
fot. Joanna Gatlik



Klamra 3 (236) marzec 2012

21

Gospodynie z gospodyniami
Gospodynie ze Stowarzysze-

nia Cis w Harbutowicach zapro-
siły do wspólnego świętowania 
panie z dawnego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Był smaczny poczęstu-
nek, multimedialne wspominanie 
minionego roku i dzielenie się 
doświadczeniami dwóch pokoleń 
harbutowianek.

Dzień Kobiet w Harbutowicach i Sułkowicach

A jednak 8 Marca
Spośród „wynalazków” PRL-u ten okazuje się najbardziej lubiany. Nasze panie tak przywyczaiły się do 

świętowania w dniu 8 Marca, że gotowe są same przygotować sobie ucztę, by spotkać się później 

w „babskim” gronie, wymieniać się doświadczeniami, żartować i miło spędzać czas już prawie wiosenny.

Gminne święto Seniorek
Nasze Koło Emerytów uho-

norowało panie z całej gminy na 
przyjęciu w strażnicy OSP w Suł-
kowicach. Panie zostały obdaro-
wane słodkimi upominkami i ser-
deczną atmosferą spotkania.

Danuta Sołtys, prezes Koła 
PZERI, zorganizowała to święto 
już po raz piąty. Panie przybywają 
na nie coraz chętniej. W tym roku 
przygotowano się na 200 osób i nie 
było wolnych miejsc przy stołach. 
O kulinarne zaplecze spotkania 
zadbało Stowarzyszenie Gospodyń 
w Sułkowicach, a gmina wspomo-
gła finansowo organizację święta. 

Dla osób pamiętających czasy, 
gdy 8 Marca był świętowany hucz-
nie i powszechnie, była to okazja 
do miłych wspomnień. Przypomi-
nano sobie nieśmiertelne goździki, 
tulipany i rajstopy (czasami także 
paczkę kawy), którymi obdarowy-
wano kobiety w zakładach pracy. 
Żartom i wesołym opowieściom 
nie było końca.

Na spotkanie przybył też bur-
mistrz, który złożył paniom ser-
deczne życzenia i dziękował prezes 
Danucie Sołtys za jej ofiarne zaan-
gażowanie i szlachetną pamięć o 
bliźnich. Ona z kolei odwdzięczyła 
się podziękowaniami dla burmi-
strza, zarówno jako szefa gminy, 

jak prywatnego człowieka. Wspo-
minała sytuację, gdy z powodu 
wakacji nie mogła „dorwać” wo-
lontariuszy, którzy jej zwykle po-
magają, a przywiozła pełny wielki 
samochód jedzenia dla członków 
koła. Wtedy burmistrz sam po-
mógł rozładować samochód i zło-
żyć dary w magazynie. 

Biesiadującym białogłowom 
świąteczne spotkanie umilały 
przyśpiewki i dawne pieśni śpie-
wane przez chór seniorów Ele-
gii i dziewczęta z gimnazjum w 
Sułkowicach. Jak zwykle wspa-
niale zaśpiewała Paulina Rusek, 
a akompaniujący jej chór wprawiał 
towarzystwo przy stołach w rozko-
łysany, radosny nastrój. Dziew-
częta miały zadanie nie lada – po 
raz pierwszy przyszło im wystąpić 
bez nagłośnienia. Ale z Panią Olą 
Łakomy „za plecami” dały radę 
i wprawiły wszystkich w zasłużo-
ny podziw. 

Do wspólnego świętowania w Sułkowicach PZERI zaprosiło 
Panie z całej gminy

Panie z obecnego Stowarzy-
szenia i dawnego KGW 
w Harbutowicach

Fotograficzną dokumenta-
cję Stowarzyszenie za-
wdzięcza Józefowi Giela-
cie.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Spotkanie przy okazji święta 
8 Marca według podobnego sce-
nariusza odbyło się w Harbutowi-
cach już po raz drugi i – jak zapo-
wiadają prezes SG Cis Krystyna 
Gielata i sołtys wsi Bożena Horwat 
– wejdzie na dobre do kalendarza 
imprez tej miejscowości. Panie 
uhonorował burmistrz Piotr Puł-
ka, który wręczył im tulipany wraz 
z życzeniami wszelkiej pomylności 
i podziękowaniami za ich codzien-
ny trud i wkład wnoszony przez 
SG Cis do promocji gminy.

Harbutowskie „Cisowianki”
nie poprzestają bowiem na smacz-
nym gotowaniu i wiciu dożyn-
kowych wieńców „na medal”. 
Starają się korzystać z funduszy 
zewnętrznych, pisząc projekty. 
Praktycznie przejęły organizację 
majówki na św. Michale na Po-
lanie Groby, w miejscu dawne-
go kościoła, na którą przybywają 
mieszkańcy trzech graniczących 
z tym miejscem gmin. One też 
podtrzymują i rozwijają współpra-
cę z „drugimi Harbutowicami”, jak 
się je powszechnie we wsi określa, 
a chodzi oczywiście o Harbutowi-
ce w gminie Skoczów. Obie wsie 
nie tylko rozwijają przyjacielską 
współpracę, lecz także podejmują 
działania na korzyść obu miejsco-
wości noszących wspólne miano.

(awz)
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Choć nie był to program stric-
te o krzonówce, to jednak została 
ona pokazana i wymieniona jako 
element wiele mówiący o naszej 
tradycji (nie tylko kulinarnej), jed-
nocześnie wyrażający naszą troskę 
o zachowanie rodzimej kultury 
i tradycji, co zdaniem autorów pro-
gramu wyróżnia nas na tle innych 
miejscowości.  

