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Pamiętamy

o katastrofie smoleńskiej

Gminne
uroczystości

3 MAJA

Wspomnienie pomordowanych w 1944 roku

Rocznica beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
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Wybrane z numeru:

Nabór wniosków z LGD   13

Plany i marzenia soł tysów   10-12

Dyplom 2000 w ZSZiO    16

Konkursy gminne i powiatowe  17

Gminne inwestycje i unijne pieniądze 6-8

Teatralna wiosna w Harbutowicach  14-15

Pamięć i narodowe dziedzictwo  4-5

Wiosna, Ojczyzna 
i wszystkie nasze gminne sprawy

Barista Tomasz Profic i jego kawa  18

Krzonówka à la Adam Gessler            19

Złoty inżynier z FN Kuźnia             20

Od początku tego roku staramy się – i jak dotąd nawet nam się to udaje 
– żeby „Klamra” docierała do Państwa zawsze ok. 10 każdego miesiąca. 
Staramy się też, żeby odnotowywać w niej bieżące wydarzenia do granic 
możliwości technologicznych drukarni. Dlatego zmieniamy oznaczenie 
numeru z np. „kwiecień” na „kwiecień/maj”. Oznacza to, że znajdą Pań-
stwo w numerze wydarzenia z kwietnia i początku maja, co zaznaczmy 
dla kronikarskiego porządku.
A był to okres bogaty w wydarzenia. Przełom kwietnia i  maja jak zwykle 
patriotyczny. Przybywa nam okazji do świętowania. Obok rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja, mamy rocznicę beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, 
rocznicę upamiętnienia synów naszej ziemi pomordowanych w 1944 roku. 
Mamy też wprowadzone niedawno Święto Flagi.
To ostatnie powinno być u nas szczególnie czczone. Proszę pomyśleć, jak by to 
ładnie było, gdyby w przyszłym roku wszystkie nasze Flagi wzięły w dłoń naro-
dowe flagi i przybyły z nimi nad nasz nowy zalew na np. Piknik z Flagami. 
Propozycja wydaje się godna rozważenia, ale nie wyrywaliśmy się z nią 
jeszcze w tym roku, bo zalew, choć ciągnie ludzi jak magnes, przecież jeszcze 
nie całkiem dokończony. Otwarcie planowane jest w lipcu. Ludzie i tak bie-
gają nad zalew w słoneczne dni i cieszą się nim już zawczasu. I tak jest do-
rze, ale chcemy się nim cieszyć jeszcze przez długie lata, więc musimy dbać 
o to miejsce. Już się pojawiają wandale, którzy go niszczą. Żadna straż nie 
upilnuje otwartej przestrzeni, jeśli wespół w zespół nie będziemy takich nic-
poni zniechęcać do wandalskich wyczynów.
Jak zwykle zachęcamy do czytania „Klamry” i życzymy ciekawej lektury.

Redakcja

Spotkamy się
na św. Michale

20 maja, czyli w oktawie rocz-
nicy bitwy lanckorońskiej konfe-
deracji barskiej, Stowarzyszenie 
Gospodyń Cis z Harbutowic za-
prasza wszystkich na majówkę 
na św. Michale w Lesie Groby. 

Jak zwykle będzie polowa Msza 
św. przy leśnym ołtarzu, wspólne 
śpiewanie ludzi i ptaków, chwila 
zadumy i poezji tego miejsca, a na 
zakończenie świetna zabawa przy 
ognisku, z kiełbaskami, gitarami 
i tym jeszcze, czym uraczy nas in-
wencja gospodyń, które specjalnie 
na organizację tego wydarzenia 
pisały projekt i otrzymały dotację 
z gminnego otwartego konkursu ofert.

Na św. Michała wyruszymy 
spod Krzyża Konfederackiego na 
Przełęczy Sanguszki o godz. 14, 
a Mszę św. ok. godz. 15 odprawi ks. 
Franciszek Bobeł, rodak harbu-
towski, przez wiele lat proboszcz 
parafii w Lubniu.

Nasze Wektory Współpracy

Jesteśmy w finale
Na 21 zgłoszonych aplikacji do konkursu „Małopolskie Wektory 

Współpracy” nasza gmina znalazła się w gronie 5 finalistów 
obok gmin Lanckorona, Nowy Targ, Trzebinia i miasta Oświęcim. 

Przed nami etap finałowy, który wyłoni trzech laureatów.
Konkurs organizowany jest 

przez Małopolski Instytut Samo-
rządu Terytorialnego i Admini-
stracji MISTiA i jest to już jego 
piąta edycja.

Udział w tego typu konkur-
sach nasz samorząd traktuje jako 
element promocji zarówno gmi-
ny, jak też naszych stowarzyszeń. 

Każde wejście do grona finalistów 
i laureatów, a było ich w ostatnich 
latach wiele, jest okazją do pozna-
wania nas przez inne gminy, budo-
wania dobrych skojarzeń z nazwą 
Sułkowice i nierzadko czynnikiem 
otwierającym naszym organiza-
cjom i mieszkańcom wiele waż-
nych drzwi. Rozalia Oliwa

W kwietniu podstawówki i gimnazja, w maju – matury

Egzaminów czas
Wokół kwitną bzy i kasztany, ptaki śpiewają, słoneczko woła na 

wycieczkę, a tu nic z tego. Nerwowe sny, mokre ręce, wyrzuty 
sumienia za przebimbane dni. Dla abiturientów wszystkich rodzajów 

szkół wiosna to czas gorący i nerwowy. Egzaminów czas nastał. 
W naszej gminie do sprawdzia-

nu po ukończeniu szkoły podstawo-
wej przystapiło 185 uczniów.  Egza-
miny zdawało 143 gimnazjalistów. 
Po raz pierwszy egzamin zdawali 
uczniowie z gimnazjum w Rudniku.  

W Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących do matur przy-
stapiło 63 absolwentów. Zdawali jak 

wszyscy język polski, matematykę 
i język obcy (u nas głównie angiel-
ski i niemiecki),  najczęściej wybie-
ranymi przedmiotami dodatkowy-
mi były WOS, historia i geografia.

Matura trwa. Egzaminy zakoń-
czą się 25 maja. Przed absolwentami 
techników jeszcze gorący czerwiec 
i egzaminy zawodowe.

229 PIT-ów
Akcja składania PIT-ów 

w Urzędzie Miejskim na ręce 
pracowników Urzędu Skarbowe-
go organizowana jest w naszej 
gminie od 3 lat i cieszy się dużym 
zainteresowaniem.

Z dyżurów pracowników Urzę-
du Skarbowego w naszej gminie 
skorzystało wielu mieszkańców, 
którzy mogli na miejscu wyjaśnić 
wątpliwości, poradzić się, poprosić 
o sprawdzenie swoich formularzy.

Bezpośrednio u nich rozliczy-
ło się za 2011 rok 229 osób.

Małgorzata Dziadkowiec

(red.)

Telegram!!! Uwaga * 3 czerwca * Family Fest 

w Gimnazjum w Sułkowicach * Zaproszeni są 

wszyscy * Będzie dobra zabawa! 

(red.)
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Pamięć o pomordowanych

Św. Florian

W rocznicę wydarzeń z 1944 roku

Doroczne spotkanie synów, wnuków i tych, którzy pamietają 
o pomordowanych na naszej ziemi w 1944 roku, 

tym razem odbyło się 1 maja. W ich intencji modlili się również 
uczestnicy Mszy św. i pierwszego nabożeństwa majowego 

w kościele parafialnym w Sułkowicach.

Po wspólnej modlitwie i zło-
żeniu wieńców pod tablicą pamiąt-
kową na Starej Szkole, uczestnicy 
uroczystości spotkali się w Sali 
Samorządowej, by jak co roku 
rozmawiać, wspominać pomor-
dowanych, dzielić się pamiecią 
o tamtych – już odległych czasach 
i przekazywać ją młodszym. 

Symbolem tego łączenia po-
koleń może być poczet sztandaro-
wy organizatora – Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Koła w Sułkowicach, 
w którym obok chorążego Stani-

sława Mieleckiego  od wielu już lat 
stają harcerze. Można nawet mówić 
o pokoleniowej zmianie warty wśród 
harcerzy, choć drużyny harcerskiej 
wciąż w naszym mieście brak.

Co roku w grono upamiętniają-
cych to wydarzenie szczupleje o ko-
lejne osoby, którym wiek i zdrowie 
nie pozwalają przyjechać do Sułko-
wic. Są oni jednak obecni duchem, 
o czym świadczy m.in. wiązanka 
kwiatów przesłana przez Tomasza 
Stręka z Warszawy, którą dostar-
czyła mieszkająca w Sułkowicach 
krewna Władysława Zawada. (red.)

„Strażnicy pamięci” Eugeniusz Pitala 
i Stanisław Mielecki 
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Z okazji Dnia Strażaka
Wszystkim Strażakom 

z Gminy Sułkowice

życzymy

Zawsze uśmiechniętej i dumnej 
ze swej przynależności do OSP miny

Żadnych akcji pożarniczych
Braku interwencji ratowniczych

Żeby nie musieli likwidować gniazd szerszeni
Żeby nie byli swoją działalnością wypaleni

Żeby kotki wychodziły na drzewa 
i potrafiły z nich zejść

Oszczędzając druhom niepotrzebnych 
na drabinę wejść

Niech Strażacy prężą dumną pierś wyłącznie 
na gminnych uroczystościach

By nie musieli się trudzić w niesprzyjających 
okolicznościach

Żadnego wypalania traw
A tylko na strażnicy wesołych zabaw

Ale gdy już przyjdzie nieszczęścia pora
Niech będą mieszkańcom jak najlepsza podpora

Niech wesprą swą siłą i odwagą wielką
Niech służą wszystkim pomocą wszelką

I niech ich trud zawsze będzie dostrzeżony
Niech ich kochają narzeczone i żony

Niech służą swej małej ojczyźnie nieprzerwanie
Jeżdżąc w pełni wyposażonym starze, żuku, 

lublinie, iveco, mercedesie, volvo albo nissanie. 

Copyright ® by Joanna Gatlik
Sułkowice, 4 maja 2012 r.

Nasze jednostki OSP uroczyście świętowały dzień swojego patrona 
św. Floriana. Doceniając ich wkład w gminne bezpieczeństwo oraz 
poświęcenie dla spraw publicznych, urząd wydał z tej okazji folder 

okolicznościowy, który otrzymał każdy druh w naszej gminie.

W przemarszu do kościoła w Sułkowicach druhom towarzyszyła gminna orkiestra

We wszystkich miejscowościach 
odbyły się spotkania okolicznościo-
we w jednostkach OSP. Ich program 
obejmował uroczysty przemarsz do 
kościoła na dziękczynno-błagalną 
Mszę św. z pocztem sztandarowym 
i feretronem  św. Floriana. Tam, 
gdzie było to możliwe, druhom to-
warzyszyły orkiestry dęte. Następ-
nie wspólna modlitwa w kościele 
i powrót do strażnicy, gdzie na dru-
hów czekał już poczęstunek. 
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We wspólnym strażackim gro-
nie, goszcząc księży, burmistrza,  
radnych i członków rady sołeckiej, 
sponsorów oraz inne osoby zasłu-
żone dla jednostek. Świętowano 
ten dzień, będący mocnym akcen-
tem zakończenia długiego majo-
wego weekendu. Podczas spotkań 
omawiano też najbliższe plany 
jednostek, w tym akcję otwartych 
drzwi w strażnicach, planowane 
prace gospodarcze i festyny.

(awz)
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Gminne uroczystości trzeciomajowe

Narodowe dziedzictwo
Jak co roku w dniu 3 maja przedstawiciele więk-

szości środowisk naszej gminy spotkali się 
na wspólnej modlitwie za Ojczyznę na Mszy Św. 

w kościele w Sułkowicach, a następnie 
złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji na Rynku. 

Z przemówienia Burmistrza Piotra Pułki:
Szanowni Państwo!

Jestem dumny, że należę do narodu, który stworzył akt prawny otwierający dzieje nowoczesnego państwa europejskiego, będący wzorem dla 
ustaw zasadniczych innych krajów europejskich. Wzrusza mnie i zaszczyca fakt, że z mojego narodu wyszli ludzie takiego formatu, jak Kościusz-
ko i jak Jan Paweł II, św. Ojciec Kolbe czy św. Brat Albert Chmielowski. Że mój naród zrodził wielkie idee i wielkich ludzi – i rodził ich od zarania 
dziejów. Wtedy słodkie jest słowo Ojczyzna.
Ze smutkiem myślę, że dzieje mojego narodu, to także Targowica, której autorzy dla prywatnej korzyści gotowi byli nie dopuścić do powstania 
tego wiekopomnego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja. Wstyd mi, że każdemu wielkiemu człowiekowi z naszej krwi i naszego ducha prze-
ciwstawić można równie ogromną kanalię. Że tam, gdzie życie oddawał za brata ojciec Kolbe był kapo Polak, który okrucieństwem przerastał 
nazistów. Że kraj Jana Pawła II jest także krajem kata - Feliksa Dzierżyńskiego. Choć nie powinno mnie to aż tak dziwić, skoro tam, gdzie był 
Jezus, był również Judasz. A jednak gorzko wtedy brzmi słowo Ojczyzna.
Czym zatem jest Ojczyzna? Nie ta z cytatów z wielkiej literatury, lecz ta, którą czujemy w sercu? Na jakie miejsce w dziejach mego narodu sobie 
zasłużymy? Po której stronie będziemy wspominani? Okazuje się, że Ojczyzna to też – a może przede wszystkim – kwestia naszych osobistych 
wyborów. I dotyczy to zarówno tej wielkiej Ojczyzny, której święto dziś obchodzimy i tej małej, naszej, w której żyjemy na co dzień, a której 
oblicze kształtujemy naszymi wyborami w sposób najbardziej odczuwalny.
Święto narodowe zawsze jest powodem do radości i zadumy. Przez tę dzisiejszą niechaj poprowadzi nas drogowskaz dobrze znanej refleksji Jana Pawła II:
Ojczyzna to dziedzictwo po ojcach: stan posiadania ziemi i terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych.
Życzę nam wszystkim święta bogatego w treść i wartości owocujące w dniu powszednim. 

Witaj majowa jutrzenko!

