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Wybrane z numeru:

Podsumowania w szkołach      s.10

Biała Niedziela w Sułkowicach              s. 18

Asystent rodziny w OPS     s. 9

Dni Sułkowic            s. 12–15

Festyny i pikniki           s. 16-17

Gminne inwestycje                s. 5–7

Nasi wybitni uczniowie                s. 11

Absolutorium dla burmistrza i zmiany w RM   s.  4

Uprzejmie informujemy, że 
w lipcu i sierpniu zmienia-
ją się godziny pracy Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach:

w poniedziałki
8:00 – 17:00

od wtorku do czwartku
7:00 – 15:00

w piątki
7:00 – 14:00

Badania 

mammograficzne 

dla kobiet 
w wieku 50 – 69 lat
wykonywane będą 

bezpłatnie
25 lipca

w mammobusie przy 
ośrodku zdrowia
w Sułkowicach.

Rejestracja telefoniczna:
58 325 76 02 i 58 325 76 05

w związku z nikłym zainteresowaniem 
rodziców dyżurem lipcowym, 

dyżur wakacyjny przedszkoli
zostanie zorganizowany tylko 

w sierpniu 
w Przedszkolu Samorządowym 

Nr 2 w Sułkowicach 
w godzinach od 7 do 15

zapisy u dyrektora w przedszkolu

W numerze ponadto:

kolorowa wkładka 

poświęcona 

organizacjom 
na terenie gminy, 

w tym jubileuszowi 5-lecia 
Stowarzyszenia Gospodyń 

w Sułkowicach

Czy w Soplicowie jadano krzonówkę     s. 19

Ruszyła Akcja Lato                        s. 20

I Komunia Święta w gminie          s. 22

Wakacji nastał czas, czyli w co się bawić
Chociaż kanikuła w pełni, nie wszyscy mają urlopy, nie wszyscy mogą 

wyjeżdżać, wędrować po okolicznych szlakach i robić, co dusza zapragnie. 

Ale nawet oni, gdy tylko dorwą wolną chwilę, chcą korzystać z aury lata. 

Stąd chętnie biorą udział w festynach, piknikach i plenerowych zabawach 

wszelkich odmian. Organizatorzy się starają i jeśli tak dalej pójdzie, będzie-

my mieli w gminie co weekend jakąś okazję do zabawy. 

A w tygodniu? Cóż w tygodniu, to... każdy orze, jak może – jeden 

w polu, drugi w firmie, trzeci w biurze. Walczymy z upałem, wieczornym 

nalotem komarów, szefem, który wyobraża sobie, że da się w taki skwar 

normalnie pracować bez klimatyzacji i sąsiadem w busie, który nie po-

zwala otworzyć okna. Wypijamy morze wody i napojów, a wciąż jadamy 

za mało owoców. Szkoda, bo uczeni powiadają, że to bardzo zdrowo.

Gorąca atmosfera w samorządzie przyniosła serię zmian w Radzie 

Miejskiej. Wraz z rośnięciem słupka rtęci w termometrach, rozkręciły się 

tegoroczne inwestycje. Radością i dumą napawają nas dzieciaki, które 

pokończyły szkoły z niemałymi osiągnięciami. I chociaż w wielu przy-

padkach mogłoby być lepiej, to przecież analizy Okręgowej Komisji Eg-

zaminacyjnej pokazują, że z roku 

na rok wyniki rosną. 

Teraz nasze pociechy mogą ko-

rzystać z wakacji, także w świetlicy 

środowiskowej, grać na boiskach 

sportowych, których coraz więcej 

w gminie i łakomym okiem spo-

glądać w stronę zalewu. Otwarcie 

tuż tuż, więc jest szansa, że będzie 

można z niego korzystać jeszcze 

tego lata. (awz)
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 8  m a j a

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Piotrowi 

Pułce absolutorium z wykonania budżetu za rok 

2011 oraz podjęła decyzję o zmianie przewodniczą-

cych RM oraz niektórych komisji.

Absolutorium
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 

gminy Sułkowice za rok 2011 oraz informacja o sta-
nie mienia gminy uzyskały pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej.  Wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie burmistrzowi absolutorium został przy-
jęty 13 głosami przy dwóch wstrzymujących. 

Zmiany w Radzie Miejskiej
Na początku sesji rezygnację z pełnionych funk-

cji w radzie złożył przewodniczący Jan Socha oraz wi-
ceprzewodniczący Janusz Starzec i Zbigniew Szuba. 
Ich decyzja podyktowana została względami honoro-
wymi. Przy okazji zaznaczyli, że zarzuty stawiane im 
przez część radnych są nieprawdziwe, a chęć ich od-
wołania z funkcji, wyrażona przez tych radnych, nie 
ma uzasadnienia merytorycznego. 

Absolutorium dla burmistrza i zmiany w Radzie Miejskiej

Na poprzedniej sesji –nadzwyczajnej – rezygnację 
złożył również Wiesław Moroń. Wskutek tajnych wybo-
rów nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Suł-
kowicach został wybrany Wiesław Moroń, a wiceprze-
wodniczącymi – Jolanta Łaski i Waldemar Wolski.

Rada podjęła te decyzje 9 głosami (na 15 rad-
nych). Pozostali nie wzięli udziału w głosowaniu nad 
tymi uchwałami, twierdząc, że już wybierali prze-

Dotychczasowe kierownictwo Rady Miejskiej

Nowe kierownictwo Rady Miejskiej

Burmistrz Piotr Pułka i przewodniczący RM Wiesław Moroń

wodniczących na początku kadencji i nie zmienili 
swojego zdania. 

Zmienił się też przewodniczący komisji rozwo-
ju gospodarczego, budżetu i finansów, której dotąd 
przewodniczył Wiesław Moroń, a po jego rezygnacji 
objęła ją Władysława Kołodziejczyk. Szefem komisji 
organizacyjnej, po rezygnacji Jana Sochy, „z klucza” 
został nowy przewodniczący RM Wiesław Moroń, 
a w jej skład wchodzą wszyscy przewodniczący ko-
misji rady oraz klubów radnych. Pozostałe komisje 
pracują bez zmian.

Wola współpracy
Wiesław Moroń podkreślił, że chce pracować 

dla dobra gminy i jej mieszkańców oraz jako nowy 
przewodniczący RM wyraził wolę dobrej współpracy 
z burmistrzem.

Uchwały 
Podczas sesji podjęto szereg uchwał bieżących, 

w tym m.in.: jednogłośnie przyjęto Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Sułkowice na lata 
2012-2015 i Program Wspierania Rodziny dla Gminy 
Sułkowice na lata 2012-2014. Dyrektor OPS Józefa 
Bernecka  poinformowała, że zatrudniony został asy-
stent rodziny w ramach realizacji postanowień usta-
wy o wspieraniu rodziny. Szerzej na ten temat pisze-
my w osobnym materiale.

Zdecydowano, że powołana zostanie doraźna 
komisja statutowa RM, która opracuje nowy statut 
gminy oraz nowy regulamin przyznawania nagród 
samorządowych. Przewodniczącą tej komisji została 
Władysława Kołodziejczyk, a w jej skład weszli: Jan 
Socha, Waldemar Wolski, Kazimierz Król i Wiesław 
Moroń. 

Wprowadzone też zostały aktualizacje do tego-
rocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Zdecydowano o zakupie udziału w drodze 
przy ul. Partyzantów z przeznaczeniem na dojazd do 
przyszłego nowego budynku przedszkola. 

Na sesję przybyli mieszkańcy. Bożena Gola inter-
weniowała w sprawie krzywdzących dla niej – jak twier-
dziła – projektów zmian w planie zagospodarowania 
Sułkowic i Jan Dąbrowa z Krzywaczki. Jego zdaniem 
część jego działki została zajęta przez drogę gminną 
i parking przy sklepie GS. Rada podjęła uchwałę o wy-
kupie tej części działki, pod warunkiem, że Jan Dąbrowa 
wykona na własny koszt pomiary geodezyjne.    (awz)
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W przetargu wzięło udział 15 
firm z całej Polski. Firma PWP Ka-
towice Sp. z o.o. złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę, zgodną z wszyst-
kimi wymogami postawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia i otrzymała 
maksymalną liczbę punktów. War-
tość inwestycji wynosi  13 mln 405 
tys. 778,31 zł brutto. Rozpoczęcie 
prac nastąpi w dniu 4 lipca i po-
trwa do 30 września 2014 r. Obecna 
przepustowość oczyszczalni ście-
ków wynosi 625 m3/dobę, docelowo 
ma to być 2510  m3/dobę. W ramach 
inwestycji przewiduje się wykona-
nie kompletnych obiektów w za-
kresie konstrukcji budowlanych, 
wraz z robotami towarzyszącymi, 
wyposażenia technologicznego, 
wyposażenia sprzętowo-eksplo-
atacyjnego, instalacji technolo-
gicznych, instalacji wewnętrznych 
i sieci zewnętrznych. 

Wykonanie tego zadania jest 
jedną z trzech inwestycji przewi-
dzianych jeszcze do zrealizowania 
w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko.  
W czerwcu został również ogłoszo-
ny przetarg na kolejne zadanie pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Sułkowicach, etap V. Inwestycja 
polegała będzie na budowie nowej 
sieci kanalizacyjnej oraz przebudo-
wie sieci wodociągowej i obejmo-
wała będzie takie tereny Sułkowic, 
jak: ul. Kowalska, ul. Na Węgry 
oraz część ul. Starowiejskiej. W wy-
niku zrealizowania tej inwestycji 
zostanie wybudowane 14.226,5 m 
sieci kanalizacyjnej oraz 6.303  m 
przebudowanej sieci wodociągo-
wej. Termin składania ofert został 
wyznaczony na 30 lipca 2012 r.

25 czerwca Jednostka Reali-
zująca Projekt ogłosiła kolejny 
przetarg. Jego przedmiotem jest 
pełnienie nadzoru inwestorskie-
go w pełnym zakresie nad robota-

,,Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice – część I”

Inwestycje idą pełną parą
W piątek 22 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach podpisana została umowa 

z firmą PWP Katowice Sp. z o.o., z siedzibą w Mysłowicach na rozbudowę gminnej oczyszczalni 

ścieków w Biertowicach do łącznej przepustowości 2510 m sześc. na dobę. Jest to jedno 

z najpoważniejszych zadań w ramach Programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia 

i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I, realizowanego 

z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

mi budowlanymi realizowanymi 
w ramach Programu zaopatrzenia 
w wodę...– część I”. Zespół inspek-
torów obejmie nadzór nad takimi 
zadaniami, jak: budowa sieci ka-
nalizacyjnej w Sułkowicach etap V 
wraz z przebudową sieci wodocią-
gowej, rozbudowa gminnej oczysz-
czalni ścieków w Biertowicach oraz 
modernizacja i rozbudowa stacji 

Podczas podpisania umowy PWP Katowice Sp. z o.o. reprezen-
tował prezes zarządu spółki Bogusław Kyć. Firma ma ugruntowaną 
pozycję na rynku i wieloletnie doświadczenie w pracy dla wymagają-
cych partnerów i klientów. 