Zupę specjalnie do programu 
ugotowały Genowefa Sołtys i An-
tonina Sroka ze Stowarzyszenia 
Gospodyń z Sułkowic.

Tradycja nie umiera
Kolejna rola sułkowickiej krzonówki na małym ekranie

Tradycja wciąż żyje i jest pielęgnowana nie tylko przez „magiczne KGW” (koła gospodyń wiejskich) – 
zauważył Karol Okrasa. 21 stycznia TVP Info nadała trzeci odcinek programu pt. „Tradycja nie umiera”. 

Poruszono w nim problematykę potraw regionalnych. Nie obyło się oczywiście bez naszej gwiazdy ostat-
niego roku „sułkowickiej krzonówki”. Program emitowany w soboty o godz. 14:00 prowadzony 

jest przez Katarzynę Dydo. W programie skupia się ona na pokazywaniu  miejsca tradycji polskiej 
we współczesnym świecie globalizacji i uniformizacji, nawiązując do polskiej kultury ludowej. 

Potrawa – dama do wzięcia 
Karol Okrasa jako znawca 

kuchni, wypowiedział się o pol-
skich kulinariach i przyznał, że 
w swojej restauracji podaje ser-
watczankę (zupę podobną do na-
szej krzonówki, ale gotowaną na 
bazie serwatki z mleka koziego, 
a nie krowiego), dodając, że często 
ta sama potrawa występuje w róż-
nych regionach Polski pod różny-
mi nazwami. Stwierdził również, 
że potrawa powinna być damą do 
wzięcia przez wszystkich. 

Swoje zdanie o tradycyjnej 
polskiej kuchni wypowiedzieli rów-
nież m.in. Janusz Radek, Agniesz-
ka Kręglicka i Anna Popek. 

W programie zaprezentowano 
– oprócz naszej krzonówki – także 
tradycyjne potrawy z rejonu Kur-
piów, Kujaw i Podlasia. 

Program ten można obejrzeć 
jeszcze na stronie Telewizji Pol-
skiej: www.tvp.pl/kultura/magazy-
ny-kulturalne/tradycja-nie-umiera/
wideo/21012012-1400/6248814

(jg)

Wernisaż w bibliotece
Kapliczki przydrożne oczami dużych i małych
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Kolejną odsłonę wystawy prezentującej kapliczki i krzyże przydrożne naszej ziemi przedstawiły

 Małgorzata Dzidek i Bogusława Górka w czwartek 29 marca. Na wernisaż zaproszeni też zostali uczest-

nicy konkursu literackiego o historii, legendach i podaniach związanych z naszymi kapliczkami.

Plansze z fotografiami można oglądać w Izbie Tradycji w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach.

Zamierzeniem dyrektor biblio-
teki Małgorzaty Dzidek i księgowej 
Bogusławy Górki jest udokumento-
wanie fotograficzne wszystkich kapli-
czek i krzyży przydrożnych w naszej 
gminie. Podczas wernisażu wynik 
swojej pracy przedstawiły także w po-
staci prezentacji multimedialnej.

Ogłoszony przez bibliotekę 
konkurs literacki zorganizowany 
został z zamiarem uzupełnienia tej 
dokumentacji o żywe słowo. Udział 
w nim mógł wziąć każdy. Nadesła-
no wiele prac dorosłych i dzieci, jed-
nak tylko 17 z nich spełniało wyma-
gania regulaminu konkursowego. 
Jury konkursu literackiego nie mo-
gło przecież oceniać prac nie podpi-
sanych, albo prac plastycznych bez 
literackich opisów. 

Nagrody wręczyła laureatom 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa. W kat. 
dorosłych zwyziężyła Stanisława 
Czwartek–Michniak, w kat. dziecię-
cej – Florian Czwartek, a w kat. mło-
dzieżowej – Gabriela Kuchta.

Autorki wystawy swoją pracę 
rozpoczęły od dokumentowania 
kapliczek i krzyży najbardziej zna-
nych. Teraz przed nimi wyprawy 
w teren i wyszukiwanie tych mniej-
szych, często zapomnianych. 

Każda kapliczka jest świadec-
twem jakiegoś wydarzenia w prze-
szłości. Ludzie stawiali je jako po-
dziękowanie za otrzymaną łaskę, 

na przebłaganie win, jako ochronę 
przed złem i złym, ku przestrodze, 
w intencji uproszenia modlitwy 
przechodnia i z wielu osobistych po-
budek. Wiążą się z nimi wzruszające 
historie ludzkiego życia i niesamo-
wite legendy. Można więc powie-
dzieć, że im więcej wiemy o naszych 
kapliczkach, tym ciekawsza staje 
się dla nas historia naszych okolic. 

(awz)

Bogusława Górka, Małgorzata Dzidek, Rozalia Oliwa i lauretka I miejsca w kat. 
dorosłych Stanisława Czwartek–Michniak  fot. Anna Witalis Zdrzenicka 
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Paulina Rusek i „Gimnazjalistki”

Chór Seniorów Elegii z Rudnika

Poseł Marek Łatas i dziennikarz „Dziennika Polskiego” 
Maciej Hołuj na stoisku promocyjnym gminy

na Powiatowych Targach Edukacyjnych w ZSZiO
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Restaurator i kucharz Adam Gessler gotował sułkowicką krzonówkę w telewizyjnym studio

fotfotfotfot. J. J. J. Joanoanoaoannana na n GatGatGatlikliklik
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Otwarcie Targów Edukacyjnych w ZSZiO 