Obok przedstawicieli organi-
zacji i instytucji, także mieszkań-
cy Sułkowic licznie przybyli do 
kościoła, by wspólnie modlić się 
o pomyślność swojego Kraju 
i Domu oraz dziękować za otrzyma-
ne łaski. Mszę św. koncelebrowali 
proboszczowie Sułkowic i Bierto-
wic. W homilii ks. proboszcz Edward 
Antolak, nawiązując do Konstytucji 
3 Maja, ukazał, jak dążyć należy do 
zachowania właściwych proporcji 
w podziale kraju na Rzeczypospolitą 
rządzących i rządzonych.   Podkre-
ślił znaczenie modlitwy za Ojczyznę 

i znaczenie w naszych dziejach fak-
tu oddania się w opiekę Matce Bo-
skiej Królowej Polski. 

Po części oficjalnej i złożeniu 
wieńcow przez 30 delegacji z gmi-
ny, orkiestra dęta odegrała wiązan-
kę pieśni patriotycznych, a następ-
nie wszyscy przeszli do gościnnej 
strażnicy OSP, gdzie panie ze Sto-
warzyszenia Gospodyń w Sułkowi-
cach przygotowały dla uczestników 
znakomity poczęstunek, rozpoczy-
nając tym smakowitym akcentem 
własny jubileusz pięciolecia istnie-
nia stowarzyszenia.

W rocznicę beatyfikacji JPII

Majówka
z balonami
Były białe, żółte i niebieskie. 

Tańczyły z wiatrem na tasiem-
kach, które trzymali uczestni-
cy spotkania przy gimnazjum 
w Sułkowicach, by uczcić roczni-
cę beatyfikacji. Przyszli tu zwy-
czajnie, majówkowo, bez wielkich 
słów i patosu, za to z ogromnym 
wzruszeniem w sercach.

To co grało ludziom w du-
szach, wyśpiewała naszemu urbi 
i całemu orbi Paulina Rusek. Jej 
głos niósł się po górach i dolinach 
kwitnących, gdy na dane hasło balo-
ny poszybowały w wieczorne niebo.

Pod gimnazjum przyszli 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i władze gminne. Dla wszystkich 
wystarczyło baloników, które 
w tym dniu niosły modlitwy do 
nieba: pełne wdzięczności i rado-
ści pierwszych dni wiosny.

(awz)

(awz)
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Na skierowany na początku paź-
dziernika 2011 r. wniosek o płatność 
za zrealizowane inwestycje kanali-
zacyjne i wodociągowe Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przysłał odpo-
wiedź dopiero w kwietniu. Na usto-
sunkowanie się do listy uwag i ko-
rektę wskazanych uchybień nasza 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) 
miała 14 dni (dzięki odwołaniu, bo 
najpierw otrzymała termin 7 dni).

Jakie inwestycje zrealizowano?
Na poczet 7 zadań objętych 

Programem zaopatrzenia w wodę 
oraz odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków w Gminie Sułkowice 
– część I, dofinansowanym przez 
POIiŚ zaliczono nam  4 wykona-
ne inwestycje: budowę kanalizacji 
sanitarnej w Biertowicach (etap 
II, za Rzeką),  budowę kanalizacji 
w Rudniku (etap I, ul. Dolna), bu-
dowę kanalizacji w Sułkowicach 
(etap IV, II Rejon) i budowę wodo-
ciągu w Sułkowicach tzw. bypas. 

Jakie uchybienia?
Część z nich ma charakter czy-

sto formalny (niewyraźna pieczątka 
na fakturze, parafka zamiast pełnego 
podpisu itp.), inne wynikają z faktu, 
że część zadań realizowana była jesz-
cze gdy nie wiadomo było, że będą 
one rozliczane według procedur 
unijnych. Przepisy UE różnią się od 
przepisów obowiązujących wówczas 
w rozliczaniu gminnych inwestycji. 
Dlatego konieczne było np. przygo-
towanie not korygujących do faktur, 
które rozdzielały wydatki na kwali-
fikowalne oraz niekwalifikowalne, 
gdyż nie wszystkie wydatki ponie-
sione przez gminę mogą być refun-
dowane. 

Odpowiedź na listę uwag 
przedstawioną przez instytucję 
wdrażającą, czyli WFOŚiGW wy-
magała sporządzenia not korygu-
jących do faktur i niektórych do-
kumentów. Jest to o tyle uciążliwe, 
że wykonawcy inwestycji mają sie-
dziby w różnych miejscowościach, 
czasami dość odległych. Każda ko-
rekta faktur czy dokumentów (na-
wet najdrobniejsza) wymaga obec-
ności ich reprezentanta, który nie 
zawsze dysponuje czasem, czy ma 
możliwość spotkania itp. Dlatego 
WFOŚiGW przyjął argumenty na-

Program zaopatrzenia w wodę oraz od-
prowadzania i oczyszczania ścieków 

w Gminie Sułkowice – część I

Gmina oczekuje na zwrot części nakładów poniesionych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne 
zrealizowane w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Od tych procedur zależy faktyczna wysokość kwoty, która zasili nasz fundusz inwestycyjny.

szej JRP i dodał 7 dni na ustosunko-
wanie się do uwag. W sumie jednak 
14 dni to i tak termin morderczy, ale 
został przez nas dotrzymany.

Jakie konsekwencje?
Nie ulega wątpliwości, że pie-

niądze za zrealizowane inwestycje z 
POIiŚ dostaniemy. To nie podlegało 
dyskusji od chwili zaliczenia nam 
tych zadań na poczet Programu za-
opatrzenia w wodę…, przyjęcia na-
szego wniosku i podpisania umowy 
w ramach unijnego Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko – Narodowa Strategia Spójności. 
Od tego, na ile uwag udało się pozy-
tywnie odpowiedzieć i ile wyjaśnień 

zostanie uwzględnionych, zależy 
jednak kwota, którą otrzymamy. Do-
świadczenia innych gmin pokazują, 
że nikt jeszcze nie otrzymał pełnej 
kwoty dofinansowania gwarantowa-
nej umową (inne sąsiednie gminy 
również czekają już od kilku miesię-
cy na płatność za zrealizowane inwe-
stycje). 

Dlatego nasza JRP i pracownicy 
Urzędu Miejskiego dokładają wszel-
kich starań, by kwota, którą faktycz-
nie otrzymamy jako zwrot za wyko-
nane inwestycje, była jak najbardziej 
zbliżona do górnej granicy określo-
nej umową.

Po firmie KDI, która nawiasem 
mówiąc miała znakomite referencje, 
a nam zawaliła dwie budowy –  w 
Krzywaczce i w Rudniku, wybrani 
zostali nowi wykonawcy. Wieszano 
psy na gminie, że dwie tak ważne 
budowy powierzyła jednemu wy-
konawcy, ale takie rowiązanie  wy-
nikało z przetargów. W Krzywaczce 
jednak KDI wykonała część prac, 
a w Rudniku z trudem można się było 
dopatrzyć wyłaniających się funda-
mentów. Następne przetargi wyło-
niły dwóch różnych wykonawców. 
Inwestycja w Krzywaczce zmierza 
wielkimi krokami do szczęśliwego 
końca, a Rudnik… drugi wykonawca 
też ugrzązł w swoich własnych kłopo-
tach i zdał plac budowy.

Gmina ogłosiła kolejny prze-
targ. Zgłosiło się prawie 30 firm. 
Komisja przetargowa wybrała 
firmę, która spełniła wszystkie 
warunki, dała korzystne ceny 
i warunki. Rozstrzygnięcie nastą-
piło 10 kwietnia, zgodnie z obowią-

A budynku gimnazjum jak nie było, tak nie ma

Jak odczarować pechową inwestycję?
Zdarza się nierzadko, że jakaś firma podejmie się wykonania 

inwestycji, spełni wymogi przetargu, ba, nawet przedłoży 
znakomite referencje, które zostaną potwierdzone, 

ale gdzieś po drodze wpadnie w tarapaty i zawali pracę, której 
się podjęła. Kłopoty ludzka rzecz. Zdarza się też, choć rzadziej, że 

na tej samej inwestycji inna firma zawali. Wtedy mówi się o pechu. 
Ale kiedy trzy razy pod rząd wykonawca wybrany w skrupulatnie, 

rzetelnie przeprowadzonym przetargu, nie może ruszyć z budową 
– to już chyba ją ktoś zaczarował. Jak gimnazjum w Rudniku.

zującą procedurą umowa mogła 
zostać podpisana nie wcześniej 
niż 15 kwietnia, a tu 13 kwietnia, 
w piątek (tfu!) konkurencyjna firma 
złożyła odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej w Warszawie. Komisja 
przetargowa nie wybrała jej, jako że 
nie spełniała wszystkich koniecz-
nych warunków, jednak prawo po-
zwala jej wnosić odwołanie, więc 
z tego skorzystała. 30 kwietnia KIO 
uznało, że firma może uzupełnić 
braki, więc gdy to zrobi, my musi-
my ponownie  rozpatrzyć obie kan-
dydatury. A czas leci.

Zrozumienie to jedno, a pilne 
potrzeby gimnazjum, które od tego 
roku ma już pełną obsadę uczniów – 
to drugie. Są wszystkie pozwolenia, 
decyzje, pieniądze zarezerwowane 
w budżecie, a inwestycja – stoi. Kie-
dy logiczne argumenty zawodzą, 
może trzeba by klina klinem – zna-
leźć jakiegoś czarnego kota, który 
by w piątek trzynastego przebiegł 
pechowi drogę. Babka Jaga

Jerzy Biernat
MAO Jednostki Wdrażającej Projekt

14 dni na odpowiedź

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
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Radna, która podnosiła tę 
kwestię podczas kolejnych sesji 
Rady Miejskiej twierdziła, że ze 
sformułowania Doczekaliśmy się 
zrozumiała, iż pieniądze z POiŚ fi-
zycznie wpłynęły na konto gminy, 
a ponieważ tak się jeszcze nie stało, 
uznała przywołane sformułowanie 
za manipulację opinią społeczną 
za pomocą naszą, czyli „Klamry”. 

Redakcja nie może zgodzić 
się z tym zarzutem. O procedurach 
przyznawania pieniędzy unijnych 
pisaliśmy w „Klamrze” wielokrot-
nie, rzetelnie i szczegółowo (część 

W sprawie pieniędzy z POIiŚ

Co „dostaliśmy” – co „sfinansujemy”
W „Klamrze” nr 12 (233) z grudnia 2011 roku na s. 3. w Podziękowaniu burmistrza użyte zostało 

sformułowanie: Doczekaliśmy się wreszcie na pieniądze unijne na kanalizację z POIiŚ, które pozwolą 
nie tylko dokończyć zaplanowane zadania, lecz sfinansują część już wykonanych, wydatnie 

zmniejszając zadłużenie gminy. Ponieważ słowa te okazały się tak ważne, że były przedmiotem
  zapytań i dyskusji na sesji Rady Miejskiej, uważamy, 

że także Czytelnikowi należą się w tej prawie wyjaśnienia. 

Czytelników twierdzi zresztą, że 
zbyt szczegółowo). Informowali-
śmy też na bieżąco o kolejnych 
etapach pozyskiwania środków 
z  funduszu POIiŚ. 

Dokładnie rok temu, w nume-
rze „Klamry” 4–5 (225–226) kwie-
cień–maj informowaliśmy o formal-
nym potwierdzeniu decyzji o unijnym 
współfinansowaniu naszych inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych i wręczeniu 
tegoż potwierdzenia przedstawicie-
lom gminy przez Aleksandrę Malarz 
– Dyrektor Departamentu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko w Ministerstwie Środowiska. 
W „Klamrze” nr 7 (228) z lipca 2011 
roku informowaliśmy, że 8 lipca: Po 
podpisaniu promesy nastąpiło osta-
teczne podpisanie umowy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, które było już co 
prawda formalnością, ale konieczną 
do uruchomienia realnych pieniędzy. 

Do bieżącego numeru przygo-
towaliśmy artykuł na stronie obok, 
informujący o procedurach towa-
rzyszących uruchamianiu tychże 
właśnie realnych pieniędzy. 

Nikt i nigdy w „Klamrze” nie 
poinformował Czytelników, że jakieś 
pieniądze już wpłynęły na nasze 
konto. Zważywszy na szczegółowość 
informowania Państwa o kolejnych 
krokach w tej sprawie, trudno uwie-
rzyć, że tak ważny fakt, jak pojawie-
nie się ciężkich milionów na gmin-
nym koncie, „Klamra” mogłaby 
przemilczeć. 

Doczekaliśmy się na pienią-
dze na kanalizację oznacza to, co 
miało oznaczać – że te pieniądze 
są nam przyznane. W dalszej czę-
ści wypowiedzi Pan Burmistrz 
mówi wyraźnie, że one sfinansują 
(czas przyszły) część wykonanych 
inwestycji. Gdyby te pieniądze już 
wpłynęły, użyłby czasu przeszłego 
dokonanego: sfinansowały.

Na przyznanie środków unij-
nych czekaliśmy długo – bardzo 
długo. Gdy zostały one przyzna-
ne, burmistrz miał więc ludzkie 
prawo do radości i emocjonalnego 
stwierdzenia Doczekaliśmy się! 
Zwłaszcza, że pada ono w pod-
sumowaniu roku 2011 i podzię-
kowaniu dla współpracowników 
w Urzędzie Miejskim, którzy cięż-
ko pracowali, by ten efekt uzyskać. 
Ten kontekst też jest ważny.

Dla ścisłości dodajemy więc, 
czarno na białym, że z POIiŚ 
w 2011 roku doczekaliśmy się na 
umowę przyznającą nam pienią-
dze, a teraz, w roku 2012 czekamy 
na wpłacenie na gminne konto 
pieniędzy za wykonane inwesty-
cje. Gdy tak się stanie, napiszemy: 
Doczekaliśmy się na pieniądze 
z POIiŚ na gminnym koncie, czego 
całej naszej gminie i jej mieszkań-
com serdecznie życzymy. Redakcja

Plany zagospodarowania przestrzennego

Debaty, czyli o co pytamy najczęściej
Przez cały kwiecień trwały dyskusje na temat planów 

zagospodarowania przestrzennego dla trzech miejscowości: 
Sułkowic, Biertowic i Harbutowic. Nad planem Sułkowic debatowali 

radni na posiedzeniu połączonych komisji. W sprawie dwóch 
pozostałych odbyły się debaty publiczne po trzecim wyłożeniu.

Co do intencji zgodni są wszy-
scy – potrzebne są w gminie nowe 
tereny pod budownictwo mieszka-
niowe, usługi, handel, drobny prze-
mysł i rozwój turystyki i rekreacji. 
W takim kierunku zmierzają też 
działania planistyczne. Nowe stu-
dium umożliwia naniesienie w na-
szych planach zagospodarowania 
większej ilości terenów budowla-
nych niż już zabudowanych – i to w 
całej gminie.  Co więcej, burmistrz, 
jeśli tylko istnieje taka prawna 
możliwość – rozpatruje pozytywnie 
wnioski o przekwalifikowanie dzia-
łek z rolnych na budowlane. 