Z ramienia gminy nad realizacją zamówienia czuwa Jednost-
ka Realizująca Projekt – JRP (Project Implementing Unit – PIU) 
powołana zarządzeniem nr 33/2009 Burmistrza Gminy Sułkowice 
z 6 kwietnia 2009 w składzie: kierownik JRP – Dorota Gabryl, specjali-
sta ds. zamówień publicznych – Hanna Pluszczyk, specjalista ds. tech-
nicznych – Wojciech Bargieł, specjalista ds. finansowo-księgowych 
– Teresa Garbień, specjalista ds. finansowo-księgowych – Beata Mało-
ta, specjalista ds. monitoringu i płatności – Adam Gumularz, specjali-
sta ds. administracyjnych – Ewa Flaga. Pełnomocnikiem ds. realizacji 
projektu (MAO – Measure Authorising Officer) jest kierownik Referatu 
Inwestycji – Jerzy Biernat.

uzdatniania wody powierzchnio-
wej w miejscowości Harbutowice. 
Przetarg na ostatnie z zadań zosta-
nie ogłoszony pod koniec tego roku.  
Termin składania ofert na przetarg  
na „zespół inspektorów nadzoru” 
upłynął 5 lipca. Obecnie pracowni-
cy JRP weryfikują zgodność złożo-
nych ofert z wymaganiami posta-
wionymi przez gminę. Ewa Flaga

Jednostka Realizująca Rrojekt i przedstawiciel PWP Katowice po podpisaniu 
umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Harbutowice – wykonywane są alejki na cmentarzu 
parafialnym. Inwestycja finansowana jest z funduszu 
sołeckiego.

Harbutowice – przystąpiono do rozbiórki starej szkoły, 
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę. Teren pod-
czas wakacji ma zostać uporządkowany, aby nie stwarzać 
zagrożenia dla dzieci i pracowników szkoły. 

Sułkowice – budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowi-
cach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach MRPO na lata 2007-2013. Amfiteatr, w tle 

budynek z wypożyczalnią sprzętu wodnego i lokalem 

gastronomicznym.

Biertowice – przygotowanie do rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Sułkowice – budowa zalewu. Trwają prace wykoń-
czeniowe na terenach rekreacyjnych wokół zalewu: 
montowane są lampy, ławeczki, trejaże, wytyczane 
ścieżki, sadzona roślinność i siana trawa. Gotowe 
są już budynki małej architektury, w tym amfiteatr
i grill.

Biertowice – urządzenie terenów rekreacyjnych współ-
finansowane z PROW. W ramach zadania zostało wyko-
nane ogrodzenie, piłkochwyty, urządzono plac zabaw, 
zamontowano bramki i słupki do siatkówki. Teren wypo-
sażono w ławeczki, stojak na rowery, miejsce na ognisko, 
miejsca parkingowe dla samochodów.

fo
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Fundusze 
Europejskie dla 
Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice
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Krzywaczka – budowa parkingu nad kościołem reali-
zowana jest z funduszu sołeckiego. Powstanie parking 
o powierzchni ok. 800 m2.

Krzywaczka – zakończono prace budowlane i wy-
kończeniowe przy budowie przedszkola samorządowego. 
Obecnie wykonywane są prace zewnętrzne oraz  porząd-
kowany jest teren. 

Harbutowice – modernizacja budynku B ZPO w Har-

butowicach. Wykonywany jest drenaż i izolacja pionowa 

fundamentów oraz termomodernizacja budynku (ocie-

plenie wraz z tynkiem akrylowym).

Rudnik – ruszyła budowa gimnazjum. Firma LUK-
TERM, która wygrała przetarg, wykonuje  ściany piw-
nic. W tym roku planowane jest wykonanie stanu suro-
wego.

Sułkowice – modernizacja dwóch łazienek w Przed-

szkolu Samorządowym nr 2 w Sułkowicach. 

Wymieniane są wszystkie instalacje wewnętrzne, arma-

tura i urządzenia sanitarne. Ściany i podłogi są wykła-

dane płytkami ceramicznymi. 

Rudnik – budowa parkingu przy kościele w ramach 
zadania pod nazwą „Odnowa centrum wsi Rudnik po-
przez remont parkingu oraz urządzenie szaty roślinnej 
i elementów małej architektury”. Inwestycja została za-
kończona. Trwają rozliczenia w związku ze współfinan-
sowaniem zadania  ze środków PROW.
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O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Pierwsze badanie satysfak-
cji klientów przeprowadziliśmy 
w 2009 r., kiedy przystąpiliśmy ra-
zem z 26 innymi urzędami z Mało-
polski i Dolnego Śląska do projektu 
pn.: Program doskonalenia jakości 

usług publicznych w urzędach Dol-

nego Śląska i Małopolski z wyko-

rzystaniem doświadczeń Urzędu 

Miasta w Dzierżoniowie. Następne 
badanie przeprowadziliśmy w 2011 r.
Teraz, w 2012 r., mając doświadcze-
nie z ubiegłych lat, wiemy, że wie-
dza, którą czerpiemy z badania sa-
tysfakcji Klientów, jest niezwykle 
cenna. Dodatkowe uwagi i sugestie 
Klientów pozwalają lepiej określić 
te działania naszych pracowników 
i urzędu jako instytucji, które wy-
magają doskonalenia.

Porównanie z lat 2011 – 2012

Jak oceniamy Urząd Miejski?
Dostaliśmy od naszych Klientów mocną czwórkę 

(4,13 w skali 5-stopniowej) – według danych zawartych 

w odpowiedziach na ankietę badania satysfakcji, przeprowadzoną 

w ostatnich tygodniach. Każdy aspekt, który podlegał oce-

nie Klientów, otrzymał wyższą notę niż w ubiegłym roku. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tegorocznych wyników. Poka-
zują one, że droga, którą przyjęli-
śmy, jest właściwa. Warto zwrócić 
uwagę, że ogólne funkcjonowanie 
Urzędu zostało ocenione na 4,13. 
Najwyższe notowania otrzymali-
śmy za uprzejmość i życzliwość 
pracowników, najwięcej dopraco-
wania wymaga (pomimo poczynio-
nych już postępów) terminowość 
załatwiania spraw. Największy 
postęp w ocenie Klientów nastąpił 
w zakresie satysfakcji z uzyskane-
go wyniku załatwianej sprawy. 

Generalnie Urząd Miejski do-
stał od klientów mocną (bo nieco po-
wyżej) czwórkę! Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w badaniu!

Dariusz Pułka

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w tym roku udzielił pomocy w po-

staci stypendium  szkolnego za 

okres od stycznia do czerwca br. 

217 uczniom na kwotę 149 tys. 730 

zł (w tym dotacja z budżetu pań-

stwa wyniosła 119.784 zł, a pozo-

stałe 29 tys. 946 zł pokryte zostało 

z budżetu gminy). 

Z 217 przyznanych stypen-
diów 103 otrzymali uczniowie 
szkół podstawowych, 64 – ucznio-
wie gimnazjów i 50 – uczniowie 
szkół średnich. Kwota świadczenia 
wynosiła 115 zł za jeden miesiąc, 
czyli 690 zł dla jednego ucznia.

Zasady pomocy materialnej 
dla uczniów reguluje ustawa o sys-
temie oświaty. Stypendium szkol-
ne może otrzymać uczeń z rodziny, 
w której dochód na jedną osobę nie 
przekracza 351 zł.  

Szczególną opieką objęci są 
uczniowie z rodzin, w których wy-
stępuje np. bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, zaburze-
nie funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narko-
mania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe.

W przypadku przejściowej 
trudnej sytuacji materialnej, 
z powodu zdarzenia losowego, 
uczeń może także otrzymać zasi-
łek szkolny. W tym roku w naszej 
gminie nie było takich sytuacji.

na podst. sprawozdania OPS 
oprac. red.

Stypendia szkolne

Pomoc materialna dla uczniów 
z naszej gminy

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne na przyszły

rok szkolny ustawowo przyjmowane są w OPS 

od 1 do 15 września br.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia 
o dochodach wszystkich członków rodziny prowa-
dzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku (tj. sierpień br.)

Szczegółowych informacji udziela 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, 

ul. Sportowa 45, tel. 12 272 50 20

Jeśli rodzina korzysta w miesiącu sierpniu 
2012 r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie 
zasiłku stałego, okresowego lub celowego, wtedy 
dodatkowe dokumenty nie są wymagane.

Telewizja TVR 
– pierwsza w Polsce telewizja rolnicza, którą oglądać można 
w Cyfrowym  Polsacie, Telewizji „n”, Cyfrze Plus i na HotBird 
9 @13 dgr East oraz w telewizji kablowej UPC Polska – 

3 lipca wyemitowała program 
o kowalstwie w Sułkowicach.

Można go obejrzeć na stronie TVR w internecie
pod adresem: http://www.tvr24.pl/program-

Agro_Flash_Tydzien-47.html
Uwaga,  link prowadzi na stronę programu Agro Flash Tydzień. 
Żeby znaleźć nasz program, należy rozwinąć roletę „więcej” 
pod zdjęciami wprowadzającymi do bieżących programów.



Klamra 6 (239) czerwiec/lipiec 2012

9

Asystent rodziny w OPS

Pionierskie przecieranie szlaku
Jolanta Myrt jest osobą znaną już w naszym OPS. Pracowała przy 

projektach, także jako pracownik socjalny, a obecnie zatrudnio-

na została w ramach programu wspierania rodziny, jako asystent 

rodziny. Pracuje głównie z rodzinami, które utraciły prawo do 

własnych dzieci lub są zagrożone taką decyzją. Pomaga, by rodziny 

te mogły same radzić sobie z wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Asystent rodziny nie ma biur-
ka w OPS-ie. Stanowisko pracy Jo-
lanty Myrt to własne nogi, teczka 
na dokumenty i rodziny w naszej 
gminie, którym pomaga, by spraw-
nie wypełniały wszystkie swoje 
funkcje, zwłaszcza te, które dotyczą 
opieki nad dziećmi. 

– Pani Jola ma bardzo trud-
ne zadanie. Mamy ustawę, całą 
listę obowiązków asystenta rodzi-
ny, pieniądze pozyskane na jej 
zatrudnienie w ramach resorto-
wego programu wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej na 2012 rok 
(połowę, bo drugą połowę dokłada 
ze swojego budżetu gmina) i żad-
nych szczegółowych przepisów wy-
konawczych czy materiałów szko-
leniowych. Asystenci rodziny są 
jak pionierzy przecierający szlaki 
– mówi dyrektor OPS Józefa Ber-
necka.

W stosunku do asystenta rodzi-
ny sformułowane zostały wysokie 

wymagania. Musi mieć wyższe wy-
kształcenie (choć kierunku studiów 
w tym zakresie nie ma jeszcze na 
żadnym poziomie), mieć skończone 
25 lat – z powodu charakteru pracy 
– oraz być osobą o wielkich przy-
miotach charakteru: budzącą za-
ufanie, empatyczną, a jednocześnie 
potrafiącą działać w sposób jedno-
znaczny i zdecydowany.