Jeśli jest tak dobrze, to dlacze-
go jeszcze przy trzecim wyłożeniu 
trudno uzyskać społeczną zgodę 
na projekty planistów? 

Poprzednio najwięcej wnio-
sków i uwag dotyczyło przekwalifi-
kowania działek, dziś problemem są 
drogi.  Aby można było uruchomić 
nowe tereny budowlane, muszą zo-
stać zaplanowane drogi – inaczej wła-
ściciele działek nie uzyskają pozwole-
nia na budowę. Ale drogi muszą biec 
po jakimś gruncie. Projektanci sta-
rają się prowadzić je po istniejących 
śladach, jednak wąska droga polna to 

nie ulica, która musi mieć odpowied-
nią szerokość i rowy odwadniające.  
Tak więc terenów budowlanych chcą 
wszyscy, ale drogi, najlepiej żeby bie-
gły przy działce sąsiadów. 

Inną powracającą sprawą są 
miejsca parkingowe. Kiedy planuje 
się obiekt usługowy, handlowy czy 
produkcyjny, trzeba zarezerwować 
proporcjonalną do powierzchni licz-
bę miejsc parkingowych. Projektanci 
tłumaczyli, że przyjęli najniższe moż-
liwe wskaźniki, jednak niektórym 
osobom także i one wydawały się za 
wysokie. Tłumaczyli, że nie potrzeba 
takiego dużego miejsca do parkowa-
nia przy np. stolarni, w której pracuje 
właściciel z synem i że w ten sposób 
ogranicza się powierzchnię zabudo-
wy na działce. Jako kontrargument 
wysuwano nie tylko nakazy prawa, 
lecz również fakt, że mamy coraz 
więcej samochodów. Gdy nie rezer-
wuje się miejsca do ich parkowania, 
to później barykadowane są drogi, co 
zmniejsza ich bezpieczeństwo.

Zwracano też uwagę, że nie moż-
na teraz składać wniosków i uwag do 
terenów, które zostały zaakceptowane 
przy pierwszym i drugim wyłożeniu. 

(red.)
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Harbutowice – zakładanie ogródka skalnego przy 
parkingu w centrum miejscowości

Krzywaczka – nowe przedszkole – już wkrótce budo-
wa dobiegnie końca i zacznie się wyposażanie placówki

Sułkowice – budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowi-
cach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 
Ostatni etap prac. 
Przed sesją 26 kwietnia budowę wizytowali radni 
miejscy.

Harbutowice – adaptacja i remont pomieszczeń po bi-
bliotece na potrzeby przedszkola. Prace wykonuje grupa 
gospodarcza UM.

Sułkowice – budowa amfiteatru przy zalewie. Po-
wstaje też domek z wypożyczalnią sprzętu wodnego 
(widoczny na fotografii obok) i miejscem na gastrono-
mię oraz ogrodowy grill. 

Inwestycja zostanie oddana do użytku już w lecie 
tego roku.

Harbutowice – remont pomieszczeń w dawnym domu 
nauczyciela i przystosowanie ich do potrzeb biblioteki 
oraz gabinetu pedagoga. Na fotografii odnowione po-
mieszczenia sanitarne. Prace wykonuje grupa gospodar-
cza UM.
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(red.)

O czym jest ta strategia 
– czyli kto pomaga w Sułkowicach 

Strategia precyzuje najważ-
niejsze problemy społeczne gminy, 
określa cele i hierarchię ich realiza-
cji przez władze gminy. Przyczynia 
się także do poprawy sytuacji osób 
i rodzin dotkniętych bardzo szero-
ko pojętymi problemami społecz-
nymi, pozwala na podjęcie działań 
mających na celu zapobieganie 
i ograniczenie niekorzystnych zja-
wisk społecznych oraz na apliko-
wanie  o środki Unii Europejskiej.

Strategia obrazuje stan gminy 
jeśli chodzi o ludność i problemy 
z jakimi się boryka – tzn. ubóstwo, 
przestępczość, alkoholizm, przemoc 
w rodzinie, choroby, niepełnospraw-
ność, niski poziom wykształcenia 
i niski poziom życia gospodarstw 
domowych. Mówi nam m.in. o tym, 
ile osób korzysta z pomocy OPS, ile 
pobiera zasiłek celowy, ile uczniów 
ma zasiłek szkolny, ile osób korzy-
sta z pomocy PKPS. Autorzy stra-
tegii wykazali mocne i słabe strony 
„zabezpieczenia” socjalnego (in-
frastruktury socjalnej) w Gminie 
Sułkowice. Podali spis organizacji 
na terenie gminy, które zajmują się 
szeroko pojętą pomocą społeczną 
(DPS, WTZ, ŚDS, ŚŚ, OPS, parafie, 
przychodnie, OSP, stowarzyszenia, 
OK, Punkt konsultacyjny, grupa 
AA „Trzeźwiejący Razem”, gminna 
komisja alkoholowa). 

Zebranych zainteresował i po-
ruszył fakt, że kobiet powyżej 60 
roku życia jest w gminie 1244, zaś 
mężczyzn po 65 roku jest ponad po-
łowa mniej – 558. Ze strategii może-
my się dowiedzieć też na przykład, 
że na terenie naszej gminy jest 11 
dzieci w rodzinach zastępczych. Do-
kument zawiera także informacje z 
sądu – ile i jakich spraw odbyło się z 
udziałem mieszkańców gminy Suł-
kowice.

Cele dokumentu 
Strategia zawiera 5 zasad-

niczych celów – rozwój wsparcia 
rodziny, ograniczenie bezrobocia 
i jego skutków, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i przemocy w ro-
dzinie, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu oraz podniesienie 
poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. 

Dokument ten został przyję-
ty decyzją rady miejskiej i będzie 
podlegał monitorowaniu i ewa-
luacji. Przynajmniej raz w roku 
zespół wdrażający strategię – po-
wołany zarządzeniem burmistrza 
– będzie przedstawiał burmistrzo-
wi i radzie miejskiej raport z reali-
zacji strategii. Z założenia jest to 
dokument stale aktualizowany, do 
którego wprowadzane się zadania 
nowe, wynikające z realizacji bie-
żącej polityki społecznej w naszej 
gminie.

Podziękowania dla wolontariuszy 
Wszystkim Wolontariuszom, 

którzy nieodpłatnie pracowali nad 
projektem, zostały wręczone  na-
grody książkowe. Burmistrz Piotr 
Pułka w obecności radnych i dy-
rektorów szkół podziękował zespo-
łowi opracowującemu strategię, 
za trud i zaangażowanie włożone
w przygotowanie tego ponadstu-
stronicowego dokumentu. 

Wolontariusze pracujący nad stworzeniem 
Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2012 – 2020: 
Krystyna Sosin – Kierownik Świetlicy Środowi-
skowej; Józefa Bernecka – Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej; Magdalena Mielecka – Kie-
rownik Działu Pomocy Środowiskowej w OPS; 
Piotr Budzoń – Pracownik socjalny w OPS; 
Bernadetta Koźlak – Przewodnicząca Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Sułkowicach; Jan Socha – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej; Bożena Horwat 
– Przewodnicząca Komisji ds. Przeciwdziałania 
Bezrobociu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej; Józef Godzik – Przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM; 
Kazimierz Zachwieja – Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Harbutowicach, Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
KOLONIA; Alina Judasz – Członek Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej; Danuta Sołtys 
– Przewodnicząca Koła Terenowego  Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów w Sułkowicach; 
Jarosław Krzyżek – Rzecznik Grupy AA; Aga-
ta Kęsek–Olesek – Przewodnicząca Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych; Anna Moskal – Pielęgniarka śro-
dowiskowa Przychodni Medycyny Rodzinnej 
w Sułkowicach; Tomasz Kucik – Dzielnicowy; 
Marta Matera – Pedagog Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach, Teresa 
Chodnik – Pedagog Gimnazjum im. Stefa-
na kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach; 
Agnieszka Przała – Pedagog Zespołu Placówek 
Oświatowych w Rudniku; Anna Cyrek – Peda-
gog Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Ja-
dwigi Królowej Polski w Krzywaczce; Gabriela 
Chrapla – Pedagog Zespołu Placówek Oświa-
towych w Harbutowicach, Krzysztof Koźlak oraz 
Katarzyna Kasperek z OPS . 

Konferencja podsumowująca pracę zespołu opracowującego dokument

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Dokument będzie obowiązywał do 2020 roku. 17 kwietnia odbyła się 
konferencja, na której przedstawiono do konsultacji Radzie Miejskiej 

i przedstawicielom różnych grup społecznych efekt pracy 
22 wolontariuszy opracowujących projekt. Nowa strategia zastąpi 

poprzednią, która obowiązywała do grudnia 2011 roku. Bę-
dzie podstawą do podejmowania długofalowych zintegro-
wanych działań w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań 

systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z pro-
gramów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.  

(red.)

Centrum rehabilitacji i program zdrowotny gminy
W związku z tym, że ani gmina ani Ośrodek Pomocy Społecznej 

nie mogą prowadzić działalności medycznej (w tym rehabilitacyjnej), 
w ubiegłym roku świadczenia na rzecz mieszkańców w tym zakresie 
prowadził w lokalach dawnego Centrum Rehabilitacji ZOZ Vita-Med. 
Wygrał on przetarg na dzierżawę i realizował program zdrowotny gmi-
ny adresowany do osób niepełnoprawnych. Okazało się jednak, że jest 
nikłe zainteresowanie i z usług w ramach programu korzystało 7 osób, 
nie wykorzystując przyznanych limitów. 

W tym roku program zdrowotny gminy, obejmuje obok rehabilitacji 
– korektę wad postawy zarówno dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak 
i zdrowej (więcej czytaj na str. 12). Program realizuje również ZOZ Vita-
Med. Na jego prowadzenie gmina przeznaczyła 50 tys. zł. Ten kierunek 
potwierdził cel 4.1.10 strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
Ponadto nasza gmina partycypuje w kosztach programów zdrowotnych 
powiatu, w tym dotyczących profilaktyki stomatologicznej dla dzieci 
i młodzieży na bazie gabinetu w szkole podstawowej w Sułkowicach.

 Aby zagospodarować pomieszczenia dawnego Centrum Rehabilita-
cji i ich wyposażenie, ogłoszony został powtórny ustny przetarg ograni-
czony, który odbędzie się 14 maja o godz.1000. Do przetargu mogą przystą-
pić zakłady opieki zdrowotnej, które posiadają podpisaną umowę z NFZ 
na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.       
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Plany Kazimierza Króla
– W tym roku będziemy urządzali 
teren rekreacyjno-sportowy z ma-
łym młodzieżowym boiskiem tra-
wiastym do piłki nożnej. Boisko 
ma wykonać Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Wokół niego będą 
tereny zielone, miejsce do space-
rów,  jazdy na rowerze, zabaw na 

świeżym powietrzu. Ta inwestycja powstaje z PROW. 
Bardzo cieszymy się z tego miejsca i jestem pewien, 
że mieszkańcy Biertowic dołożą ze swojej strony sta-
rań, by było to miejsce ładne i zadbane.
Najważniejszą inwestycją jest jednak dla nas w tej 
chwili most. Mam nadzieję, że kontrowersje wokół tej 
budowy już się zakończyły. Wraz z mostem powstanie 
infrastruktura czyli zjazd, drogi dojazdowe, oświetlenie, 
odwodnienie. Konieczne będzie przełożenie mediów, ta-
kich jak wodociąg czy gaz. Równocześnie prowadzona 
jest regulacja cieku wodnego na tym odcinku przez Ma-
łopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Z innych zamierzonych działań inwestycyjnych, 
w Biertowicach na pewno będzie zamontowany słup 
oświetleniowy z dwoma lampami przy przejściu przy 
Zibi, bo jest ono bardzo niebezpieczne. Dwa tygodnie 
temu wybrany już został rów wzdłuż drogi prowa-
dzącej do Izdebnika.

Marzenia Sołtysa
W Biertowicach bardzo dobrze się żyje. To piękna 
wieś. Dużo już tu zostało zrobione w ostatnich latach, 
za co jesteśmy gminie bardzo wdzięczni. Są rzeczy, 
których nie widać, takie jak prawie pełna kanaliza-
cja wsi czy wodociąg, ale które dają nam komfort ży-
cia i te, które widać – ładne centrum wsi, to że wieś 
jest ogólnie zadbana.
Marzy mi się jeszcze, żeby nasz dom ludowy ponow-
nie pełnił funkcje, do których został wybudowany. 
Aby to było możliwe, potrzebny jest nowy budynek 
przedszkola.  W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
ta inwestycja jest zaplanowana na rok 2020. Ma być 
zlokalizowany we wspólnym kompleksie ze szkołą. 
Marzę o tym, że kiedyś przestanę oglądać tego zdezelo-
wanego żuka naszej straży i że zamiast niego z remizy 
wyjedzie nowy, lśniący lekki wóz strażacki, który na 
pewno dojedzie na każdą górkę, na której ludzie cze-
kają na ratunek i nie zadławi się po drodze. Wiem, że 
mamy ten wóz obiecany, ale marzy mi się, że zobaczę go 
na naszych drogach jeszcze przed jubileuszem w 2015 
roku, bo 3 lata z tym naszym rzęchem to kupa czasu. 
Marzyłbym też, by z naszej wsi rozświetlone zostały 
wszystkie „czarne dziury”, by przejezdne były wszyst-
kie gminne drogi dojazdowe do pól i lasów, a nie żeby 
auta grzęzły w koleinach, by się pojawił asfalt na czę-
ści dróg gminnych. 
A gdyby tak przyszła do mnie jakaś dobra wróżka, to 
przede wszystkim prosiłbym ją, by sprawiła, żeby lu-
dzie u nas byli bardziej zgodni, żeby było wśród nich 
mniej zawiści i by sobie nawzajem mniej przeszka-
dzali, a więcej pomagali.