Jolanta Myrt ukończyła stu-
dia w zakresie pedagogiki resocja-
lizacyjnej i studia podyplomowe 
z pedagogiki. Czeka na szkolenie 
asystentów rodziny, które ma zo-
stać wkrótce zorganizowane. – 
Dużą pomocą dla nas są materiały 
opublikowane przez Izabelę Kra-
siejko – zdecydowanie największy 
autorytet w tej dziedzinie.  Wy-
mieniamy się też doświadczenia-
mi i pytaniami na naszym forum 
internetowym asystentów rodzi-
ny. Pani Iza czesto odpowiada na 
tym forum na nasze pytania, ra-

dzi, pomaga. Jest wiele sytuacji, w 
których potrzebujemy podpowie-
dzi. Badzo czekamy na materiały 
i szkolenia – mówi Jolanta Myrt. 

Ona sama jest mężatką z troj-
giem dzieci: własnym i dwójką sie-
rot, dla któych są z mężem rodziną 
zastępczą. Praca socjalna jest zde-
cydowanie jej pasją – kwestią świa-
domego wyboru, a nie zbiegów ży-
ciowych okoliczności.

Na pytanie, co konkretnie robi 
z rodzinami, które ma pod opieką, 
twierdzi: – Wszystko, co jest potrzeb-
ne – od rozwiązywania problemów 
z dziećmi, po wypełnianie formula-
rzy  do instytucji, umawiania wi-
zyt, przełamywania oporów przed 
wizytą w urzędzie, wskazywanie 
możliwości. Ale przede wszystkim 
chodzi o to, by biologiczni rodzice 
mogli być z własnymi dziećmi. 

W ramach swojej pracy asy-
stent rodziny współpracuje z ko-
ordynatorem z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie i kuratorem 
sądowym, jeśli jest przydzielony 
do rodziny. Często bywa tak, że ro-
dzina zastępcza dla dzieci mieszka 
w tym samym budynku, co rodzi-
ce biologiczni, bo są nią dziadko-
wie lub inni krewni. Wtedy pomoc 
bywa najłatwiejsza, bo przebiega 
w naturalny sposób – oczywiście 
przy dobrej woli wszystkich stron. 
Doświadczenie pracownika socjal-
nego uczy, że większość rodziców, 
którzy nie poradzili sobie z wycho-
wywaniem swoich dzieci z różnych 
przyczyn, bardzo chcą je odzyskać 
i gotowi są na wiele, by do tego do-
prowadzić. 

– Ludzie obawiają się, że asy-
stent rodziny przychodzi odebrać 
im dziecko. Ale to nieprawda. Moim 
najważniejszym celem jest, by je 
mogli zachować lub odzyskać, by 
nie stanowili zagrożenia dla wła-
snych dzieci i stali się w pełni funk-
cjonalną, szczęśliwą rodziną, która 
umie sobie radzić z codziennymi 
obowiązkami i przeciwnościami 
losu – twierdzi Jolanta Myrt. (awz)
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Aktywni razem – program 
realizowany ze śrdków UE

Żeby się chciało chcieć
Przed ośrodkiem zdrowia powstał trójkątny klomb na trawniku, 

przed OPS – rośnie skalny ogródek, a teren przed pomnikiem San-
guszki na przełęczy paleckiej został uporządkowany. Wszystko 

to wykonali uczestnicy tegorocznego projektu „Aktywni razem” 
w ramach warsztatów z architektury krajobrazu. Pracowali w 

spiece, mozole, z własnej woli, ciesząc się widocznymi efektami.

Realizowana jest kolejna od-
słona projektu „Aktywni razem”. 
W tym roku obejmuje on dwie gru-
py – kontrakty socjalne oraz grupę 
z programu aktywności lokalnej. 
W ramach projektu jego uczestni-
cy odbyli kurs architektury krajo-

brazu (56 godzin) wraz z zajęciami 
praktycznymi, kursy wizażu dla 
kobiet, na którym panie uczyły 
się, jak poprawić swój wizerunek, 
by skuteczniej konkurować o pra-
cę, kursy podstawowej i średnioza-
awansowanej obsługi komputera. 

Przy projekcie zatrudniony 
jest psycholog, doradca zawodowy, 
prawnik i pracownik socjalny. Wszy-
scy wspólnie dokładamy starań, by 
motywować ludzi, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji, sprawić, by 
im się chciało chcieć – tłumaczy ko-
ordynatorka Bożena Moskal.

Pomocą w tym są też spo-
tkania integracyjne uczestników, 
które są często drogą powrotu 
uczestników projektu do życia 
społecznego.fo
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Z czego cieszą się dyrektorzy szkół

Podsumowania na gorąco
Na naradzie dyrektorów szkół w Urzędzie Miejskim tuż po zakończeniu roku szkolnego na gorąco 

podsumowywano wyniki egzaminów końcowych szkół prowadzonych przez gminę 

(podstawówki i gimnazja), analizowano efekty wprowadzenia nowej organizacji klas integracyjnych, 

sytuację w przedszkolach, nabór na nowy rok szkolny oraz dzielono się 

osiągnięciami i problemami poszczególnych placówek. 

Jak się okazało, po egzami-
nach końcowych w szkołach w tym 
roku możemy się cieszyć nie tyl-
ko bardzo wysokimi wynikami 
w Krzywaczce i Biertowicach, lecz 
również w Rudniku. Co też ogrom-
nie cieszy – pierwszy rocznik ab-
solwentów gimnazjum w Rudniku 
udowodnił, że warto było starać się 
o utworzenie tej szkoły, nawet po-
mimo trudności lokalowych. 

Małe gimnazja, 
czyli warto było w Rudniku

Gimnazjum w Krzywaczce jak 
zwykle osiągnęło bardzo wysoki 
poziom egzaminów. Klasyfikowane 
jest wg skali Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej w staninie 7 i 8. Jest 
to poziom, którym poszczycić się 
może zaledwie od 6% do 12% ogółu 
szkół w Polsce. Opisowo określa się 
je jako wysoki i bardzo wysoki.

Procentowo wyniki pierwszych 
egzaminów końcowych egzaminów 
w Rudniku są zbliżone do tych 
z Krzywaczki, co klasyfikuje po-
szczególne przedmioty w 6 i 7 stani-
nie, a szkołę jako całość w staninie 
7, czyli wysokim.

Obydwa nasze małe gimnazja 
mają też znaczące osiągnięcia wy-
chowawcze i wypracowały dobre 
praktyki, którymi mogą się dzielić 
na szerokim forum gminy, woje-
wództwa, a – jak się okazuje (patrz 
str. 19) –- także ogólnopolskim. 

Gimnazjum w Sułkowicach 
– coraz lepiej

W sułkowickim gimnazjum 
jest zdecydowanie lepiej niż rok 
i dwa lata temu. W dziewięciostopnio-
wej skali stanin średnio osiąga ono 
poziom 5. Jest to przeciętny standard 
w skali szkół całego kraju. Cieszy 
zdecydowana poprawa bezpieczeń-
stwa – co potwierdza uzyskany Certy-
fikat oraz liczne sukcesy wybitnych 
uczniów na forum gminy, powiatu 
i województwa. Starania wychowaw-
cze, pedagogiczne i kierownicze tej 
szkoły zyskały uznanie Stowarzy-
szenia Pomocy Szkole i otworzyły 
jej drogę do ogólnopolskiego Klubu 
Przodujących Szkół  

Podstawówki 
– trzecie miejsce w powiecie

Generalnie wyniki egzaminów 
dla klas VI pokazały, że w naszych 
szkołach jest także o wiele lepiej. 
Z ostatniego miejsca w powiecie 
w 2006 roku, w tym – nasze podsta-
wówki osiągnęły miejsce trzecie, 
zaraz po bezkonkurencyjnym w tej 
dziedzinie Sieprawiu (jak oni to ro-
bią!) i Myślenicach. Najwyższe wy-
niki uzyskały szkoły w Krzywaczce 
(8 stanin) i Biertowicach (7 stanin).

Pięta achillesowa 
– matematyka

Najsłabiej wypadły w naszych 
pozostałych szkołach egzaminy 
z matematyki bądź części przyrod-
niczej. Na naradzie zastanawiano 
się, jak poprawić ten wynik i sku-
teczniej uczyć przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych, co bę-
dzie miało przełożenie nie tylko na 
egzaminy szkolne, lecz również w 
późniejszym czasie na matury. 

Klasy integracyjne
Minął rok szkolny z nowym 

systemem pracy z dzieckiem nie-
pełnosprawnym. O wprowadzo-
nych zmianach pisaliśmy w „Klam-
rze” kilkakrotnie. W szkołach 
prowadzących klasy integracyjne 
obok nauczycieli wspomagają-
cych zatrudnieni zostali:  asystent 
osoby niepełnosprawnej, pedagog 
specjalny i pomoc nauczyciela. Ge-
neralnie dodatkowa pomoc peda-
gogiczno-psychologiczna przydzie-
lona została do ucznia, a nie – jak 
dotąd było – do klasy. Szczególną 
uwagę zwraca się na indywidual-
ne podejście do dziecka niepełno-
sprawnego, jego potrzeby, możli-
wości i ograniczenia. 

Wokół nowego systemu rozgo-
rzała dyskusja i miała swoich żar-
liwych oponentów, a rodzice byli 
zwyczajnie wystraszeni. Dziś opo-
nentów można policzyć na palcach 
i niekoniecznie są to przeciwnicy 
na podstawie argumentów meryto-
rycznych. – Autentycznie wzruszy-
łam się, gdy przyszli do mnie rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych, by 

nam podziękować za opiekę nad ich 
dziećmi i wyrazili zadowolenie z no-
wego sytsemu pracy z nimi – wyzna-
ła wiceburmistrz Rozalia Oliwa. 

Osiągnięcia
Każdy dyrektor przedstawiał 

szczególne osiągnięcia swojej szko-
ły, przedszkola czy zespołu placó-
wek oświatowych. O wielu z nich 
pisaliśmy na bieżąco w „Klamrze”, 
do innych wrócimy w najbliższych 
numerach. Zaskakujące może się 
wydawać, jak wiele osiągnięć mają 
przedszkolaki, które egzaminów 
(jeszcze) nie zdają, lecz śmiało kon-
kurują między sobą i na forum po-
wiatu w wielu dziedzinach.

Nabór
Sześciolatki w większości po-

zostaną jednak w przedszkolach. 
na posłanie sześciolatków do kla-
sy pierwszej zdecydowało się zale-
dwie kilkanaście rodzin. 

Do naszych gimnazjów tra-
fi większość dzieci z rocznika. 
W Krzywaczce jeden uczeń z po-
wodu wybitnych uzdolnień wybrał 
szkołę sportową w Krakowie, Rud-
nik i Sułkowice „straciły” po kil-
ku uczniów, którzy będą się uczyli 
w Myślenicach.