Rozmowy z sołtysami
Plany Bożeny Horwat
– Udało się wynegocjować bardzo ko-
rzystny układ i rada miejska się na 
to zgodziła. Za jedne pieniądze bę-
dziemy mieli rozebraną szkołę oraz 
naprawiony i rozbudowany most.  
A było tak. Z budżetu gminy Har-
butowice dostały na ten rok m.in. 
100 tys. zł na rozbiórkę starej szkoły 

i urządzenie placu w centrum wsi. To będzie zalążek 
centrum wsi z prawdziwego zdarzenia. 
Tymczasem inwestorzy budujący u nas wyciąg nar-
ciarski zgłosili, że konieczna jest przebudowa mostu, by 
mogli prowadzić budowę. Zaproponowali, że wykonają 
we własnym zakresie rozbiórkę szkoły, zagospodarują 
sami gruz z rozbiórki, a za pieniądze na to przeznaczo-
ne gmina rozbuduje most. Gdyby ten plan się powiódł, 
mielibyśmy w Harbutowicach i plac w centrum wsi, 
i odnowiony most, i ruszyłaby budowa wyciągu.
U nas zawsze ludzie w pierwszej kolejności wołają 
o drogi. W tym roku będziemy mieli zrobione część drogi 
na Kozówkę i część drogi na Granice. Coraz więcej jest 
tych porządnych dróg w naszej wsi. Będzie też zrobione 
przejście koło szkoły. To są straszne pieniądze – dziesiątki 
tysięcy – bo gmina musi za swoje wykonać plany, całą do-
kumentację, spoczniki, a właściciel drogi czyli zarząd wo-
jewódzki namaluje pasy. Będzie też wreszcie oznaczenie 
pionowe. Chcieliśmy jeszcze inne przejścia, ale ponieważ 
tyle to kosztuje, nie da się tego zrobić w jednym roku.
Lada moment będziemy przeprowadzali bibliotekę ze 
szkoły do dawnego domu nauczyciela. Grupa gospo-
darcza z gminy pięknie wyremontowała to zwolnione 
mieszkanie i dzięki temu biblioteka będzie miała god-
ne lokum, a w szkole uzyskaliśmy pomieszczenia dla 
przedszkola.

Marzenia Pani Sołtys
– Mamy najpiękniej położoną wieś w okolicy. Buduje 
się wreszcie wyciąg narciarski po tak długim czasie 
załatwiania formalności. Na Przełęczy Sanguszki po-
wstanie wkrótce gospoda. Na naszych oczach rodzą się 
turystyczne Harbutowice. Chciałabym, żeby nasi miesz-
kańcy włączyli się w ten nurt i na nim skorzystali. 
Marzę o centrum kultury w Harbutowicach. Żeby to 
było miejsce nie tylko na spotkania stowarzyszeń, lecz 
przede wszystkim, by to była jakaś propozycja dla mło-
dzieży, by mieli u nas we wsi coś więcej niż schody pod 
strażnicą do wysiadywania wieczorami. Żeby przy 
tym centrum na placu były alejki, ławeczki, kwietniki, 
miejsca do wspólnego posiedzenia, może grilla.
A złotą rybkę prosiłabym o wodociąg dla Harbutowic. 
Wiele razy przymierzała się gmina do tej inwestycji, ale 
ona jest trudna na naszym terenie, górzystym, mocno roz-
rzuconym. Zawsze jednak wychodzi na to, że pilniejsze są 
drogi. Ale kiedy jest susza, gdy znika woda ze studni, to 
ludzie bardzo cierpią. W tym roku, gdy po bardzo suchej 
jesieni złapał ostry mróz, cały Pagórek nie miał wody, nie 
było jej nawet już skąd przynieść. Topiliśmy śnieg dla by-
dła. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby nam Straż 
Miejska i gospodarka komunalna nie pomogły.
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o planach i marzeniach
Plany Janusza Starca
– Kiedy patrzę na Krzywaczkę, to 
jestem dumny, że jestem sołtysem 
takiej wspaniałej wsi. Aż dziw, jak 
wiele udało się ostatnio zrobić i jak 
bardzo Krzywaczka zmienia się na 
korzyść. Ale zawsze jest coś do zro-
bienia, a ja od tego jestem sołtysem, 
żeby ludziom pomagać załatwiać to, 

czego potrzebują. Mamy pięknie odnowioną strażnicę, 
ale jest przy niej ciągle dużo do zrobienia. Będziemy 
podnosić dach z jednej strony i rozbudowywać zaplecze 
kuchenne i szatniowe, bo tego strasznie brakuje. 
Nie umiem powiedzieć, jak cieszymy się z przedszko-
la. Gmina zbudowała, a teraz pan dyrektor będzie ją 
wyposażał. Ludzie też bardzo się angażują, a szcze-
gólnie trzeba dziękować panu Józefowi Duszy ze Sto-
warzyszenia Pomocy Szkole. 
Cieszy nas bardzo centrum kultury. Jest doskonale za-
gospodarowane i wykorzystane. Wielu młodych może 
tam rozwijać swoje talenty, a i dorośli mają pole do 
działania. Chcę jeszcze zrobić duży napis na budyn-
ku Centrum Kultury w Krzywaczce. Z funduszy rady 
sołeckiej to zrobimy.
Zawsze jest sporo roboty na drogach, przy przepu-
stach, rowach. Zawsze trzeba jakichś lamp. Zabie-
gam o to na bieżąco.

Marzenia Sołtysa
– Przede wszystkim marzę o tym, żeby nasi ludzie byli 
nadal tak zgodni i tak sie angażowali, jak do tej pory. 
Słyszy się wciąż o problemach sąsiedzkich, blokowa-
niu inwestycji. A u nas takie przypadki to wyjątki.
Marzę o tym, żeby w każdej dzielnicy wsi był chodnik 
i oświetlenie. Właściwie to marzę też o tym, żeby powsta-
ła Beskidzka Droga Integracyjna, ale nie przez środek 
Krzywaczki, tylko na obrzeżach, według naszego projek-
tu i żeby był z niej zjazd do Krzywaczki z pełną infra-
strukturą. To byłby mocny impuls do dalszego rozwoju 
naszej miejscowości. 
Chciałbym, żeby się znalazł ktoś z pomysłem na zago-
spodarowanie starego przedszkola – żeby je wydzierża-
wił od gminy lub kupił i robił tam coś takiego, co doda 
atrakcyjności naszej wsi. 
Ja w Krzywaczce widzę, że warto marzyć i że marzenia 
się spełniają. Przez tyle lat nic się tu nie robiło komplet-
nie. Gaz i wodociąg mamy głównie ze składek mieszkań-
ców. Nawet gdy coś z naszych nieruchomości krzywaczań-
skich sprzedano, to te pieniądze nie szły do wsi. A teraz, w 
ciągu kilku lat mamy wszystko (żeby jeszcze kanalizację 
udało się zrobić!): szkołę piękną z przedszkolem, i chod-
niki przy drogach. Mamy centrum kultury, odnowioną 
strażnicę, nowe samochody bojowe w straży i dobre wy-
posażenie jednostki. Powstała w Krzywaczce karczma, 
centrum handlowe, centrum konferencyjne z restauracją 
i hotelem, nowi właściciele odnawiają i zagospodarowu-
ją budynki podworskie. Może jeszcze kiedyś zobaczymy 
dwór powrócony do dawnej świetności. 
Marzę też o tym, bym mógł załatwiać na bieżąco wszyst-
kie prośby i potrzeby mieszkańców i by Krzywaczka 
była wsią uśmiechniętych ludzi.

Plany Zofii Góralik
– Gdy patrzę jak wielkie są potrzeby 
Rudnika, pomimo że wciąż coś się 
u nas robi, to zdaję sobie sprawę jak 
bardzo ta nasza wieś była zaniedba-
na przez lata. Ile by się nie zrobiło, to 
ciągle mało. 

A plany na najbliższe dwa lata są 
rzeczywiście niemałe. Mam w starostwie obiecane, że 
w przyszłym roku dokończą chodnik w Rudniku Dolnym. 
Oczywiście na zwykłych zasadach, to znaczy, że gmina 
sfinansuje to zadanie po połowie z powiatem. Będzie 
kontynuowana budowa kanalizacji i wodociągu. Są 
już na to gotowe plany w gminie. Wierzę, że ruszy wresz-
cie budowa gimnazjum i hali sportowej. Przecież mamy 
na to pieniądze w budżecie. Problemy z wykonawcami 
nie mogą przecież trwać w nieskończoność. Musi się to 
wreszcie na dobre obrócić. Będzie urządzane centrum 
wsi z dużym parkingiem, chodnikami, alejkami, kwiet-
nikami i klombami. To będzie inwestycja z PROW. Gmi-
na zamierza pomóc kupić działkę pod cmentarz, bo na 
obecnym brakuje już miejsca. Planowana jest budowa 
boiska przy ul. Słonecznej, mamy obiecane doświetle-
nie miejscowości. Oczywiście wciąż są prowadzone ja-
kieś prace przy drogach. Potrzebny jest bardzo remont 
mostu na Blakówkę, bo jest kompletnie przechylony 
i musi być wyremontowny lub zbudowany nowy.

Cieszy, że rozwija się nasza straż i że zajęła się młodzie-
żą. Pan Robert Szuba udostępnia strażakom na ćwicze-
nia swój hektar pola. 

Marzenia Pani Sołtys
– Chciałabym, by w każdej części wsi, w każdej dziel-
nicy były chodniki i oświetlenie przy drogach, a ich na-
wierzchnia żeby była odnowiona. 
Marzę o nowych budynkach w Rudniku: nowym przed-
szkolu z dużym, bezpiecznym i czystym placem zabaw 
dla dzieci i nowym budynku ośrodka kultury z kawiar-
nią i przylegającym terenem rekreacyjnym. 
Marzę też o tym, żeby kiedyś został wyregulowany po-
tok Piegzówka i żeby zostały podjęte skuteczniejsze kro-
ki do poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej. 
Są takie miejsca, w których aż się prosi sygnalizacja 
świetlna. Co chwilę są tam jakieś poważne wypadki, 
nawet śmiertelne.
Każdy mieszkaniec Rudnika byłby szczęśliwy, gdy-
by się wreszcie udało załatwić raz na zawsze sprawę 
z dzikami. Próbowaliśmy już wszystkiego, nawet dzia-
łek zaporowych z topinamburem. Trudno powiedzieć, 
jak by się sprawdziły, bo zanim zdążył urosnąć, to już 
dziki zryły te działki i wyżarły wszystko, co się dało. Już 
nie wiem, gdzie apelować i kogo prosić. Gospodarzem 
lasów na naszym terenie jest Koło Łowieckie „Darz Bór”. 
Marzę o tym, żeby się to zmieniło. Mamy porównanie 
z południową częścią wsi, gdzie gospodaruje koło ło-
wieckie „Sarenka”. Tam jest o wiele lepiej i ludzie nie 
mają takich problemów ze zwierzyną leśną. Podejrze-
wamy, że to koło „Darz Bór” nie dokarmia zwierząt, 
gdy trzeba, na terenie lasu i dlatego one idą masowo 
do wsi na żer. 
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„Sołtys” z miasta
Adam Bargieł
Plany i marzenia

Teraz sprawą numer jeden dla 
ludzi w Sułkowicach jest zalew. 
Strasznie się z niego cieszą, bo ma-
rzyli o takim miejscu od lat. To bę-
dzie z pewnością nasz mocny punkt.

Zdecydowanie najpoważniejszym zamierzeniem 
u nas jest kanalizacja. Wszystko inne musi poczekać. 
Żeby tak jeszcze udało się nam przeskoczyć problem 
ekologicznego ogrzewania w Sułkowicach. Ludzie 
palą byle czym, bo ogrzewanie gazowe dużo kosztu-
je. Gdy przychodzi sezon grzewczy, nasze powietrze 
zwyczajnie śmierdzi. A w związku z wysokimi cena-
mi gazu ludzie często palą też latem, żeby grzać wodę. 
Marzę o solarach w Sułkowicach, bo to by bardzo 
przyczyniło się do oczyszczenia powietrza i po zakoń-
czeniu kanalizacji mielibyśmy pełną ekologię.

Planujemy budowę nowego przedszkola. Coraz 
bardziej jest potrzebne. Obecnie gmina kupuje dział-
kę na tę budowę. Jest już na to decyzja rady miej-
skiej. Oby powstało jak najszybciej, bo mamy coraz 
więcej chętnych dzieci. W nowym budynku będzie też 
szansa na otwarcie żłobka. 

Ale przede wszystkim marzę o tym, żeby jak naj-
więcej dróg lokalnych przejęła gmina i zamieniała 
je sukcesywnie w ulice. Są takie części Sułkowic, 
np. na Malikówce, gdzie sytuacja jest dramatyczna.  
jest coraz więcej nieużytków i nie ma nawet jak do 
nich dojechać na wypadek np. pożaru. Mamy nie-
wiele grosza do dyspozycji rady osiedla. Kupujemy 
żwir i tłuczeń do utwardzania dróg, ale to jest kro-
pla w morzu. Trzeba by o wiele więcej pieniędzy, 
a przecież ich zwyczajnie szkoda na to, co za rok trze-
ba będzie robić od nowa. Rozumiem, że teraz pierwsza 
jest kanalizacja. Wierzę, że po kanalizacji przyjdzie 
kolej na drogi. Od jakości dróg także zależy standard 
naszego miasta – jego miejski charakter. Jednocześnie 
cieszę się z każdego estetycznie zagospodarowanego 
fragmentu miasta, jak w Rynku czy na Zielonej.

A gdy o miejskim charakterze mowa, to chciałbym 
bardzo, żeby u nas powstała kawiarnia z prawdziwe-
go zdarzenia. Jak się chce z kimś spotkać poza domem 
i pracą, to trzeba chyba jechać do Rudnika albo Krzy-
waczki. Może uda się stworzyć taki lokal przy zalewie. 
Ale tu już inicjatywa ludzi jest potrzebna. Nie da się 
wszystkiego zrobić rękami samorządów.

Sesja rady miejskiej  25 kwietnia

Program zdrowotny gminy

Rehabilitacja i profilaktyka wad postawy
Tegoroczny program zdrowotny gminy nosi nazwę: „Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy 

z terenu Gminy Sułkowice”, a jego realizotorem jest ZOZ Vitamed. 
W rehabilitacji leczniczej mogą wziąć udział 

dzieci od urodzenia i młodzież ucząca się do 25 roku 
życia ze zdiagnozowanymi wadami postawy oraz 
dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością 
lub stopniem niepełnosprawności do 30 roku życia.

Wymagane jest: skierowanie od lekarza; orze-
czenie niepełnosprawności ruchowej, stopnia nie-
pełnosprawności ruchowej lub niepełnosprawno-
ści, stopnia niepełnosprawności innej niż ruchowa 

z towarzyszącą dysfunkcją ruchu; pisemna zgoda 
na udział w Programie uczestnika albo rodziców lub 
opiekunów (w stosunku do osób niepełnoletnich lub 
ubezwłasnowolnionych).