Co cieszy dyrektorów?
Zadaliśmy dyrektorom pyta-

nie o to, co ich cieszy w minionym 
roku najbardziej. Oto odpowiedzi:
Krystyna Starzec (przedszkole nr 1): 
Aktywny udział całej społeczności 
przedszkola wraz z rodzicami w or-
ganizację kiermaszu świątecznego 
i Mini-Euro 2012.
Zofia Kowalcze (przedszkole nr 2):
Sukcesy dzieci w konkursach i prze-
glądach na szczeblu rejonowym, po-
wiatowym i gminnym.
Alicja Temple (przedszkole 3): Czę-
ste podziękowania rodziców za dobrą 
opiekę nad dziećmi i uruchomienie 
strony internetowej przedszkola.
Renata Skrzeczek (SP Biertowi-
ce): Że rok minął bezpiecznie, bez 
nieszczęśliwych wypadków, otwar-
ty został drugi oddział przedszko-
la, mieliśmy laureatów konkursów 
różnych szczebli, utrzymaliśmy 
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Do Sali Samorządowej w Starej 
Szkole w Rynku w dniu 26 czerwca 
zaproszeni zostali wraz z rodzica-
mi, wychowawcami i dyrektorami 
swoich szkół. Słów uznania i do-
brych życzeń nie szczędzili im bur-
mistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa i kierownik Zespołu 
Ekonomiki Oświaty Alina Judasz. 
Z ich rąk otrzymali piękne albu-
my książkowe, zegarki i dyplomy 
okolicznościowe. Drobne upominki 
pamiątkowe otrzymali również wy-
chowawcy. 

Nimi można się poszczycić
W szkole podstawowej w Bier-

towicach wybitną absolwentką 

Primus Inter Pares 2011/2012
Najlepsi absolwenci w swoich szkołach

Jak co roku burmistrz uhonorował „Nagrodą Burmistrza Gminy Sułkowice Primus Inter Pares” 

uczniów, którzy ukończyli szkoły podstawowe i gimnazja w naszej gminie z najwyższą średnią. 

Nasi wybitni absolwenci są nie tylko prymusami w swoich szkołach, lecz również laureatami 

konkursów różnych szczebli, mają na swoim koncie osiągnięcia sportowe, szczycą się 

nieposzlakowaną opinią, co przekłada się na wzorowe zachowanie. 

Wybitni absolwenci w 2012 roku wraz z rodzicami, wychowawcami, dyrektorami oraz burmistrzem i wiceburmistrz
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

okazała się Natalia Sowa, córka Re-
naty i Jarosława, prowadzona przez 
wychowawczynię Annę Kościńską.  

W szkole podstawowej w Har-

butowicach – Sylwia Toboła, cór-
ka Marii i Krzysztofa, z wychowaw-
czynią Katarzyną Sosin. 

W szkole podstawowej w Krzy-

waczce – Oliwia Świerczyńska, 
córka Anny i Grzegorza, wycho-
wawczyni Paulina Włódyka. 

W szkole podstawowej w Rud-

niku – Katarzyna Papież, córka 
Lidii i Bogdana, wychowawczyni 
Agata Bernecka. 

W szkole podstawowej w Suł-

kowicach – Jan Magiera, syn Kry-

styny i Witolda, wychowawczyni 
Elżbieta Bukowska.

W gimnazjum w Krzywaczce 
– Agnieszka Burda, córka Marty 
i Marka, wychowawczyni Aleksan-
dra Stręk. 

W gimnazjum w Rudniku 
(z pierwszego rocznika absol-
wentów gimnazjum w Rudniku) 
– Beata Oliwa, córka Jadwigi 
i Józefa, wychowawca Bogusław 
Kozioł. 

W gimnazjum w Sułkowi-

cach – Justyna Chrobak, córka 
Jolanty i Jacka, wychowawca 
Marceli Pacut. 

(awz)

wysoki stanin w sprawdzianach 
klas VI. Że przychodząc do pracy, 
widzę uśmiech naszych uczniów 
i pracowników. 
Małgorzata Kisielewska (SP Har-
butowice): Utworzenie Społeczne-
go Komitetu Pomocy Szkole oraz 
pozyskanie przez niego funduszy 
na realizację dwóch autorskich pro-
jektów. Także otwarcie nowej sie-
dziby biblioteki i uzyskanie nowe-
go pomieszczenia dla przedszkola.

Mirosław Chmiel (ZPO Krzywacz-
ka): Wysokie wyniki sprawdzianu 
po VI klasie i egzaminu gimna-
zjalnego oraz zakończenie budowy 
nowego przedszkola. Także to, że 
nie mieliśmy żadnych zachowań 
patologicznych w szkole.
Mirosław Pękala (ZPO Rudnik): 
Wysoki wynik egzaminu gimna-
zjalnego klas 3 gimnazjum.
Jolanta Stręk (SP Sułkowice):  Bar-
dzo wysoki poziom uroczystości 

szkolnych, konkursów szkolnych 
i gminnych oraz podniesienie bez-
pieczeństwa uczniów poprzez zatrud-
nienie pomocy nauczyciela i asysten-
ta osoby niepełnosprawnej. Także 
remont placu apelowego i zakup 24 
komputerów z oprogramowaniem. 
Stefania Pilch (Gimnazjum Suł-
kowice): Przyjęcie gimnazjum do 
Klubu Przodujących Szkół oraz 
uzyskanie certyfikatu „Bezpiecz-
na szkoła, bezpieczny uczeń”.

oprac. (awz)
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Warto było się wybrać
Zdjęcia na okładce

1. Prowadzący Dni Sułkowic kon-
feransjer Paweł Potoczek i promo-
cja gminy w osobie Joanny Gatlik

2. Karolina Boczkaja i Paulina 
Rusek

3. Ścianka wspinaczkowa z OSP 
Pcim

4. Najmłodsi muzycy orkiestry 
dętej z Sułkowic

5. Najmłodsze dziewczęta z ze-
społu tanecznego Retro

6. Zespół The Bastard z Myślenic
7. Najmłodsza grupa ZPiT Elegia 

z Rudnika
8. Zespół Iver z Krzywaczki
9. Nagrody w wielu konkursach 

wręczał burmistrz
10. Uczestnik pokazu akrobacji 
modeli samolotów
11. Chór Seniorów z Rudnika
12. Turniej megapiłkarzyków
13. Śpiewające nauczycielki gim-
nazjum w Sułkowicach – zespół 
Ekspresja
14. Konkurs taneczny dla małżeństw

Fotografie na bieżniku okładki 
tył od lewej:
Karuzela dinozaury z wesołego 
miasteczka
Konkurs „I love pizza”
Murawę też czasami trzeba kosić...
Dmuchańce i skakańce dla dzieci

przód od lewej
Niektórzy chętnie pozowali do 
zdjęć
Zabawy wodne w bańkach
Zabawa taneczna z zespołem Texas
Od najmłodszych lat chce na scenę
Na motodromie

Zdjęcia główne okładki 
gwiazdy Dni Sułkowic:
u góry - zespół Czarno-Czarni
u dołu - zespół Abba Imitation

fot. Joanna Gatlik, 
Anna Witalis Zdrzenicka, 

Jan Zdrzenicki 

Nie wystraszyliśmy się lipca, zaufaliśmy aurze i tym razem nie 

zawiedliśmy się. Choć z doświadczeń ubiegłych lat wynika,

 że w lipcu może być różnie, wyszliśmy na tej odrobinie brawury 

nieźle, bo Dni Sułkowic były pierwszym świętem miast i gmin 

w szerokiej okolicy, więc zgłodniali atrakcji festynowych imprezowicze 

zjechali do nas z sąsiednich gmin, Krakowa, a nawet ze Śląska.

– Słyszałem, że na Dniach 

Sułkowic jest świetna atmosfera, 

więc przyjechałem sprawdzić – 
krakowianin;

– Moje dziecko przez cały rok 

nudzi, żebyśmy jechali do Sułko-

wic, bo tam są świetne karuze-

le i autka. Byliśmy tu u rodziny 

w ubiegłym roku i tak sobie Suł-

kowice zapamiętało – mieszkanka 
Śląska;

– Impreza spoko. Strasznie 

fajne dyskoteki tu są – mieszkań-
cy Izdebnika.

– Przyjechaliśmy, bo jeździmy 

wszędzie za Bastardami. To jest 

świetna kapela – fani z Myślenic.

Goście byli zadowoleni. Do-
stali to, po co przyjechali – jedni 
z powodu zespołów, inni – wybra-
nych atrakcji lub zwyczajnie, po 
dobrą zabawę, życzliwą atmosferę, 
fajnie spędzone popołudnie.  

Na Dni Sułkowic czeka się 
cały rok. Święto miasta i gminy 
to okazja do imprezowania całymi 
rodzinami, grupami koleżenskimi 
i sąsiedzkimi, możliwość poznania 

nowych ludzi. Więc jak zwykle było 
dla każdego coś miłego – dla du-
żych i małych, amatorów konkur-
sów i amatorów rozrywek przy sto-
le, żądnych ekstremalnych wrażeń 
i estetów. Były występy muzyczne 
i taneczne, wesołe miasteczko, 
konkursy z cennymi nagrodami, 
trzeci już turniej megapiłkarzy-
ków, który wygrała drużyna Ada-
miaków. Dodatkową atrakcją był 
pokaz akrobacji powietrznych mo-
deli samolotów. 

Ciekawie było nie tylko na 
scenie, lecz również na stoiskach. 
Stowarzyszenia gospodyń z całej 
gminy przygotowały degustację Publiczność aktywnie uczestniczyła 

w zabawie

Stoisko biblioteki

Stoisko gminy – punkt informacyjny
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swojskich potraw. Swoją ofertę 
prezentowały m.in. biblioteka, 
LGD Między Dalinem i Gościbią 
i oczywiście Urząd Miejski, który 
promował atrakcje naszej gminy.

Mieliśmy w tym roku na 
Dniach Sułkowic rekordową ilość 
upominków i prezentów od spon-
sorów, co pozwoliło organizować 
wiele konkursów z bardzo cenny-
mi nagrodami, np. główną nagro-
dą w konkursie wiedzy o gminie 
było dvd, a konkursu tanecznego 
dla małżeństw – odkurzacz. Były 
kupony, bony na usługi, na wizy-
ty w lokalach gastronomicznych, 
vouchery. Łącznie nagrody na Dni 
Sułkowic opiewały na ok. 7 tys. zł.

Patronat medialny nad na-
szym świętem miasta objeły: TVP 
Kraków, TVR, Radio Kraków, 
„Dziennik Polski”, „Gazeta Myśle-
nicka”, portal Miasto-Info i Gazeta 
Gminna „Klamra”.

Nagrody na Dni Sułkowic

Sobota
Wieczorem mogliśmy przypo-

mnieć sobie nieśmiertelne przeboje 
Abby w wykonaniu zespołu ABBBA 
Imitation oraz potańczyć do późnej 
nocy przy zespole Teksas, znanym 
już z tego, że potrafi rozruszać każ-
dego. Jak co roku – niebo rozświetlił 
pokaz sztucznych ogni. 

Wcześniej gościnnie wystą-
pił rockowy zespół The Bastard 
z Myślenic. Kapela ma już na swo-
im koncie nagranie jednej płyty, 
a obecnie pracuje nad drugim 
krążkiem. W lecie wybiera się na 
tournee po Polsce, jako że zapro-
ponowano jej granie przed koncer-
tami legend rocka.

Zagrali i zaśpiewali także 
„nasi”. Nie mogło zabraknąć pięk-
nie zharmonizowanych głosów 
Karoliny Boczkai i Pauliny Rusek. 
Nowe oblicze pokazała orkiestra 
dęta z Sułkowic przestrojona na 
jazzowo i popowo przez  Andrzeja 

Nasze gwiazdy i gwiazdeczki

Moskala. Dosłownie nowe oblicza 
są w niej również, bo do orkiestry 
wstąpiło sporo młodzieży i dzieci. 
po kilku miesiącach ćwiczeń już 
chwali ich  kapelmistrz, że nieźle 
sobie radzą z instrumentami. Lu-
dową i biesiadną nutę wprowadził 
Chór Seniorów z Rudnika, a za-
bawne przedstawienie wykona-
ły dzieci z przedszkola nr 3 pod 
okiem Teresy Szwajdych.

Najmłodszym uczestnikom 
święta miasta doskonałą zabawę 
jak zwykle zapewniły panie ze 
Świetlicy Środowiskowej. 

Niedziela
Gwiazdą wieczoru był zepół 

Czarno-Czarni.  Nawiązanie do 
„czarnych” zespołów lat 60. i 70. 
nie jest przypadkowe. Szczegól-
nie Niebiesko-Czarnych. Zespół 
zdobył sobie publiczność takimi 
przebojami jak „Nogi”, czy „Trą-
bo-twist”. Grają w rytmie swinga, 
twista i rock and rolla. 

Nasze dziewczyny z UM okazały się 
świetnymi hostessami

Konkurs LGD

Stoisko ŚDS z autorskimi pracami 

Nad zdrowiem bawiących pieczę spra-
wowała jak zwykle Pomoc Maltańska
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Pokazy tańca dały zespoły 
lokalne: obchodzący w tym roku 
jubileusz 70-lecia Zespół Pieśni 
i Tańca Elegia z Rudnika oraz ze-
spół taneczny Retro. 

Publiczność bawiły świetne 
wokalistki grupy śpiewającej zło-
żonej z nauczycielek Gimnazjum 
w Sułkowicach – Ekspresja i zespół 
Iver z Krzywaczki oraz DJ Patryk 
Bargieł i DJ Tomasz Pacłut prowa-
dzący dyskotekę.

Starsze dziewczęta z zespołu Retro

Smakołyki gospodyń
Panie ze stowarzyszeń gospodyń specjalnie na Dni Sułkwic przygoto-

wały smakowity poczęstunek. Oto jak prezentują swoje menu:

Młodzież ZPiT Elegia w tańcach spiskich

Główni Sponsorzy:

Fabryka Narzędzi KUŹNIA 
Sułkowice

Szklana Góra Harbutowice 
(Wiesław Waś, Wiesław Małysa) 

Metaloplast  Kraków

Hotel Comfort Express 
– Krzywaczka 

Centrum E7 w Krzywaczce  

Sewi – Kowalstwo Artystyczne 
Leszek Kiebzak  Sułkowice 

Producent Narzędzi JUCO 
Sułkowice 

Pol-met – Tartak w Krzywaczce

Omega – Zakład Sieci 
Wodno – Kanalizacyjnych 

Grafihaft Haft Komuterowy, 
nadruki na odzieży, Sylwester Gó-
recki – Bysina 205 

Stan–bud, skład budowlany, 
Stanisław Kopeć – Rudnik

Dom weselny Klaudia 
– Biertowice 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
w Krakowie, Odział w Sułkowicach

KOSMebels – Meble i akcesoria
meblowe – Izdebnik

SUŁ-MET Kazimierz Skorut 
– producent narzędzi 
budowlanych i ogrodniczych 

Stowarzyszenie Gospodyń  
z Sułkowic

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Biertowic

Dni Sułkowic

Krzonówka
Chleb z ziołami

Smalec z ziołami
Rogaliki z marmoladą z różą

Leczo
Ogórki kiszone

Owoce: malina, malina czarna, borówka ame-
rykańska, czarna i czerwona porzeczka 

Morele i śliwki
Dużo świeżych ziół polnych

Ser biały z pewnego mleka wyciskany pod prasą

Bigos staropolski
Chrzanówka z Biertowic

Kiełbasa swojska
Chleb ze smalcem

Rogaliki z marmoladą z różą
Ogórki kiszone z beczki i korniszony

Kompoty i soki
Dżem i maliny leśne

Ciasta: drożdżowe, serniki, jabłeczniki, szar-
lotki, babki ucierane, placki z owocami, placek 

czeski i tradycyjne ciastka smalcówki
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Stowarzyszenie Gospodyń Cis 
z Harbutowic

Stowarzyszenie Gospodyń 
Swojskie Klimaty z Krzywaczki

Stowarzyszenie Gospodyń 
Kalina z Rudnika

Sponsorzy talonów, gadżetów i wejściówek:

Delikatesy Paleo  w Centrum E7 w  Krzywaczce – nagrody 
rzeczowe: mikrofalówka, zestaw naczyń, toster, komplet 
pościeli, zestaw do kawy, żelazko, parowar 
Myjnia bezdotykowa BKF  w Sułkowicach (przy stacji ga-
zowej koło WDT) 
F.H.U. Metal- Mix – Mirosław Malina, przy Lewiatanie 
w Sułkowicach
Kora – Małgorzata Opydo w Krzywaczce 
Sklep odzieżowy Monika w  Centrum E7 w Krzywaczce 
F.H.U. ALADEKOR Alicja Koźlak 
Restauracja IL CAMINO (wesela, bankiety, przyjęcia, 
komunie, chrzty) – Stara Cegielnia Jan w Myślenicach, ul. 
Kasprowicza 13.
Restauracja Paco, Rynek, Myślenice 
Zajazd Piwowar Elżbieta Kozik w Centrum E7 w Krzywaczce 
Bożena Brandys – Salon Masażu, ul. Sportowa, Sułkowice 
Edyta Bochenek – Salon Kosmetyczny URODA , ul. Spor-
towa, Sułkowice 
Restauracja Stek w Myślenicach 

I love pizza s.c. Mateusz Kaleta, Przemysław Krupa – Biertowice 
Tawerna Marina Robert Piskorz – Jawornik 
Forma Fitness Club w Centrum E7 w Krzywaczce 
Krajowy Zarobkowy Przewóz Osób Dariusz Gąsienica 
Mikołajczyk 
F.H DO-MI w Centrum E7 w Krzywaczce 
Stacja paliw PKN Orlen w Biertowicach  
BUTIK „Twoje Obuwie” w Centrum E7 w Krzywaczce
Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków – Artur Babiak 
Carrefour Express – Ewelina Ciapała, Sułkowice, ul. 1 Maja 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sułkowicach 
Hurtownia Marek w Myślenicach 
Sport-plus Myślenice – Szymon Niepsuj
Mieczysław Twardosz – Zakład Kowalski, ul. Na Węgry 20 
Przemysław Kania – Mistrz Polski we fryzjerstwie 

Stoiska, które przeprowadziły własne konkursy 

Oriflame
LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Dni Sułkowic

Kapuśniak
Pierogi z mięsem i ruskie

Ciasta: serowiec, jabłecznik, piernik, 
placek kruchy z powidłami, 

placek półkruchy z budyniem i brzoskwiniami
Ser wiejski z miodem

Kawa
Herbata

Barszcz z krokietem
Pierogi z kapustą i boczkiem

Ogórki kiszone
Ciasta: sernik tradycyjny, kołacze, 
placek z jabłkami, placek–zebra

Owoce lasu
Eliksir dla odpowiedzialnych

Eliksir młodości

Żurek wiejski z kiełbaską i żurek z żeberkiem
Krokiety z pieczarkami i żółtym serem

Barszcz czerwony z grzybami
Maliny

Śmietana swojska – kwaśna
Serek wiejski – swojski twarożek

Jajka wiejskie
Ciasta: sernik, biszkopt z galaretką i poziomkami, 

sernik z brzoskwinią i orzechowiec 

 

red. Anna Witalis Zdrzenicka
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Por a na piknik
Na boisku w Rudniku

Od otwarcia boiska w Rudniku w drugi week-

end czerwca, obiekt nie ma ani chwili oddechu.  

Codziennie są tu jakieś zabawy i rekreacje, 

odbywają się też zawody, treningi i imprezy. 

Przy boisku trawiastym 

– wielka atrakcja nie tylko dla Rudnika – 

jedyne w gminie boisko do siatkówki plażowej.

Boisko w Rudniku powstało 
z inicjatywy sołtys Zofii Góralik. 
Najpierw rada sołecka zabiegała 
o pozyskanie  terenu, co okazało się 
niełatwym zadaniem. W końcu udało 
się upatrzoną działkę wydzierżawić 
przez gminę i przystąpić do inwe-
stycji. Przeznaczono na nią fundusz 
sołecki z ubiegłego i obecnego roku. 

Urząd Miejski dał też ciężki sprzęt, 
konieczny do wyrównania terenu do-
tąd rolniczego, trochę dodatkowego 
grosza i ogrom pracy grupy gospo-
darczej UM. 

Ruszyła inwestycja. Z ramie-
nia Urzędu Miejskiego prace nad-
zorowała Dorota Gabryl. Jak podaje 
– całość inwestycji kosztowała  ok. 
50 tys. zł. W 2011 r. zostały wykona-
ne piłkochwyty oraz ogrodzenie. 
Zakupiono bramki i słupki do siat-
kówki. W roku obecnym zakupiono 
dwie wiaty oraz urządzono boisko 
do siatkówki plażowej. 

Otwarcie boiska stało się świę-
tem wsi – zwłaszcza spragnionej 
boiska dzieciarni. Przybyli na nie 
burmistrz i starosta, a nawet parla-
mentarzyści. Dostojni goście i auto-
rzy przedsięwzięcia przecięli wstęgę, 
ks. proboszcz Dariusz Zoń poświęcił 
obiekt i rozpoczął się piknik trwają-
cy do późnych godzin wieczornych. 
Były atrakcje dla dorosłych i dla 
dzieci, konkursy i quizy, wspólne 
zabawy. Swoje stoisko ze smakoły-
kami rozłożyło stowarzyszenie go-
spodyń Kalina, racząc przybyłych 
doskonałą grochówką i innymi ra-

rytasami. Fundusze na organizację 
pikniku zapewnił UM z programu 
skierowanego przez stow. „Diabelski 
Kamień” na otwarty konkurs ofert.

Podczas otwarcia rozegrany 
został mecz piłki nożnej między 
młodzieżą z OSP Rudnik i druży-
ną LKS-u. A że w tym czasie Euro 
było spoko, więc piłkarskich asów 

z ambicjami sięgającymi Ronaldo, 
Torresa, Casillasa, Majewskiego czy 
Tytonia nie brakowało. Obok trawia-
stego, ożyło boisko plażowe, do któ-
rego chętni ustawiali się w kolejce.