Świadczenia zdrowotne w ramach rehabilitacji 
leczniczej obejmują: kinezyterapię, fizykoterapię, 
masaż leczniczy, hydroterapię oraz krioterapię, będą 
wykonywane bezpłatnie w okresie od 19 marca do 31 
grudnia 2012 r.

spisała awz

Podczas XX sesji RM radni przyjęli sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz Innym Uzależnieniem w Gminie Sułkowice za rok 
2011;  zapoznali się z „Oceną Zasobów Pomocy Społecz-
nej Gminy Sułkowice za rok 2011 wraz z prognozą na 
rok 2012” i przyjęli do realizacji  nową Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na 
lata 2012-2020. „Dziennik Polski” określił ten dokument 
jako „strategię społeczną, nie urzędniczą”.

Podjęli uchwały m.in. w sprawach: aktualizacji bu-
dżetu  i Wieloletniej Prognozy Finansowej; określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących na-
uczycielom, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze placówek oświatowych oraz tygodniowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli; zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami oraz zapobiegania ich bezdomności. Radni jedno-
głośnie odrzucili uchwały w sprawie zamiany działek 
w Biertowicach; zakupu części parceli gruntowej 412/3 
położonej w Krzywaczce, zajętej pod drogę gminną i 
sprzedaży w trybie przetargowym budynku przy dwor-
cu autobusowym w Sułkowicach. Również jednogło-
śnie opowiedzieli się za zakupem działek na budowę 
przedszkola w Sułkowicach.

W związku z pismem rodziców klasy II a w Sułkowi-
cach odnośnie jej dalszych losów wieceburmistrz Rozalia 
Oliwa wyjaśniła, że gmina nigdy nie zamierzała likwido-
wać tej klasy. Ponieważ jest to klasa mało liczna, rozwa-
żano jedynie przeniesienie do niej kilkorga dzieci z klas 
liczniejszych. Tę intencję potwierdził też burmistrz.

Przewodniczący Jan Socha poinformował też, że 
otrzymał pismo od posła Marka Łatasa, który wyjaśnił, 
że nigdy nie proponował rozwiązania szkoły średniej w 
Sułkowicach, a przeciwnie, wyrażając swój sprzeciw od-
nośnie zamiaru likwidacji szkoły w Dobczycach, wska-
zywał, do czego prowadzi przejecie takiego kierunku 
rozwiązywania problemów szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego w naszym powiecie.

Na sesję przybyła dyrektor gimnazjum w Sułkowi-
cach, która zaprosiła radnych na doroczny festyn Family 
Fest  w dniu 3 czerwca, podczas którego nastąpi wręcze-
nie szkole certyfikatu Bezpieczna Szkoła oraz członko-
stwa w Klubie Przodujących Szkół jako pierwszej szkole 
z naszego powiatu. Doceniając te osiągnięcia, rada wnio-
skowała o przyznanie szkole 6 tys. zł na zakup pomocy 
dydaktycznych. (red.)

(red.)
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100 tys. na miejsce pracy
Swoją szansę powinny wyko-

rzystać również osoby planujące 
założyć lub rozszerzyć działalność 
gospodarczą. W tym przypadku, 
za jedno stworzone miejsce pra-
cy można uzyskać do 100.000 zł 
dotacji na inwestycję, nie prze-
kraczającą 50% jej wartości netto. 
Tu również, pomożemy w zapla-
nowaniu projektu i opracowaniu 
wniosku. 

80% na nową działalność
Osoby planujące rozpoczę-

cie działalności, mogą skorzystać 
z mniejszych dotacji do 25 tys. zł, 
ale o wyższym procencie dofinan-
sowania – do 80%.

Dla rolników z KRUS
Należy przypomnieć, że Pro-

gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a więc i nasza LGD, ma 
szczególną ofertę dla rolników 
ubezpieczonych w KRUS, którzy 
poszukują możliwości powięk-
szenia swoich dochodów poprzez 
działalność nierolniczą. Może za-
kup maszyny produkcyjnej (np. 
wtryskarki, automatu spawalni-
czego lub agregatu tynkarskiego) 
pozwoli na rozpoczęcie działalno-
ści, dzięki której pojawią się poza-
rolnicze źródła dochodu. 

Apel o aktywność kierujemy 
szczególnie do organizacji poza-
rządowych: ochotniczych straży 
pożarnych, stowarzyszeń gospo-
dyń, klubów sportowych itp. 

Małe projekty – 25 tys. zł
Właśnie organizacje pozarzą-

dowe powinny być beneficjenta-
mi działań PROW w zakresie tzw. 
małych projektów, czyli zadań, 
w których dotacja podniesiona jest 
obecnie do 80% wartości projektu, 
a zamyka się w kwocie 25 tys. zł.

Co można za to sfinansować? 
Lista pomysłów jest długa. Może 

to być zakup wyposażenia, strojów, 
instrumentów, a może sfinansowa-
nie jubileuszu lub ciekawej imprezy. 
Można opracować i wydać książkę, a 
także sfinansować nakręcenie i po-
wielenie filmu o ludziach i sprawach 
zakorzenionych w lokalnych trady-
cjach. Sięgnięcie po te pieniądze nie 
jest wprawdzie łatwe, ale ...

LGD deklaruje pomoc 
zarówno przy planowaniu pro-

jektu, jak i przy wypełnianiu for-
mularza wniosku oraz jego  kom-
pletowaniu. W naszym Biurze 
w Sułkowicach w budynku „Starej 
Szkoły” (wejście od podwórka) dyżu-
ruje pracownik LGD, który doradzi 
albo umówi z osobą kompetentną. 

Do 100 tys. na agroturystykę
Może ktoś ma inne pomysły: 

np. rozwinięcie działalności agro-
turystycznej, gastronomicznej lub 
rzemieślniczej, wymagające in-
westycji, na które brak pieniędzy. 
Na nie można również otrzymać 
dotację do 100.000 zł, lecz nie wię-
cej niż 50% wartości inwestycji. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do biura LGD w go-
dzinach urzędowania: od 8:00 do 
12:30 w poniedziałki, środy i piątki 
oraz od 12:00 do 16:00 we wtorki. 
Można się również umówić na spo-
tkanie w innych godzinach, dzwo-
niąc na numer 12-273-00-12 lub 
12-376-71-96 lub mailem, na adres 
leader@sulkowice.pl. 

Zachęcamy do kontaktu, 
szczególnie dlatego, że nie wiado-
mo, jakie szanse dofinansowania 
z funduszy unijnych pojawią się 
w kolejnym okresie finansowania 
(2014 – 2020). Obecnie jeszcze są 
pieniądze, ale pozostają już tylko  
dwa nabory: obecny i w maju 2013 r.
Na realizację projektów w tych 
naborach będziemy mieć czas do 
połowy 2015 r. 

W obecnym naborze chcemy 
rozdysponować 2.856.205 zł. Na ra-
zie te pieniądze czekają. 

Adam Gumularz, wiceprezes LGD

LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią” 

Ostatnie szanse na pieniądze z UE
 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”  ogłosił 

czwarty nabór projektów, w ramach tzw. Osi 4 Leader.  
Nabór będzie przeprowadzony w dniach od 11 – 29 maja.  

Czasu zostało więc niewiele i należy go dobrze wykorzystać.  

Gmina przystępuje do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Harbutowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionej zmiany planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Sułkowicach lub drogą pocztową 
na adres Urzędu:  Rynek 1; 32-440 Sułkowice, 
w terminie do dnia 6 czerwca 2012 r. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznacze-
niem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

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

Po raz trzeci do publicznego wglądu zostaje część planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Sułkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. projektu 

w dniach od 16 maja 2012 r.  do 6 czerwca 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 – 440 Sułkowice, Rynek 1)

w poniedziałki, wtorki, środy i w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 
oraz w czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00.

Materiały projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłoże-
niu będą udostępnione do wglądu również na stronie internetowej: www.sulkowice.pl
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie części podlegającej wyłożeniu 
zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2012 r. o godz. 17, w budynku dawnej szkoły podstawowej, Rynek 6.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicz-
nej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wyszczególnienie terenów objętych zmianami znajduje się na stronie internetowej gminy www.sulko-
wice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

na lata 2007-2013
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dekoracyjne, rekwizyty. Jako że 
komitet został założony niedawno, 
nie zdążył wypracować środków 
własnych, dlatego też środkiem 
własnym będą chęci, czas i praca 
wolontariacka. Zajęcia odbywają 
się 4 razy w miesiącu po 60 minut 
od kwietnia do 30  listopada 2012 r. 
Prowadzi je Katarzyna Sosin. Pod 
koniec projektu młodzi adepci 
teatru z Harbutowic wystąpią ze 
sztuką teatralną dla mieszkańców 
swojej miejscowości i zaproszo-
nych gości. 

Kto jeszcze dostał?
Wniosek obejmujący projekt 

realizowany bez udziału środków 
dodatkowych, które otrzymało 
dotację podobnie jak komitet w 
Harbutowicach, to: Stowarzysze-
nie Gospodyń Wiejskich w Głogo-
czowie z gminy Myślenice na pro-
jekt: „Ludowa moda – Gospodynie 
i Przedszkolaki kultywują lokalne 
zwyczaje”. Dwa wnioski laureatów 
z województwa małopolskiego za-
kwalifikowane zostały do grupy 
projektów współfinansowanych 
przy udziale środków dodatko-
wych. Rada Sołecka Rzepiennik 
Suchy z gminy Rzepiennik Strzy-
żewski dostała dotację na budowę 
parkingu w centrum wsi Rzepien-
nik Suchy. Klub Kobiet Kreatyw-

„Razem Możemy Więcej” – program finanso-
wany ze środków UE w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Teatralna wiosna w Harbutowicach
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach jest 

jednym z czterech zwycięzców w Małopolsce VII edycji konkursu Programu Wspierania Aktywności Lokalnej. 
Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach należący do Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, 

założony w styczniu tego roku, szybko wystartował i już po 4 miesiącach działania zdobył 
7,5 tys. zł na przedsięwzięcie „Przekroczyć próg sztuki – stworzenie Teatru Młodego Aktora”. 

Aplikacji z Harbutowic udało 
się przebić spośród 781 wniosków 
o dotację z Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej i tym sa-
mym Społeczny Komitet został 
jednym z 52 laureatów z całej 
Polski i jednym z 4 w Małopol-
sce. Jak do tego doszło opowia-
da Katarzyna Sosin – anglistka 
i teatrolog, nauczycielka w szkole 
w Harbutowicach:

Do wzięcia udziału w tym 
projekcie  namówiła nas pani 
Monika Lempart – mama jedne-
go z uczniów naszej szkoły oraz 
przewodnicząca  Społecznego Ko-
mitetu przy ZPO Harbutowice. 
Swoim entuzjazmem oraz energią 
zaraziła mnie i koleżankę Danutę 
Światłoń. W ten sposób rozpoczęły 
się prace nad projektem. Pani Mo-
nika jest osobą bardzo energiczną 
i energetyczną, więc „kując żelazo 
póki gorące” namówiła mnie do 
pisania kolejnego projektu i tak 
nasza współpraca trwa nadal.

Teatr w Harbutowicach 
Monika Lempart relacjonu-

je: Adresatami projektu „Przekro-
czyć próg sztuki – stworzenie Te-
atru Młodego Aktora” są dzieci w 
wieku od 7 - 12 lat uczęszczające 
do Szkoły  Podstawowej w Har-
butowicach, a adresatem pośred-
nim jest społeczność Harbutowic. 
Profesjonalne zajęcia teatralno – 
muzyczne z założenia mają trafić 
do ok. 15 dzieci. Głównym celem 
jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych i ułatwienie dostępu do 
zajęć kulturalno – artystycznych, 
a także zagospodarowanie czasu 
wolnego, integracja społeczeństwa 
w Harbutowicach. Projekt zakła-
da również stworzenie strony in-
ternetowej teatru oraz wystawy 
fotograficznej prezentującej pracę 
dzieci podczas zajęć teatralnych. 
Pomysłodawczyni przedsięwzię-
cia dodaje, że chciała stworzyć 
coś, co będzie istniało i zostanie 
dla szkoły – za pozyskane pienią-
dze placówka wzbogaci się bo-
wiem o kurtynę, stroje, materiały 

nych Gracja z gminy Skrzyszów 
zdobył natomiast przychylność 
jury ze względu na projekt: „Ro-
dzina w obliczu niepełnosprawno-
ści – jak radzić sobie ze sprawowa-
niem opieki domowej”. 

Co było oceniane najwyżej?
Jak podaje Agnieszka Tom-

czyk z ITBC Communication 
o Europejskim Funduszu Rozwo-
ju Wsi Polskiej: W wyborze laure-
atów jury brało pod uwagę przede 
wszystkim ocenę techniczno-eko-
nomiczną oraz merytoryczną. 
W tej edycji zwrócono szczegól-
ną uwagę na wspólne działania 
i kolegialność realizowanych pro-
jektów. Preferowane były tworzone 
we współpracy z innymi partnera-
mi oraz wspólne przedsięwzięcia 
tzw. sieciowe, które swym zasię-
giem obejmują obszar kilku gmin 
czy sołectw i są wspólnie realizo-
wane przez inne podmioty. Takie 
projekty mogły liczyć na mak-
symalne wsparcie w wysokości 
30 tys. złotych. Jednostkowa wy-
sokość grantu dla danego stowa-
rzyszenia nie przekroczyła nato-
miast kwoty 10  tys.  złotych  przy 
projektach z udziałem środków 
dodatkowych oraz 7,5 tys. złotych 
przy wnioskach bez dodatkowego 
wsparcia.

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Przedstawienie DPS-u w szkole w Harbutowicach       fot. z arch. szkoły
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Kto może się ubiegać?
W ramach programu o wspar-

cie finansowe mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, w tym 
fundacje i stowarzyszenia, posia-
dające określoną formę prawną, 
jak i podmioty kolegialne (np. 
rady sołeckie, koła gospodyń wiej-
skich i inne), mające swoją siedzi-
bę i prowadzące działalność na te-
renach wiejskich (wsie i miasta do 
5 tys. mieszkańców). Wśród wielu 
celów programu „Razem Możemy 
Więcej” są między innymi: rozwój 
infrastruktury społecznej, stymu-
lowanie aktywności mieszkańców 
wsi do samoorganizacji oraz wspie-
ranie działań wiejskich organizacji 
pozarządowych i ich współpracy 
z władzami samorządowymi. 