O muzykę, śpiew i taniec 
w Rudniku mającym wielu utalen-
towanych muzyków i artystów nie 
trzeba się było martwić, więc zaba-
wa mogła trwać całymi godzinami, 
ku uciesze mieszkańców i gości. 

Już następnego dnia – w nie-
dzielę 10 czerwca – radny powia-
towy Andrzej Pułka zorganizował 
tu turniej  młodzieżowych drużyn 
strażackich z naszej gminy (wygrała 
OSP Krzywaczka). Znów było pełno 
na boisku i widowni, jako że kibiców 
w Rudniku nie brakuje. 

Niby zwyczajne przeciąganie liny, a ile doskonałej zabawy     fot. Zofia Góralik

Zawody strażackiej młodzieży i puchary 
dla boiskowych orłów        fot. Zofia Góralik

Społeczność szkolna z ZPO 

w Krzywaczce, z Radą Rodziców 

i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole 

włącznie, wsparta przez licznych  

szczodrych sponsorów, zorganizo-

wała 10 czerwca doroczny piknik 

szkolny. Zabawa była doskonała dla 

wszystkich, a dochód z pikniku prze-

znaczony został na potrzeby szkoły. 

Na czas festynu zaplanowane 
zostały liczne zabawy, gry i przed-
stawienia. Uczniowie klas I–III, 
IV–VI oraz gimnazjum przygoto-
wali bogaty program artystyczny. 
Na scenie przed szkołą uczniowie 
prezentowali swoje wokalne oraz 
taneczne umiejętności. Wszystkie 
występy nagradzane były grom-
kimi brawami. O przysmaki do 
jedzenia i picia oraz nagrody w 
konkursach zadbali rodzice i spon-
sorzy.

Piknik szkolny 
w Krzywaczce

Gospodynie ze stowarzyszenia 

Cis w Harbutowicach postanowiły 

wreszcie zorganizować coś dla sie-

bie, czyli ognisko. 2 czerwca na Koń-

cówce było wesoło i rodzinnie

– Piekłyśmy kiełbaski nad ogni-

skiem, a w kociołkach warzyły się 

prażoki. Były również ciasta, kawa, 

herbata i coś na poprawę humoru. 

Podczas zabawy przy blasku księ-

życa przygrywali nam panowie na 

saksofonie, akordeonie i trąbce. Moż-

na sobie wyobrazić, jaka panowa-

ła atmosfera „hej tam pod lasem”, 

a dźwięki temu towarzyszące niosły 

się po górach harbutowickich i okoli-

cy – opowiada szefowa „Cisa” Anna 
Krystyna Gielata.

Coś dla siebie

fot. Mirosław Chmiel

(red.)

(red.)
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Por a na piknik

Na rodzinne niedzielne po-

południe zaprosiła mieszkańców 

Sułkowic parafia pw. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa. Piknik 

rozpoczęła polowa Msza św. przy 

betlejemce na terenach kościel-

nych. W organizację pikniku za-

angażowało się ponad 40 osób.

Pomyślano o atrakcjach dla 
wszystkich – dla dzieci były dmu-
chańce i skakańce, dla młodzieży
i dorosłych występy estradowe, dla 
rodzin orzeźwiający cień drzew 
i ławeczki pod parasolami i namio-
tami. Można było zwiedzać mobil-
ne muzeum Jan Pawła II, oglądać 
fotografie z papieskich wędrówek 
rozwieszone na ogrodzeniu wokół 
kościoła  oraz posilać się przysma-
kami z piknikowej kawiarenki.

(red.)

Familijny piknik 
parafialny

Swojsko i rodzinnie na Końcówce 
w Harbutowicach fot. SG „Cis”

Podczas Mszy św. polowej śpiewała 
grupa apostolska

fo
t.
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Piknik odbył się 18 czerwca, 

niemal na zakończenie roku szkol-
nego. W przygotowanie imprezy 
wraz z rodzicami włączyła się OSP 
z Harbutowic i Straż Miejska z Suł-
kowic,  które zapewniły  ochronę 
imprezy, a także gospodynie ze 
stowarzyszenia Cis ze swoimi przy-
smakami.

Rodzice i nauczyciele postarali 
się, by na pikniku każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie, więc warto było 
przyjść i to z wielu powodów. Hu-
morystyczny program artystyczny 
serwowały przedszkolaki i ucznio-
wie klas młodszych oraz starszych.  
Można było obejrzeć przedstawienia 
Kopciuszek na zawodach i Grunt to 
rodzina, wysłuchać pięknie wyko-
nanych wierszy i piosenek, podzi-
wiać układy taneczne. 

Dla aktywnych zorganizowa-
no indywidualne rozgrywki spor-
towe i mecz siatkówki rodzice 
kontra nauczyciele i goście. Rodzi-
ce rozłożyli przeciwników na obie 
łopatki, więc za rok zapowiada się 
rewanż. 

Można było także wziąć 
udział w konkursie dotyczącym 
bezpieczeństwa zorganizowanym 
przez Komendę Powiatową Policji 
w Myślenicach oraz obejrzeć pro-
fesjonalnie przygotowaną akcję 
strażacką. 

Wśród atrakcji towarzyszą-
cych królowało „malowanie pa-
znokci przez Sołtysa Harbutowic” 
i gofry przygotowane przez Stowa-

Sołtys pomaluje Ci paznokcie,
oczywiście dla dobra szkoły

W atmosferze dobrej piknikowej zabawy, integrującej 

środowisko szkolne i wiejskie, Rada Rodziców i Społeczny 

Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole gromadziły fundusze 

na zakup tablicy interaktywnej do ZPO w Harbutowicach.

Występy dzieci zdobyły gromkie brawa       fot. Józef Gielata

rzyszenie Gospodyń „Cis”. Do je-
dzenia były też kiełbaski z grilla, 
frytki, a także ciasto, kawa i her-
bata w rodzicielskiej kawiarence.

Młodsi uczestnicy imprezy  
mogli bawić się w dmuchanym 
zamku i malować do woli twarze 
bezpiecznymi farbkami. Radości 
było co niemiara. 

Dzięki ofiarności sponsorów, 
którzy nieodpłatnie przekazali  
fanty, można było zorganizować 
loterię. Wśród jej uczestników  roz-
losowano nagrody, a główną było 
zaproszenie do Karczmy w Krzy-
waczce na obiadokolację oraz do 
restauracji Gala na romantyczną 
kolację. Oprócz fantów można było 
także nabyć prace wykonane przez 
dzieci ze świetlicy środowiskowej.

Rozmach tej imprezy możli-
wy był dzięki licznym sponsorom 
– zarówno firmom, jak osobom 
prywatnym – ludziom wielkiego 
serca z gminy, powiatu, a nawet 
z Krakowa, którzy w ten sposób 
wsparli szkołę w Harbutowicach. 

(red.)

Wesoło, radośnie i rodzinnie 
fot. Józef Gielata
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Uwaga:

Straszny 
barszcz

Na fotografii na dole strony 
widać, do czego zdolna jest ta nie-
winnie wyglądająca roślina powy-
żej. Poparzenia 2 i 3 stopnia, sta-
ny zapalne, długo gojące się rany 
i blizny, a nawet zapalenia stawów, 
spojówek, płuc i krtani – oby to 
nie była nasza pamiątka z wakacji 
– przestrzega Instytut Ochrony 
Roślin. Zjadliwy barszcz wystę-
puje na terenach wilgotnych, 
w sąsiedztwie rowów, na poboczach 
dróg, a także na trasach turystycz-
nych i terenach leśnych. Dlatego 
warto mieć oczy szeroko otwarte – 
nie tylko na piękne widoki. 

Jak go rozpoznać? 
Barszcz wygląda jak przero-

śnięty koper. Potrafi mieć do 3 m  
wysokości, ale można się naknąć 
także na mniejsze i mniej oczywi-
ste okazy. Przy ziemi znajdują się 
rozłożyste rozety liści, a powyżej 
pęki kwiatowe. Nasada rośliny ma 
pionowe pręgi. Roślina występu-
je w wielu krajach europejskich, 
a u nas – głównie na południu.  
Jak leczyć?

W przypadku styczności z ro-
śliną należy natychmiast przemyć 
miejsce dokładnie mydłem i nie-
zwłocznie skontaktować się z leka-
rzem. Trzeba unikać słońca przy-
najmniej przez 2 dni. (red.)

Biała Niedziela w Sułkowicach

Żeby serce było jak dzwon
Pierwsza Biała Niedziela w Sułkowicach dedykowana była 

naszemu sercu. Organizatorem akcji profilaktycznej 

był SPZOZ Aga-Vit prowadzony przez dra Jakuba 

Polaczka–Korneckiego wraz z Urzędem Miejskim.

Zainteresowanym pielęgniar-
ki z Aga-Vitu nieodpłatnie wyko-
nywały pomiar ciśnienia krwi, 
badanie poziomu cukru i choleste-
rolu oraz ekg,  a dr Polaczek – rów-
nież nieodpłatnie – udzielał porad 
kardiologicznych. 

Akcję symbolicznie otworzył 
burmistrz Piotr Pułka, który za-
chęcił do korzystania z badania i 
podziękował personelowi medycz-
nemu Aga-Vitu za to, że chce swój 
wolny czas przeznaczony na od-
poczynek, poświęcać dla zdrowia 
mieszkańców naszej gminy. 

– To, że Biała Niedziela była 

pierwszą taką akcją w naszej 

gminie, nie oznacza, że nie było 

w ogóle akcji profilaktycznych. 

Np. niedawno prowadzone były 

bezpłatne badania mammogra-

ficzne czy badania słuchu. Spodzi-

wamy się, że w niedalekiej przy-

szłości będą możliwe także inne 

akcje tego typu, chociaż bardziej 

bierzemy pod uwagę Białe Dni 

w tygodniu, niż niedzielę. Doświad-

czenie na naszym terenie uczy, że 

w tygodniu skorzysta z takich kon-

sultacji więcej osób z grup ryzyka 
– twierdzi Anna Kuchta, pełnomoc-
nik burmistrza ds. rozwiązywania 
problemów społecznych.

Z oferty Białej Niedzieli sko-
rzystało ok 60 osób. U części z nich 
wykryto nieprawidłowości i otrzy-
mali oni skierowania na badania 
specjalistyczne do kardiologa, ne-
frologa i okulisty.

– Nie do końca ludzie zdają 

sobie sprawę, jak bardzo szkodli-

we dla zdrowia jest nadciśnienie. 

Jeśli jest długo nieleczone, powo-

duje ogromne spustoszenie w orga-

niźmie. Dlatego oprócz kardiologa, 

który będzie leczył nadciśnienie, 

konieczna jest wizyta u nefrologa, 

by zbadał nerki i okulisty, bo zdia-

gnozował dno oka – tłumaczy dr 
Polaczek–Kornecki.