Nasz projekt już wystartował
Zajęcia rozpoczęły się od kwiet-

nia. Ich program przedstawia Kata-
rzyna Sosin: Na początku w progra-
mie mamy pracę ze scenariuszem, 
pantomimę, emisję głosu. Te 3 mie-
siące (kwiecień – maj – czerwiec) 
obejmują zajęcia bardziej warszta-
towe – tzn. jak dobrać kostium, na 
czym polega charakteryzacja, o kra-
kowskich teatrach dla dzieci prezen-
tujących repertuar dla dorosłych, 
o operze krakowskiej. Prowadzę je 
sama. Podczas trzech kolejnych mie-
sięcy projektu (od września do listo-
pada) zajęcia będziemy prowadzić 
wspólnie z panią Danutą Światłoń. 
Wtedy skupimy się już bardziej nad 
pracą ze scenariuszem, nad rolami, 
muzyką. Ostateczny wynik to bę-
dzie już przedstawienie i impreza 
promująca warsztaty teatralne. Zo-
stanie przygotowana galeria zdjęć 
oraz kronika. Zamierzamy zorga-
nizować spotkanie rodziców, dzieci, 
osób robiących spektakl. 

Nasiona i owoce
Dzieci uczestniczące w pro-

jekcie zachęciło do udziału przed-
stawienie „Kopciuszek”. – Wystą-
piliśmy z tym przedstawieniem 
zarówno w ZPO w Harbutowicach 
dla całej społeczności szkolnej oraz 
przedszkolaków z sułkowickiej trój-
ki, których uczę angielskiego, jak 
i na Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej w Harbutowicach. W zamian 
za to do nas z przedstawieniem pt. 
„Kaszalot” wybrał się Amatorski 
Teatr Osób Niepełnosprawnych ze 
swoją reżyserką Agnieszką Słomką 
„Tolą” (notabene moją koleżanką 
z liceum). Chciałybyśmy taką „wy-
mianę” kontynuować i serwować 
młodym widzom jak najwięcej 
„sztuki” –mówi Katarzyna Sosin.

Teatr swój widzą ogromny
Z pieniędzy na projekt ma zo-

stać zakupiony stelaż na kurtynę, 
na stroje – zarówno te pod przedsta-
wienie, jak i stroje taneczne, maski 
zwierzątek, różne kostiumy. Już 
od początku maja działa strona in-
ternetowa teatru, której prowadze-
niem zajął się Ireneusz Dziwis (oj-
ciec ucznia z kl. III). Na stronie będą 
umieszczane zdjęcia, komentarze 
dzieci, artykuły prowadzących. 

Zaplanowany też został wy-
stęp na dorocznych spotkaniach 
wszystkich filii Świetlicy Środowi-
skowej, które w tym roku ma się 
odbyć na strażnicy w Harbutowi-
cach w drugiej połowie maja. 

Katarzyna Sosin dodaje: Dzieci 
bardzo chcą występować. Przy oka-
zji uczą się, że nie można mieć za-
wsze pierwszoplanowych ról, muszą 
panować nad emocjami. Ale cieszą 
ich nawet małe rólki, najmniejszy 
wkład w przedstawienie i to, że się 
w nim uczestniczy. (jg)

Recytatorzy z gminy Sułkowice 

Grać słowem 
na emocjach

Dziesięciu laureatów szcze-
bla gminnego 57 Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego 
reprezentowało naszą gminę na 
eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się 22 marca w Myślenic-
kim Ośrodku Kultury i Sportu. 
Okazali się godni najwyższych 
laurów w powiecie.

4 kwietnia w budynku MO-
KIS odbył się koncert finałowy 
połączony z wręczeniem nagród 
i dyplomów. Podczas koncertu za-
prezentowali się recytatorzy, któ-
rzy otrzymali I miejsca w swoich 
kategoriach, wśród nich królował – 

Mały śpiewający aktor
Adaś Lempart z Harbutowic  

Adam Lempart z klasy II to 
młody pasjonat muzyki i recytacji. 
Talent odziedziczył po mamie Mo-
nice, która również uczestniczyła 
w wielu konkursach recytator-
skich i związanych z teatrem. 

W Sułkowicach na etapie 
gminnym zdobył co prawda 3 miej-
sce, ale dostrzeżono jego potencjał 
i udzielono mu kilku wskazówek. 
Na etapie powiatowym zajął już 
pierwsze miejsce, co było najwyż-
szym szczeblem w konkursie, do 
którego mogli dojść uczniowie 
podstawówki. Tylko gimnazjaliści 
przechodzili na etap wyższy. Adaś 
recytował fragment Alicji w Kra-
inie Czarów oraz wiersz Jana Brze-
chwy Na Straganie. Do konkursu 
przygotowały go głównie mama 
i wychowawczyni Zofia Bobeł. 

Laureaci szczebla powiatowego 
57 Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego 
ze szkół w gminie Sułkowice 

Szkoły podstawowe klasy I-III : 
I miejsce – Adam Lempart ze Szkoły 
Podstawowej w Harbutowicach.

Szkoły podstawowe klasy IV-VI: 
III miejsce – Angelika Ślusarczyk, 
wyróżnienie za interpretację – Kamil 
Śmiłek 
(obydwoje z Harbutowic)

Gimnazjaliści: 
III miejsce – Elżbieta Dźwig z Krzywaczki, 
wyróżnienie – Zuzanna Flis z Sułkowic, 
Magdalena Górszczak – z Krzywaczki.

(jg)

Kopciuszek w wykonaniu uczniów SP w Harbutowicach fot. z arch. szkoły
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Gratulacje, medale, dyplomy
Uroczyste wręczenie dyplo-

mów, medali i nagród odbyło się 
30 marca w ZSZiO w Sułkowicach. 
Zostali na nie zaproszeni wszyscy 
laureaci oraz goście –  starosta i wi-
cestarosta myślenicki, burmistrz 
Sułkowic, dyrektorzy szkół bio-
rących udział w konkursach oraz 
opiekunowie uczniów. Uroczy-
stość pod nieobecność dyrektor 
Aleksandry Korpal poprowadziła 
wicedyrektor Janina Grabowska.

Do konkursu „Dyplom 2000” 
zgłosiły się trzy szkoły ponadgim-
nazjalne z powiatu myślenickiego – 
ZS z Dobczyc, ZSTE w Myślenicach 
i ZSZiO w Sułkowicach. Wystar-
towało w nim w sumie 36 uczniów 
reprezentujących 9 zawodów: 
technik: informatyk, elektronik, 
kucharz, organizacji usług gastro-
nomicznych, ekonomista, handlo-
wiec, pojazdów samochodowych, 
budownictwa, mechanik i organiza-
cji usług gastronomicznych. 

Ocena fachowości uczestników 
Uczestników oceniał Sąd Kon-

kursowy w składzie: Rozalia Du-
dzic – były wizytator KO w Krako-
wie, doradca metodyczny, Urszula 
Kisiel Dorohinicka – doradca me-
todyczny KO w Krakowie, Monika 
Matulska – przedsiębiorca-restau-
rator, Jan Wójcik – kierownik Wy-
działu Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Myślenicach, Michał Kisiel 
Dorohinicki – doradca metodyczny 
KO w Krakowie oraz Rafał Nalepa 
– informatyk FN Kuźnia S.A.

Najlepsi w zawodzie
Podsumowując wyniki punkto-

we etapu pisemnego, praktycznego 
oraz prezentację etapu praktyczne-
go sąd konkursowy przyznał tytuł 
„Najlepszy w Zawodzie”: Dawidowi 
Szwajdychowi z ZS w Dobczycach,  
dwunastu reprezentantom ZSTE 
w Myślenicach: Justynie Morus, 
Katarzynie Kasperczyk, Kindze 
Uchacz, Karolinie Kubic, Justynie 
Bobeł, Milenie Ciapucie, Jarosła-
wowi Stopce, Tomaszowi Powroźni-
kowi, Wojciechowi Rymarczykowi, 
Wojciechowi Ziębie, Martynie No-
sal, Piotrowi Irzykowi. Tytuł naj-
lepszy w zawodzie otrzymało rów-
nież dziewięcioro uczniów z ZSZiO 
w Sułkowicach: Krzysztof Kania, 

„Najlepsi w zawodzie” z powiatu – XIII edycja
Konkurs „Dyplom 2000” i „Strona www”

ZSZiO w Sułkowicach już po raz trzynasty zorganizował konkurs dla absolwentów 
szkół zawodowych z powiatu: „Dyplom 2000” o tytuł „Najlepszy w zawodzie” 
oraz konkurs dla gimnazjalistów z internetowym zacięciem „Strona www”.

Rafał Godzik, Konrad Kozielski, Da-
riusz Boczkaja, Krystian Postawa, 
Mateusz Sitarz, Ewelina Tondyra, 
Katarzyna Bochenek i Anna Turek.

Najwięcej punktów zdobyli 
Uczestnikom z najwyższą 

punktacją wśród przedstawicieli 
danego zawodu przyznano tytuł 
„Laureata w zawodzie”. Byli to: 
Dawid Szwajdych (ZS  Dobczy-
ce), Katarzyna Kasperczyk, Kinga 
Uchacz (ZSTE Myślenice), Karo-
lina Kubic, Wojciech Rymarczyk 
i Piotr Irzyk (ZSTE Myślenice) 
oraz Ewelina Tondyra i Krzysztof 
Kania (ZSZiO Sułkowice). 

Tytuł „Laureata Konkursu” dla 
uczestników, którzy uzyskali naj-
wyższy wynik niezależnie od zawodu  

otrzymały Katarzyna Kasperczyk 
i Kinga Uchacz z ZSTE Myślenice.

Międzygimnazjalny konkurs 
„Strona www” 

Równocześnie szkoła średnia 
w Sułkowicach zorganizowała po 
raz szósty konkurs dla gimnazja-
listów „Strona www”. Z gimna-
zjum w Sułkowicach wzięło udział 
6 uczniów: Ireneusz Biela IIc, Pa-
tryk Hodurek IIc, Piotr Kuchta IIc, 
Dawid Bernecki IIIc, Jakub Urbań-
czyk IIIc, Maciej Śmiłek IIId pod 
opieką Jana Sarzyńskiego. 

I miejsce zdobył Ireneusz Bie-
la a II Piotr Kuchta z kl. IIc. Gim-
nazjum zdobyło I miejsce spośród 
wszystkich gimnazjów biorących 
udział w konkursie. 

(jg)

fot. Joanna Gatlik

fot. Joanna Gatlik
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Trzecie miejsce w powiecie

Piłkarski sukces MDP z Harbutowic
MDP z Harbutowic zajęło 3 miejsce w halowym turnieju piłkarskim 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Raciechowicach.
W tym turnieju od lat reprezenta-

cje młodzieżowe OSP z naszej gminy 
zdobywają „medalowe” miejsca. Na 
pudle wymieniają się Harbutowice, 
Biertowice i Sułkowice. 

Tegoroczny turniej był dla na-
szych chłopców pechowy.  O finał 
miały walczyć też Sułkowice, ale zo-
stały zdyskwalifikowane wskutek 
nieporozumień, do których doszło 

między „naszymi” i inną turniejo-
wą drużyną. Ponieważ obydwie eki-
py odpadły, na finał miały szansę 
Biertowice, jednak okazało się to na 
tyle późno, że chłopcy z Biertowic 
zdążyli już wrócić do domu. 

Na szczęście Harbutowice pil-
nowały naszego przewodnictwa 
w turnieju i wywalczyły III miejsce, 
za Raciechowicami i Łyczanką. 

Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjni okazali 
się jak zwykle reprezentanci z Krzywaczki – Kamil 
Burda, Bartłomiej Oliwa i Jakub Gawor (którzy mają 
to szczęście, że przy ich szkole jest miasteczko ru-
chu drogowego i w każdej chwili mogą tam ćwiczyć). 
Będą reprezentować powiat myślenicki na etapie wo-
jewódzkim w maju w Rabie Wyżnej. Drugie miejsce 
zajęli gimnazjaliści z Lubnia, a trzecie z Myślenic. 

Ich młodsi koledzy z podstawówki w Krzywacz-
ce również pod opieką Grzegorza Bochenka – Adam 
Oliwa, Jakub Oliwa, Konrad Starowicz w konkursie 
drużynowym zajęli drugie miejsce. Przebiła ich dru-
żyna z Trzemeśni. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
z Wiśniowej. 

Bartłomiej Oliwa z Krzywaczki otrzymał również 
nagrodę indywidualną w konkurencji Tor przeszkód. 

Wszyscy laureaci otrzymali puchary, dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody od organizatorów i fundatorów im-
prezy m.in. komendanta powiatowego policji, komen-
danta powiatowego straży pożarnej, starosty, burmi-
strzów gminy Myślenice, Sułkowice oraz wójta Pcimia. 

Drużyny z Krzywaczki: zwycięscy gimnazjaliści (stoją) 
i zdobywcy II miejsca wsród szkół podstawowych z opieku-
nem Grzegorzem Bochenkiem             fot. Joanna Gatlik

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – eliminacje powiatowe

Bezkonkurencyjni cykliści z Krzywaczki
Tegoroczny turniej powiatowy BRD po raz pierwszy został rozegrany na nowym miasteczku ruchu drogowego 

przy szkole podstawowej nr 2 w Myślenicach  w dniu 17 kwietnia 2012 r. 
Wzięło w nim udział jedenaście 3-osobowych drużyn, które musiały się wykazać znajomością przepisów

drogowych, wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy oraz doskonałym opanowaniem roweru. 

(red.)

Konkurs odbywał się w dwóch 
grupach wiekowych: przedszkola-
ki (5-6 l.) wraz klasami pierwszymi 
i  klasy II i III  oraz  w dwóch  ka-
tegoriach: soliści i grupy. 

Repertuar był bardzo uroz-
maicony.  Mali artyści, niemal jak 
prawdziwi zawodowcy, z pełną 
determinacją walczyli o jak naj-
wyższe miejsce na podium, więc 
atrakcji podczas występów nie 
brakowało. Jury, które obradowa-
ło w składzie: Katarzyna Łatas, 
Agnieszka Polewka oraz Joanna 
Ulman miało niełatwe zadanie, 
by wybrać  najlepszych.  Jedni za-
dziwiali pięknym śpiewem, inni  
układem choreograficznym, jesz-
cze inni pomysłowymi strojami. 
Było barwnie i wesoło.  Bawili 
się artyści i widzowie. Ci ostat-
ni swą radość okazywali, wyma-
chując  kolorowymi pomponami. 
W przerwie dzieci otrzymały  słod-
ki poczęstunek, a na zakończenie 
uczestniczyły w dyskotece. 

Wśród przedszkolaków i klas I 
w kategorii: „soliści” I miejsce za-
jęła Joasia Piwowar z Przedszkola 
w Harbutowicach, II miejsce – Oli-

wia Klempka ze Szkoły Podstawo-
wej w Biertowicach a III miejsce 
równorzędnie  – Natalia Szczurek 
z Przedszkola w Rudniku oraz Ma-
rysia Garbień  z Przedszkola nr 1 
w Sułkowicach. Najlepsze „gru-
py” przedstawiło Przedszkole nr 2 
w Sułkowicach, Szkoła Podstawo-
wa w Sułkowicach i Przedszkole 
w Biertowicach.Wyróżnienie otrzy-
mali: Jaś Przała i Piotr Dobosz ze 
Szkoły Podstawowej w Rudniku.

Jak śpiewają najmłodsi w gminie Sułkowice

Wielcy artyści – mali wykonawcy
Organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej pod hasłem „Wielcy artyści 
– mali wykonawcy” była  Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. 

Publiczność oraz jurorzy bacznie obserwowali występy 47 talentów z przedszkoli i szkół naszej gminy.  

W klasach II i III w kategorii: 
„soliści” I miejsca nie przyznano, 
a II miejsce otrzymała Patrycja 
Piątek ze Szkoły Podstawowej 
w Rudniku. I miejsce w kategorii  
„grupy” zajęła natomiast Szkoła 
Podstawowa w Krzywaczce.

 Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody, które wręczył bur-
mistrz Piotr Pułka, zaś wszyscy 
uczestnicy – małe upominki. 

 Alicja Kuchta – organizator
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Z Tomaszem Proficem rozmawia Joanna Gatlik

Obsługiwałem prof. Jana Miodka

Południowej. Z różnych regionów 
kawa smakuje inaczej.  Zaczynam 
właśnie pracę w Krakowie na 
Wielopolu – powstaje tam nowa 
kawiarnia z bardzo dobrej jakości 
kawą. Będę tam baristą. Jeśli ktoś 
ma ochotę spróbować mojej kawy, 
to zapraszam. 

JG: Jaką szkołę skończyłeś? Czy 
tam nauczyłeś się czegoś o ka-
wie?
TP: Ukończyłem Technikum Ży-
wienia w Zespole Szkół im. Win-
centego Witosa w Suchej Beskidz-
kiej. Tam niestety nie było nic 
o kawie. To chyba przez to, że 
w Polsce jest dość niska kultura pi-
cia kawy, ale to się rozwija i myślę, 
że już za kilka lat będzie bardzo 
fajnie. W tym temacie musiałem 
szkolić się sam, na kursach, a naj-
więcej nauczyłem się oczywiście 
już w praktyce – w pracy. Ze szko-
ły wyjeżdżaliśmy na zagranicz-
ne praktyki zawodowe do Grecji, 
Niemiec, na Majorkę. Pracowałem 
w hotelu w Grecji, 3,5 miesiąca na 
wyspie Alonisos – w klubo-hotelu 
– głownie dla Włochów jako kel-
ner. Wtedy miałem małą styczność 
z kawą, nie wiedziałem jeszcze, 
jak to się „je”.

JG: Teraz masz za sobą mistrzostwa 
Polski. W jakich konkurencjach 
brałeś udział do tej pory? 
TP: Ostatnio (27 lutego 2012 r.) bra-
łem udział w mistrzostwach Polski 
dla baristów w parzeniu kawy 
urządzeniem AeroPress w War-
szawie przy ul. Marszałkowskiej. 

W październiku zeszłego roku 
byłem na Mistrzostwach Polski 
w Cup Tastingu w Poznaniu. Li-
czył się czas i oczywiście trafność 
poprawnego typowania smaku 
kawy w zestawach. W lutym na mi-
strzostwach w Warszawie w „Mi-
nisterstwie Kawy” było szczegól-
nie ciężko. Na moje nie–szczęście 
w I rundzie znalazłem się w druży-
nie z zeszłorocznym mistrzem w ae-
ropresie i wicemistrzem baristów, 
przez co ciężko było mi się przebić 
na wysoką pozycję w konkursie. 
Ale za to dużo się nauczyłem i pod-
patrzyłem od najlepszych. Panuje 
tam bardzo fajna atmosfera, mo-
żemy się wymieniać poglądami. 
W marcu były Mistrzostwa Pol-
ski baristów na targach gastro-
nomicznych. Ale żeby w nich wy-
startować, trzeba mieć kogoś, kto 
cię wesprze. To są koszty – opłata 
za wstęp na mistrzostwa, dojazdy, 
noclegi. Zwycięski barista wygry-
wa wstęp na mistrzostwa świata, 
gdzie już wszystko ma opłacone. 

JG: Czy masz ulubioną kawę?
TP: Nie, nie mam. Wszystko zależy od 
mojego nastroju. Tak sobie „skaczę” 
i eksperymentuję. Najlepsza jest świe-
żo palona i ziarnista. Tak jak jabłka – 
tak i kawy mają bardzo różne smaki. 
Te z Afryki (arabiki) są bardziej owo-
cowe, natomiast odmiany robusty 
są mocniejsze w smaku. Z aeropresu 
kawa jest delikatna, klarowna. Waż-
na jest temperatura: im niższa, tym 
kawa jest bardziej owocowa i kwa-
skowa. Mistrz świata w aeropresie 
parzył kawę wodą o temperaturze 70 
st. C! Każde ziarno kawy lubi różne 
sposoby zaparzania.

JG: A mleko do kawy?
TP: Cappuccino i latte robi się na 
bazie espresso. Tę ostatnią robię so-
bie po południu do czegoś słodkie-
go. Oczywiście na każdej maluję 
mlekiem, co zechce zamawiający 
lub na co sam mam ochotę (serce, 
drzewko, króliczek...) . 

JG: Ile kaw dziennie pijesz?
TP: Gdy jestem w domu – to wy-
pijam 4–5 kaw – z ekspresu ciśnie-
niowego (ma mniej kofeiny), jedną 
przelewową. W ekspresie kawa pa-
rzy się 25 sekund. Im krócej parzy 
się kawa, tym mniej kofeiny się do 
niej przeleje. Kiedy jestem w pra-
cy, to piję tylko 1 lub 2 kawy. 

Joanna Gatlik: Gdzie nauczyłeś 
się robić kawę?
Tomasz Profic: W domu, jakieś 
dwa lata temu, kiedy kupiliśmy 
ekspres do kawy. Zacząłem wte-
dy słuchać więcej informacji na 
ten temat, sam się szkoliłem. Za-
pisałem się na kurs w Warszawie. 
Po 3 miesiącach znalazłem pracę 
w firmie, która serwowała kawę 
na różnych konferencjach dla le-
karzy, firm farmaceutycznych, 
sympozjach, eventach. Dwa lata 
tak jeździłem. Rok temu kupiłem 
sobie do domu ekspres ręczny, bo 
przy automatycznym nie masz 
wpływu na to, co się dzieje podczas 
parzenia. Samemu trzeba zmielić 
kawę – drobno, mieć odpowiednią 
temperaturę wody, ziarno dobrej 
jakości. W Polsce rynek kawowy 
dopiero się rozwija. 

JG: Komu robisz kawę w domu?
TP: Mama i tato robią sobie kawę 
sami w ekspresie automatycznym. 
A moją kawę piją brat Krzysiek, 
moja dziewczyna Kasia i mój naj-
młodszy braciszek – pięcioletni An-
toś też bardzo lubi. Wbrew pozorom 
kawa wcale nie jest szkodliwa dla 
dzieci, jak się powszechnie sądzi. 
Wiadomo, że nie wolno przesadzić 
z ilością, ale kawa ma prawie tyle 
samo kofeiny, co coca-cola, więc 
nie ma różnicy, czy dziecko wypije 
to czy to. A kawa jest chyba nawet 
o wiele zdrowsza. 

JG: Jak zrobić dobrą kawę?
TP: Aeropres kosztuje ok. 150 zł, ale 
mam też urządzenie za 25 zł. Kiedy 
ostatnio zrobiłem kawę starszemu 
bratu tym drugim, to on zdziwił 
się, że można takim tanim urzą-
dzeniem zrobić tak dobrą kawę. 
A wystarczy mieć dobry filtr plasti-
kowy z dziurką, (nawet nie dobry 
filtr, a zwykły plastikowy, plus filtr 
papierowy) grubo mieloną kawę, 
namoczyć ją przez ok. 50 sekund 
i przelać resztą wody. Nie wolno za-
lewać kawy wrzątkiem, bo wtedy 
kawa robi się gorzka. Najlepiej od-
czekać kilkanaście sekund. Kawę 
powinno się kupować w ziarnach, 
ponieważ już po minucie od zmie-
lenia traci aromat – w smaku traci 
80 %, dlatego najlepiej zmielić ją 
przed samym parzeniem i trzymać 
w szczelnym pojemniku, żeby nie 
zwietrzała. Jest bardzo wiele ga-
tunków kawy – z Afryki, Ameryki 

fot. z archiwum Tomasza Profica

Daj duże zdjęcie
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Przed tegoroczną Wielkanocą, 
w Wielki Poniedziałek sułkowicka 
krzonówka prezentowana była jako 
danie główne – obok faszerowanych 
jajek i wiosennej sałatki. Nasza zupa 
miała trzykrotne „wejście na ekran”. 
Adam Gessler gotował wraz z Rober-
tem Kondzielą. 

Najpierw opowiedział o krzo-
nówce. Wspomniał, że na tę po-
trawę trafił dzięki burmistrzowi 
Sułkowic, który napisał do niego 
list z informacją, że krzonówka 
jest wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministra Rolnictwa 
i w którym zachęcał go do jej wy-
próbowania. Adam Gessler pod-
kreślił, że zupę gotuje się „w tamtej 
stronie świata [czyli w Sułkowicach 
w Małopolsce] i je po Wielkim Po-
ście, jako coś cudownego”. 

Przy drugim wejściu zapre-
zentował składniki zupy, wyjaśnił, 
dlaczego mówi się „krzonówka” 

Adam Gessler ugotował

Rarytas z Sułkowic 
W Wielki Poniedziałek w programie telewizyjnej dwójki „Pytanie na 

śniadanie” znany restaurator i kucharz Adam Gessler ugotował 
sułkowicką krzonówkę, opowiadając przy okazji o Sułkowicach. 

Program można obejrzeć w dziale „Przepisy" strony programu "Pytanie na 
śniadanie: http://www.tvp.pl/styl-zycia/magazyny-sniadaniowe/pytanie-na-
sniadanie/przepisy/wielkanocne-potrawy-w-kuchni-adama-gesslera/6936639

Barista z Sułkowic o Mistrzostwach 
Polski AeroPress i nie tylko

JG: Czy piłeś kiedyś kawę kopi 
luwak (tę, która przechodzi przez 
układ trawienny kotów)?
TP: Wokół tej kawy jest więcej 
szumu, niż tego warta. Naturalnej 
kawy kopi luwak robi się na świe-
cie 300 – 400 kg rocznie. A teraz te 
koty się specjalnie namnaża, żeby 
„produkowały” więcej tej kawy. 
Moim zdaniem kawa ta ma zawy-
żoną cenę, w stosunku do smaku, 
jaki można uzyskać. Trzeba trochę 
rozsądku. 

JG: Widziałam Cię na targach bo-
żonarodzeniowych w Krakowie na 
Rynku.
TP: Tak, podawałem tam tury-
stom i mieszkańcom kawę i czeko-
ladę na wynos. Było bardzo dużo 
obcokrajowców – z początkiem 
grudnia Anglików, potem Cze-
chów, Słowaków i Rosjan. Wszy-
scy piją kawę. Dzieciom 12, 13 
–letnim podawałem cappuccino. 
Mój szef ma mobilną kawiarnię. 
Dzięki temu zwiedziłem bardzo 
dużo miejscowości w Polsce, np. 
Gdańsk, Kołobrzeg, Warszawę, Wi-
słę. 18 marca byliśmy na rajdzie 
samochodowym dla kobiet „OFF 
Road - Lejdis”. Robienie kawy to 
taki inny sposób na życie – robię 
to, co lubię.

JG: Kogo ze znanych ludzi obsłu-
giwałeś?
TP: Obsługiwałem prof. Jana 
Miodka we Wrocławiu. Pamię-
tam zabawną sytuację, bo właśnie 
w jego nazwisku zrobiono błąd, 
który był widoczny na tablicy in-
formacyjnej konferencji, na której 
podawałem kawę.

  

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

fot. z archiwum Tomasza Profica

(dawna gwarowa nazwa chrzanu), 
na stole piętrzyły się smakowite 
okrawki z 11 różnych wędlin i mięs, 
jarzyny oraz lubczyk dodający spe-
cyficznego smaku i aromatu. Była 
też serwatka, którą kucharze mu-
sieli samodzielnie „uwarzyć”, gdyż 
nie mogli jej nigdzie dostać w War-
szawie, a stanowi ona bazę tej zupy. 
Przy okazji wyprodukowali twaróg, 
który można wykorzystać do ciasta 
świątecznego. 

Przy trzecim „wejściu” na 
ekran gotową zupę smakowali już 
prowadzący program Anna Popek 
i Michał Olszański wraz z kucharza-
mi, a  zachwytom nie było końca. 

Tak oto dzięki Adamowi Ges-
slerowi „sułkowicka krzonówka” 
znów zaistniała w świadomości pol-
skich smakoszy – tym razem wśród 
licznej rzeszy odbiorców dwójko-
wego „Pytania na śniadanie”. 

Joanna Gatlik 

Urząd Miejski w Sułkowicach 
informuje, że zgodnie z usta-

wą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii 

obowiązuje 
całkowity zakaz  

uprawy 
maku i konopi 

na tzw. potrzeby własne. 

Wzorem roku ubiegłego 
uruchomiony został 

program wywozu 
i utylizacji eternitu 
pochodzącego z pokryć da-
chowych. Osoby zaintere-
sowane proszę o kontakt 

w Urzędzie Miejskim 
I piętro pok. 115, 

w terminie do 31 maja.
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  Prezentację Łukasza cytuje-
my za artykułem Henryka Piekuta 
z „Przeglądu Technicznego”:

Staranne wykształcenie
 Łukasz Radwański, młody 

inżynier mechanik z Sułkowic 
koło Krakowa, absolwent Politech-
niki Krakowskiej i AGH, głów-
ny technolog w Fabryce Narzę-
dzi „Kuźnia” SA w Sułkowicach. 
Ciągle podwyższa swoje kwalifi-
kacje, znakomicie wykorzystuje 
narzędzia informatyczne, co było 
istotnym argumentem dla preze-
sa spółki Bogumiła Banasia do 
powołania tak młodego inżyniera 
(miał 32 lata) na stanowisko głów-
nego technologa w nowoczesnej fa-
bryce o nazwie „Kuźnia”. 