Z informacji przez niego 
udzielonych wynika, że Aga-Vit 
planuje dalsze akcje profilak-
tyczne w Sułkowicach. Nie tylko
w zakresie kardiologii. Już we 
wrześniu lekarze z tego ZOZ za-
mierzają np. przebadać dzieci pod 
kątem wad wzroku.  (red.)

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników rodzice 
mogą składać w terminie od 16 sierpnia do 3 września 2012 r. do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Programem „Wyprawka szkolna 2012/2013” objęci są uczniowie:
– rozpoczynający naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej i I szkoły po-

nadgimnazjalnej, (tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum),

– słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do wszystkich typów szkół dla 
dzieci i młodzieży.

Aby otrzymać dofinansowanie zakupu podręczników, należy także spełnić kry-
teria dochodowe. W rodzinie uczniów klasy I szkoły podstawowej dochód netto na 
osobę nie może przekraczać 504 zł netto, a u pozostałych uczniów – 351 zł netto.

Poza kryterium dochodowym o pomoc mogą ubiegać się rodziny uczniów 
niepełnosprawnych w szczegółowo określonych przypadkach.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie: do 180 zł dla ucznia kla-
sy I-III szkoły podstawowej (w tym ucznia niepełnosprawnego), do 210 zł, dla 
ucznia klasy IV szkoły podstawowej (j.w.), do 325 zł, dla ucznia niepełnosprawne-
go realizującego kształcenie w gimnazjum i do 352 zł, dla ucznia klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum oraz dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie www.sulkowi-
ce.pl oraz u dyrektorów szkół.

Wyprawka szkolna 2012/2013

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
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Projekt klasy I G z języka pol-
skiego realizowany jest pod opieką 
Tomasza Kukli w ramach Szkoły 
z klasą 2.0. Najpierw 4 uczennice 
przeczytały Pana Tadusza od de-
ski do deski, wybierając z poematu 
wszystkie potrawy. Kiedy zdawały 
relację z lektury, łapaliśmy się za 
głowę, ile ich jest. Koniecznie chcie-
liśmy spróbować tych specjałów, ale 
wszystkiego nie dało się ugotować 
– trzeba było wybrać. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na słynny sta-
ropolski bigos, chłodnik litewski, 
zrazy zawijane, deser arkas oraz 
blanc–manger czekoladowy. Trzeba 
też było zdobyć przepisy na te dania. 
I to nie byle jakie, bo miało przecież 
smakować dokładnie tak, jak w So-
plicowie. Zdecydowaliśmy się na 
przepisy Hanny Szymanderskiej. 
Jedni uczniowie gotowali, inni fil-
mowali i tak powstał program „Co 
jadano w Soplicowie? Podróże kuli-
narne klasy IG”– opowiada wycho-
wawca Tomasz Kukla. 

Program został nagrany w sto-
łówce szkolnej w maju. Spodobał 
się bardzo koordynatorom Szkoły 
z Klasą. Laboratorium 2.0 i tym spo-

Gimnazjum w Krzywaczce na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów

Czy w Soplicowie jadano krzonówkę?
Na Ogólnopolski Festiwal Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie nasza Szkoła z Klasą 2.0 

czyli gimnazjum w Krzywaczce pojechała z projektem „Co jadano w Soplicowie” oraz dwoma termosami 

pożywnych specjałów. Tak oto amatorzy jadła ze szlacheckiego stołu trzynastozgłoskowcem opisanego, 

miast „litewskiego chołodźca” – sułkowicką krzonówkę „milczkiem żwawo jedli”. 

(awz)

Natalia Czerwińska: Najbardziej za-
pamiętałam przygotowanie chłodnika. 
Zupa wyglądała bardzo dziwnie, była 
zielona i miała specyficzny zapach, ale 
w sumie była bardzo smaczna.

Kamil Burda: Nie tylko poznałem 
staropolskie potrawy i obyczaje 
związane z ich przygotowaniem czy 
podaniem, ale przede wszystkim na-
uczyłem się gotować.

Klaudia Nasembel: 
Najbardziej 
podobało mi się 
samo gotowanie, 

ponieważ 
było przy tym 
mnóstwo śmiechu 
i dużo zabawy.

Paulina Gędźba: Najmilej wspo-
minam pracę na planie filmowym 

podczas nagrania. Kucharze 
w przerwie zdjęć wygłupiali 
się, bawili się przyprawami, 
robili śmieszne miny. Gdy 

kamerę włączono, trudno było 
powstrzymać się od śmiechu.

Agnieszka Głowacka: Najzabawniejszy moment, 
to czas spróbowania przyrządzonych potraw. Czy 
na pewno są jadalne, czy przeżyjemy degustację? 
Kręcenie filmu zajęło nam wiele 
czasu, gdyż co chwilę ktoś inny 
się śmiał i musieliśmy przerywać 
zdjęcia. Apele pana wychowaw-
cy o profesjonalizm ciężko było 
zrealizować…

Adrianna Dąbrowa: Najzabaw-
niejszym momentem z całego 
projektu było kręcenie filmu, kie-
dy chowaliśmy się w kątach przed 
mikrofonem i kamerą, by swoim 
śmiechem nie zakłócić nagrania.

Karol Dźwig: Zaskoczyło mnie, że 
przygotowane przez kolegów 
potrawy okazały się jadalne 
i całkiem smaczne. Myślę, że Mic-
kiewicz byłby z nas dumny.

Paulina Pawlik: 

Kto chciał, mógł wziąć udział 

w naszym projekcie. Wychowawca 

bardzo chętnie przydzielał zadania 

nowym członkom grupy.

Maria Bartosz: Dla mnie 
najważniejszym elementem 
tego projektu było to, że praco-
waliśmy nad nim wspólnie. Nigdy 
tego nie zapomnę.

Anna Światłoń: Najbardziej w pracy nad projek-Anna Światłoń: Najbardziej w pracy nad projek-
tem podobało mi się samo nagranie tem podobało mi się samo nagranie 
programu. Nie sądziłam, że gotowanie programu. Nie sądziłam, że gotowanie 
i nagrywanie filmu mogą dostarczyć tyle i nagrywanie filmu mogą dostarczyć tyle 
radości. Naprawdę dobrze się bawiłam.radości. Naprawdę dobrze się bawiłam.

Daria Pawlik: 

Podczas pracy nad projektem 

było śmiesznie i nie było chwili, w której 

można było się nudzić. Atmosfera 

na planie była ciepła, nikt się 

nie kłócił, a to rzadkość.

Emilia Sołtys: O mały włos prawie nie wypa-Emilia Sołtys: O mały włos prawie nie wypa-
trzyłam sobie oczu, czytając trzyłam sobie oczu, czytając 
poemat i nie straciłam ręki, poemat i nie straciłam ręki, 

wypisując potrawy wypisując potrawy 
z „Pana Tadeusza”, ale było warto.z „Pana Tadeusza”, ale było warto.

„Warszawska” reprezentacja. Od lewej: 
Natalia Czerwińska, Alan Chrzanowski, 
Emilia Sołtys, Kamil Burda i wycho-
wawca Tomasz Kukla.  

sobem reprezentacja gimnazjum 
w Krzywaczce została zaproszona do 
zaprezentowania się na Ogólnopol-
skim Festiwalu Projektów w Cen-
trum Nauki Kopernik w Warszawie. 
A że od patrzenia na takie smakoły-
ki  może się zrobić człowiekowi sła-
bo – z głodu oczywiście – uczniowie 
z Krzywaczki uraczyli oglądających 
bigosem staropolskim rodem z So-

Dariusz Dariusz 
PowroźnikPowroźnik

plicowa i naszym regionalnym spe-
cjałem – sułkowicką krzonówką. 

O festiwalu napisała nawet 
„Gazeta Wyborcza” w wydaniu 
głównym. Projektowi z Krzywaczki 
poświęcono następujący akapit: 

...gimnazjaliści z Krzywaczki. 
Ugotowali i zaprezentowali na fe-
stiwalu potrawy, które jadano w So-
plicowie. – To niezwykłe, że udało im 
się wciągnąć w dość nudną lekturę, 
bo tak młodzież odbiera „Pana Tade-
usza” – oceniła ekspertka Małgorza-
ta Rostkowska z Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Kom-
puterów w Warszawie. – Przepro-
wadzili śledztwo, odnaleźli przepisy 
w różnych źródłach, przygotowali je-
dzenie i jeszcze to sfilmowali.

Alan Chrzanowski: 
Dzięki udziałowi 
w tym projekcie 

poznałem 
wiele osób.

Marek Szafraniec (wybrał niewidzialność): 
W realizacji projektu Szkoły z klasą 2.0 

podobało mi się to, że zdołaliśmy się zorgani-
zować, przygotować scenariusz, bardzo ładnie 
udekorować salę i stworzyć miłą atmosferę.

Patryk Kruk: Ten projekt był dla mnie nowym 
doświadczeniem. Wszyscy się świetnie bawili 
przy jego realizacji. Było też 
dużo śmiechu podczas goto-
wania (szczególnie wtedy, gdy 
zapomnieliśmy dodać jajko do 
farszu i przez to nasze zrazy 
trochę się rozpadły).

GabrielaGabriela
WładowskaWładowska

Nazbyt serio 
potraktowali: 

mickiewiczowskie
„milczkiem”
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Podczas uroczystej mszy św. ks. 
proboszcz Jacek Budzoń nawiązał 
w wygłoszonym kazaniu do powo-
łania kapłańskiego księży Sławiń-
skich, które narodziło się jeszcze 
wtedy, kiedy Biertowice należały 
do parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Sułkowicach, skąd 
skierowano obu księży do Zgroma-
dzenia Księży Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W swoim gromadze-
niu doszli oni do wysokich funkcji 
zakonnych i duszpasterskich. 

Ks. proboszcz przypomniał 
też o tym, w jak trudnych czasach 
księża Sławińscy zaczynali swoją 
posługę kapłańską. Podkreślił, że 
mieszkańcy, przeżywając dzień 
wdzięczności, wspominają zaan-
gażowanie Jubilatów w budowę 
ich świątyni i podziękował za 
wszelkie dobro, które Pan Bóg ze-
słał przez czcigodnych Jubilatów 
na społeczność Biertowic. 

Braterski jubileusz kapłański w Biertowicach
Antoni Sławiński – 40 lat, Kazimierz Sławiński – 45 lat kapłaństwa

„Niech żyje Serce Jezusa przez Serce Maryi”. To wezwanie księży sercanów w parafii pw. Matki Bo-

żej Różańcowej w Biertowicach 24 czerwca br. nabrało większego znaczenia. Mieszkańcy świętowali 

jubileusz posługi kapłańskiej Księży Sławińskich 40-lecia ks. Antoniego i 45-lecia ks. Kazimierza. 

Po mszy św. dzieci i młodzież 
z Biertowic zaprezentowały pro-
gram artystyczny. Życzenia i gra-
tulacje pięknego jubileuszu po-

fot. Monika Widlarz

sługi kapłańskiej płynęły również 
od członkiń i członków Żywego 
Różańca, Rady Parafialnej i Braci 
Strażackiej. 