Mgr inż. Łukasz Radwański 
jest absolwentem Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Krakowskiej. 
Po studiach krótko pracował w szko-
le oraz w administracji publicznej, 
ukończył nawet studia podyplomo-
we z tego zakresu, ale – jako inży-
niera – ciągnęło go do przemysłu. 
Swoje powołanie realizuje od 5 lat, 
niedaleko swojego miejsca urodze-
nia (Lanckorona) w Sułkowicach. 
Pracując w „Kuźni” ukończył stu-
dia podyplomowe, z zakresu kuź-
nictwa na krakowskiej AGH. 

Po szczeblach kariery
Inż. Radwański przeszedł w fa-

bryce staż na stanowiskach bryga-
dzisty, mistrza i zastępcy kierownika 
wydziału. Pracował w kuźni, narzę-
dziowni i dziale obróbki. Po przej-
ściu do Działu Głównego Technologa 
z czasem został zastępcą głównego 
technologa, a już po roku głównym 
technologiem.

Za co docenił prezes
Prezes Banaś wspomina, że 

dokonując systematycznej moder-
nizacji firmy, zakupił kilka ma-
szyn najnowszej generacji, w tym 
obrabiarki CNC firmy MICRON 
– wykonujące specjalistyczne ma-
tryce. Te 3 obrabiarki oraz kolejne 3 
nowoczesne maszyny z firmy AVIA 
wymusiły poszukiwania kadry 
inżynierskiej potrafiącej wyko-

Młodzi zdolni w Sułkowicach

„Złoty Inżynier 2011” z Kuźni
Gazeta inżynierska „Przegląd Techniczny” opisała zwycięzców 

i wyróżnionych w swoim konkursie „Złoty Inżynier 2011”. Młody pra-
cownik Fabryki Narzędzi Kuźnia Łukasz Radwański (mieszkający 
z żoną Magdaleną i synkiem Michałem w Sułkowicach) znalazł się 

w zacnym gronie trzech fachowców, obok kolegów z Warszawy 
i Poznania, wyróżnionych w kategorii „Młodzi inżynierowie 2011”. 

Do konkursu zgłosił go sam prezes Kuźni Bogumił Banaś, doce-
niając jego kwalifikacje, zdolności i zaangażowanie w pracę.

rzystać narzędzia 
informatyczne do 
programowania 
ich pracy. Do tego 
wykorzystywane 
są dwa progra-
my: ProEngine-
er i Master CAM. 
W gronie dosko-
nalących swoje 

umiejętności techniczne i infor-
matyczne inżynierów znalazł się 
Łukasz Radwański. Jego zaanga-
żowanie, odpowiedzialność i chęć 
rozwoju szybko dostrzegł prezes 
Banaś. Powierzając mu coraz bar-
dziej odpowiedzialne zadania, 
szybko go awansował. Do Łukasza 
dołączył jego brat Grzegorz, też in-
żynier, który kieruje największym 
wydziałem firmy. 

Podnoszą poprzeczkę 
Łukasz Radwański z kolei 

wypowiedział się na temat swo-
jej firmy na łamach „Dziennika 
Polskiego” – „Kuźnia” dzisiejsza 
to nie ten sam zakład pracy, co 
jeszcze kilka lat temu. Podnosimy 
poprzeczkę coraz wyżej. W chwili 
obecnej to już nie tylko narzędzia, 
z których Kuźnia słynęła do tej 
pory, to przede wszystkim szero-
ki asortyment odkuwek matryco-
wych. Fabryka zmieniła i wciąż 
zmienia park maszynowy, uno-
wocześniając go i aktualizując. 
Przed Kuźnią stoją teraz nowe, 
ważne zadania, m.in. wdrożenie 
ISO 16949 związane z produkcją 
dla przemysłu motoryzacyjnego.

Pozostaje życzyć Młodemu 
Inżynierowi z „Kuźni” kolejnych 
sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym oraz podziękować za 
świetną promocję zarówno swo-
jego zakładu pracy, jak i miejsco-
wości, w której mieszka. Dzięki ta-
kim ludziom jak on, Polska może 
usłyszeć o niewielkim mieście 
Sułkowice i działającej na jego te-
renie prężnej firmie z kowalskimi 
tradycjami.  

Laureaci gminnego etapu 
konkursu plastycznego „20 lat 
Państwowej Straży Pożarnej 
–  jak nas widzą, tak nas malu-
ją” wraz z rodzicami i szkolnymi 
opiekunami przybyli 23 kwietnia 
na spotkanie w Starej Szkole. 

Przy kawie, herbacie i sło-
dyczach rozmawiano o doświad-
czeniach młodych plastycznych 
talentów, a  burmistrz Piotr Pułka 
wraz z kapitanem PSP Markiem 
Moskalem i komendantem gmin-
nym OSP Ryszardem Sroką wrę-
czyli młodym plastykom książki. 
Był to bowiem kolejny konkurs 
o tematyce strażackiej, w którym 
uczniowie z naszej gminy wzięli 
tak liczny udział. Władze strażac-
kie i gminne postanowiły docenić 
ten fakt nie tylko fundując nagro-
dy, lecz także wręczając je z „ho-
norami” i uznaniem, wspierając 
prestiż i atrakcyjność konkursu 
na poziomie gminnym.

O samym konkursie pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Klamry”, 
podając nazwiska laureatów.

Jak ich malowali
Nagrody dla laureatów

Świetlica Środowiskowa 
w Sułkowicach 

ogłasza zapisy dzieci
na wypoczynek wyjazdowy 

organizowany podczas 
akcji „Lato – 2012”.

Miejsce wyjazdu: Lewin Kłodzki 
(u podnóża Gór Stołowych)

Termin: 22–29 lipca 2012 roku.

Całkowity koszt wyjazdu – 650 zł, 
(w tym : zakwaterowanie, wyży-
wienie, fachowa opieka pedago-
giczna, wycieczki: Szczeliniec 
Wielki, Błędne Skały, Twierdza 
Kłodzka, Złoty Stok, Kudowa 
Zdrój, pobyt na basenie i inne 
atrakcje organizowane w miej-
scu zakwaterowania).

Zapisu należy dokonać osobi-
ście w Świetlicy Środowisko-
wej w Sułkowicach, ul. Sportowa 
45A, codziennie w dni robocze od 
8.00 – 17.30 do dnia 18 maja br.
Przedpłata w wysokości 300 zł 
w dniu zapisu, wpłata pozostałej 
kwoty do 13 lipca 2012 roku.

Ilość miejsc ograniczona
(jg)

(red.)
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D a w n o  t e m u  w  S u ł k o w i c a c h

Pierwsza Komunia św. w roku 1942/43
zdjęcia nadesłał Janusz Koza

Dzieci pierwszokomunijne z księdzem Grosem (w czarnej sutannie) i ks. Selwą 
(zmarł w amerykańskim szpitalu w Niemczech po wyzwoleniu z obozu w Dachau) 
oraz kierownikiem szkoły Biczem. Po jego prawicy stoi Janusz Koza. Któryś z chłop-
ców to przyszły ks. Józef Sadzik – czy ktoś z Czytelników potrafi go wskazać?

Od prawej Janusz Koza, Irena Koza, 
Kazimiera Gruszecka, pani Blak 
z córką (czy ktoś pamięta ich imiona?)

Janusz Koza w 1944 r. przy budynku, którego 
już nie ma (za domem pani Fliśnik i Stani-
sława Mieleckiego – obecna ul. 1 Maja)

Finał małopolski rozegrany 
został w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. 
Wzięło w nim udział 197 uczniów 
gimnazjów wyłonionych w etapie 
szkolnym, a następnie rejonowym. 
Naszą szkołę reprezentował Łu-
kasz Gędźba z klasy II d. Finaliści 
musieli zmierzyć się z bardzo trud-
nymi pytaniami dotyczącymi Księ-
gi Jozuego i Księgi Sędziów.

Etap finałowy składał się z te-
stu złożonego z 42 pytań, a na odpo-
wiedź było zaledwie 60 minut. Po za-
kończeniu konkursu wszyscy zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek, 
a następnie na wspólną modlitwę 
w Bazylice Miłosierdzia Bożego.

Laureatów było dwudziestu. 
Chociaż Łukaszowi zabrakło kilka 
punktów, by wejść do tego grona, to 
już samo  dostanie się do finału jest 
bardzo dużym osiągnięciem, więc 
szkoła i gmina są z niego dumne, bo 
godnie nas reprezentował.

Finalista Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego

Łukasz Gędźba 
Biertowiczanin, uczeń klasy 

II d gimnazjum w Sułkowicach 
dotarł do finału Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego. Uzyskał 
w nim bardzo dobry wynik i nie-
wiele punktów zabrakło do miej-
sca w gronie laureatów.

Pierwsze Komunie 
Święte 2012
w naszych parafiach 

W tym roku uroczystości 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej w parafiach naszej gmi-
ny będą się odbywały głównie 
w niedzielę Zesłania Ducha Świę-
tego – 27 maja. Jedynie parafia 
w Rudniku zdecydowała się na 
inny termin – 3 czerwca. 

Przez cały maj dzieci będą przy-
gotowywały się do przyjęcia tego 
sakramentu m.in. poprzez uczest-
nictwo w nabożeństwach majowych, 
próby, spowiedź św. 

Najwięcej dzieci przystąpi do 
Pierwszej Komunii św. w Sułkowicach. 
Będzie to liczba 142 dzieci. W Rudniku 
przygotowuje się 42 dzieci pierwszo-
komunijnych, w Harbutowicach – 
21, w Krzywaczce – 19, a w Biertowi-
cach – 11. W sumie w naszej gminie 
do Pierwszej Komunii Świętej przy-
stąpi 241 dzieci.

(red.)

(red.)
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Maluszki z oddz. I i II przed-
stawiły występ o Polsce, natomiast 
dzieci z oddziału integracyjnego 
przybliżyły widzom Hiszpanię. 
W części drugiej dzieci z oddz. III 
i IV zaproponowały podróż po Wło-
szech i Francji. Wszystkie przebrane 
były w piękne stroje charaktery-
styczne dla danego kraju. Podczas 
spotkania obecni mieli możliwość 
zakupu świątecznych ozdób, stro-
ików i ozdób, prac wykonywanych 
z udziałem dzieci, a także ciast do-
starczonych przez rodziców. 

Goście dopisali. Przybyli nie 
tylko rodzice, ale również bab-
cie, dziadkowie, ciocie, wujkowie 
oraz starsze i młodsze rodzeństwo 
przedszkolaków. Nagrodzili ma-
łych artystów gromkimi brawami.

Sukces nie byłby jednak tak 
wspaniały, gdyby nie wielkie za-
angażowanie ze strony rodziców, 
którzy przygotowali ciasta i do-
starczali materiały plastyczne do 
wykonywanych stroików. Wiele 

Kiermasz świąteczny w PS nr 1 w Sułkowicach

W „podróż” po krajach Unii Europejskiej
Przedszkolaki z PS nr 1 wybrały się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia w artystyczną podróż 

po krajach Unii Europejskiej, a na zakończenie zaprosiły swoich gości na kiermasz przedświąteczny.

Wiadomo, jak Hiszpania – to torreadorzy, byki i flamenco        fot. z arch. PS 1

wysiłku i zaangażowania włożyły 
też w to przedsięwzięcie panie pra-
cujące w przedszkolu, a całą  uro-

czystość sfilmował Jarosław Ziem-
bla ze „Studia Amadeusz”.

Renata Krakowiak

Debata z pomysłem

Gimnazjaliści na Euro 2012
Jak to zrobić, by gimnazjaliści z chęcią zostali w szkole w pierwszym dniu wiosny? 

I na dodatek żeby uważali, że to była wielka frajda? Gimnazjum w Sułkowicach zaproponowało im debatę, 
w której udział brały wszystkie klasy, a swoją niebanalną rolę odegrał szkolny radiowęzeł.

Kiedy uczniowie gimnazjum 
w Sułkowicach przyszli w pierw-
szym dniu wiosny do szkoły, po 
czterech lekcjach dowiedzieli się, 
że wezmą udział w wielkiej ogól-
noszkolnej zabawie – debacie do-
tyczącej Euro 2012. Każda z szes-
nastu klas miała przeobrazić się 
w zespół piłkarski i: stworzyć swoją 
nazwę, logo i krótki hymn kibica. 

Zespoły zaprezentowały się, 
zaśpiewała jak zwykle rewelacyjna  
Paulina Rusek, a następnie repre-
zentacje klas otrzymały koperty z 
zadaniami. Trzeba było: wymyślić 
reklamę Euro 2012, przedstawić 

sprawozdanie z meczu, zaprojek-
tować własny biznes związany 
z mistrzostwami oraz porozma-
wiać z zagranicznym kibicem, 
który chciałby zwiedzić ciekawe 
miejsca w mieście – oczywiście po 
angielsku lub niemiecku.

Najpierw klasy przygotowy-
wały się do tych zadań, a gdy wybi-
ła godzina „0”, reprezentacje klas 
stawiły się przed jury w dolnym 
holu szkoły. Reszta uczniów śledzi-
ła przebieg rywalizacji w klasach, 
dzięki szkolnemu radiowęzłowi. 
Emocji było co niemiara, a jesz-
cze więcej dobrej zabawy, o czym 

świadczy m.in. fakt, że gdy kon-
kurs się zakończył, żadna klasa nie 
rzuciła się gromadnie do wyjścia. 
Wszyscy jeszcze przez dobrą chwilę 
analizowali, porównywali, dzielili 
się wrażeniami. 

Jury wyłoniło zwycięzców 
i przyznało nagrody w poszczegól-
nych konkurencjach oraz za „ca-
łokształt” rywalizacji. Ale jak się 
okazało, nie to było najważniej-
sze. Wszyscy gimnazjaliści w Suł-
kowicach wygrali pierwszy dzień 
wiosny w kapitalnej atmosferze 
i po raz kolejny poczuli się wielką, 
przyjazną wspólnotą.

(awz) 



Przygotowania 
do Euro 2012 
w gimnazjum 
w Sułkowicach

Dyplom 2000 w ZSZiO Wręczenie nagród w konkursie strażackim

Laureaci gminnego konkursu
piosenki rozrywkowej

Laureaci etapu powiatowego
konkursu recytatorskiego 

Przedszkolaki podróżują po Europie
Podsumowanie prac nad Strategią rozwiązy-

wania problemów społecznych
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Budowa zalewu w Sułkowicach
Fundusze 
Europejskie dla 
Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice
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Wszystkie poczty sztandarowe OSP w gminie Sułkowice

Budowa amfiteatru nad zalewem
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