Monika Widlarz

W akcji uczestniczy około 
200 małych mieszkańców gminy. 
W programie przewidziano wiele 
atrakcji, z wycieczkami bliskimi 
i dalekimi, pluskaniem w basenie 

Ruszyła Akcja Lato 2012 

W Krainie Radości i Fantazji
Coroczne gminne półkolonie, prowadzone przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach

oraz w jej filiach we wszystkich miejscowościach gminy, rozpoczęły się 9 lipca.

w Suchej Beskidzkiej, zwiedza-
niem okolic oraz rozwijającymi 
zajęciami świetlicowymi. Do dys-
pozycji wypoczywających dzieci 
będą też udostępnione obiekty 

sportowe gminy z halą przy gim-
nazjum w  Sułkowicach na czele. 
Przewidziano więc rozmaite zawo-
dy, konkursy i zabawy sportowe. 

–  Jesteśmy przygotowani do 
ciekawego spędzania czasu w każ-
dą pogodę. Zapowiada nam się też 
mnóstwo atrakcyjnych konkursów 
– informuje prowadząca Akcję 
Lato dyrektor ŚŚ Krystyna Sosin. 

Część uczestników w ramach 
Akcji wyjedzie na tydzień w Góry 
Stołowe, gdzie czekają ich nie-
zapomniane przeżycia. Pozostali 
w tym czasie będą nadal bawili się 
w miejscu zamieszkania, wyjeżda-
li na basen i korzystali z innych 
atrakcji lata. 

Wszyscy będą się intensywnie 
przygotowywali do wielkiego  finału 
z nagrodami w okolicy 30 lipca. (red.)

Pierwszy dzień Akcji – organizacyja grup i pierwsze zabawy  fot. Krystyna Sosin
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Jak tłumaczyła Autorka, 
wystawa odbywa się dopiero po 
13 latach od złożonej obietnicy, 
bo przez cały ten czas nosiła się 
z zamiarem stworzenia wystawy 
jednorodnej tematycznie. Kiedy 
wciąż się to nie udawało, bo czas, 
bo sprawy, bo samo życie – posta-
nowiła, że zaprezentuje wystawę 
przeglądową pt. Kartki z pamięt-
nika – przeznaczając na nią pra-
ce w różnych technikach, które 
powstawały w różnych okresach 
życia. Każde z tych dzieł – twier-
dziła Autorka – ma własną historię 
i wiąże się z jakąś opowieścią z jej 
życia. Uczestnicy wernisażu zaś 
zauważyli, że oglądając je, przypo-
minają sobie własne historie i two-
rzą własne zadumania – osobiste 

Wystawa Grażyny Korpal w Galerii Internat

Siostrzyczki
Siostra Grażyna z aplauzem przyjęła wiadomość, że siostra Ola chce stworzyć galerię – kawiarenkę 

kulturalną i dodawała jej animuszu, obiecując, że gdy już taką galerię stworzy, to ona – Grażyna 

– urządzi w niej wystawę swoich prac.  Nie lada kąsek, bo jest osobą znaną w środowisku, znaczącą, 

a nawet – przekładając z polskiego na dzisiejsze – celebrytką. Ola zrobiła co zamierzyła, Grażyna 

pomagała duchem, wspierała radą i znajomościami, aż wreszcie – po 13 latach – dotrzymała 

obietnicy. Tak oto w Galerii Internat założonej 13 lat temu przez dyrektor ZSZiO Aleksandrę Korpal 

14 czerwca odbyło się niewątpliwie największe wydarzenie kulturalne ostatnich miesięcy 

w Sułkowicach – wernisaż wystawy obrazów Dziekan Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Kraków prof. Grażyny Korpal.

Aleksandra i Grażyna Korpal
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

refleksje. To wyznanie wyraźnie 
sprawiło Autorce radość

Nie był to jedyny powód do ra-
dości tego popołudnia, począwszy 
od faktu, że w galerii siostry Korpal 
gościły swoich rodziców i córkę Pani 
Grażyny. Licznie przybyli stali goście 
Galerii Internat, bywalcy plenerów 
artystycznych w Sułkowicach oraz 
przyjaciele i współpracownicy Gra-
żyny Korpal z Krakowa. Nie tylko 
artyści – również archeolodzy, jako że 
Autorka jest z wykształcenia arche-
ologiem śródziemnomorskim, a stu-
dia artystyczne były w jej życiorysie 
konsekwencją archeologicznej pasji, 
połączonej z dziedzicznym talentem. 

Wystawę Kartki z pamiętnika 
w Galerii Internat oglądać można 
było do 10 lipca. (awz)

Za wysokie miejsce w zawo-
dach reprezentacja druhów z Suł-
kowic otrzymała od burmistrza 
Piotra Pułki nagrody w postaci 
oryginalnych piłek Euro 2012 oraz 
czapek kibica. Choć podczas za-
wodów w Czarnym Dunajcu mu-
sieli wykazać się innymi umiejęt-
nościami niż piłkarze, to jednak 
sprawnością fizyczną, szybkim 
bieganiem i dobrą kondycją psy-
chiczną nie odbiegają od formy 
piłkarzy Euro 2012.

W skład naszej drużyny, która 
reprezentowała powiat myślenicki, 
weszli: Józef Jończyk, Sławomir Si-
tarz, Krzysztof Kuchta, Szymon La-
toń, Rafał Kurek, Wojciech Kuchta, 
Maciej Klus, Grzegorz Kowalczyk, 
Mirosław Sroka i Jan Klus.

Za godne reprezentowanie gminy i powiatu w zawodach wojewódzkich

Nagrody dla druhów OSP Sułkowice
Drużyna OSP Sułkowice, która brała udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych 

w Czarnym Dunajcu, została 18 czerwca zaproszona na spotkanie z burmistrzem, jego zastępcą

i sekretarz oraz prezesem i komendantem OSP Sułkowice, by usłyszeć od nich gratulacje 

i podziękowania za promocję gminy oraz dbanie o dobre jej imię w województwie.

fot. Joanna Gatlik
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O b y w a t e l s k i  r u c h  o r g a n i z a c j i  p o z a r z ą d o w y c h  w  g m i n i e  S u ł k o w i c e

g e n e z a

Sułkowice są laureatem I miejsca
Małopolskich Wektorów Współpracy 2012

Wektory zobowiązują

Zaczęło się po wyborach 
sześć lat temu. Już w kampanii 
wyborczej nowa ekipa postawiła 
na „ludzi” i na działanie z ludźmi. 
Przykazaniem nr 1 było: pozwolić 
ludziom działać, animować ich pa-
sje społeczne, popierać wszystko, 
co prowadzi do ożywienia zdrowe-
go ruchu społecznego i wzajem-
nych działań obywatelskich.

Najpierw  trzeba było stwo-
rzyć warunki działania tym, któ-
rzy już coś próbowali robić: dać ja-
kiś lokal, który pomoże prowadzić 
i rozwinąć działalność tutejszemu 
Kołu Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów. Dziś sułkowickie koło PZE-
RiI należy do najprężniej działają-
cych w Małopolsce. Rozdziela tony 
żywności rocznie najskromniej 
żyjącym członkom, organizuje wy-
cieczki po całym kraju, a i Euro-
pie, cyklicznie zaprasza emerytów 
i rencistów na spotkania integra-
cyjne, włącza się we współpracę 
z innymi, np. Stowarzyszeniem 
Gospodyń, a także  organizacjami 
spoza gminy. Sprawiła to pasja i 
dobra wola jednej osoby, Danuty 
Sołtys, która potrafiła pociągnąć 
za sobą innych, stworzyć wokół 
siebie nieformalną grupę wolonta-
riacką, głównie młodych. 

Widział ten potencjał Piotr 
Pułka. Jednym z pierwszych jego 
działań jako burmistrza było przy-
dzielenie emerytom własnego lo-
kalu. Bywa u nich, pomaga w róż-
nych urzędowych sprawach, a gdy 
jest taka potrzeba, zakasuje ręka-
wy i wspólnie z nimi pracuje.

Na terenie gminy nie było wcale 
organizacji kobiecych. Ogromnie 
brakowało kół gospodyń – ruchu 
nieistniejącego od wielu lat. Impuls 
z gminy dał początek Stowarzysze-
niu Gospodyń w Sułkowicach, któ-
re w tym roku świętują jubileusz 
5-lecia. Jest to nowoczesna organi-
zacja, z osobowością prawną. Nale-
żą do niej panie w różnym wieku 
i z różnym poziomem wykształcenia 
i podejmują najbardziej ambitne 
wyzwania. Aby dodać nowo powsta-

g o s p o d y n i e

By integrować tych, którzy integrują
Na kameralne spotkanie w gronie przedstawicieli stowarzyszeń 

działających na terenie gminy zaprosiły Urząd Miejski, LGD Między 
Dalinem i Gościbią oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole przy Gimna-
zjum w Sułkowicach wraz z dyrekcją szkoły.  Każde stowarzyszenie 
otrzymało oprawiony dyplom I nagrody w konkursie Małopolskie Wek-
tory Współpracy, przez co UM chciał zaznaczyć, że sukces samorządu 
w zakresie współpracy z organizacjami jest wspólnym osiągnięciem ru-
chu obywatelskiego naszej gminy.

Wzajemnie i wspólnymi siłami
Jak podkreślali burmistrz i wiceburmistrz, nie w pieniądzach tkwi 

tajemnica sukcesu. Większe i zamożniejsze gminy mogą znacznie wię-
cej wyasygnować dla swoich stowarzyszeń. Jury konkursowe doceniło 
dynamikę rozwoju stowarzyszeń, ich zaangażowanie i osiągnięcia, któ-
re mogły zaistnieć dzięki sprzyjającej atmosferze w gminie, otwartości 
i zaangażowaniu samorządu. 

Stowarzyszenia spotkały się w tym roku po raz drugi i jest nadzieja, 
że te spotkania będą kontynuowane. Okazało się, że jest to ważne, by 
poznawały się nawzajem, nawiązywały wzajemne relacje,  wiedziały o 
sobie jak najwięcej i potrafiły wzajemnie korzystać ze swoich ofert. 

Tylko 20% wkładu własnego – i to w postaci pracy
Środowe spotkanie 26 czerwca miało charakter uroczysty, ze 

wspaniałym poczęstunkiem, a jednocześnie roboczy. Wiceprezes 
LGD Między Dalinem i Gościbią przygotował na tę okazję zestaw 
materiałów informacyjnych i gadżetów, przedstawił możliwości po-
zyskiwania środków unijnych przez stowarzyszenia w ramach puli 
LGD. Podkreślił, że teraz o te pieniądze znacznie łatwiej aplikować, 
bo wystarczy mieć 20% wkładu własnego, a na dodatek można na 
poczet tych 20% zaliczyć wkład pracy własnej stowarzyszenia. Moż-
na też aplikować do Rady Miejskiej o pomoc w realizacji projektu, 
o ile mieści się on w zadaniach i priorytetach gminy. Jeśli zaś chodzi 
o właściwe opisanie projektu i przygotowanie zgłoszenia – LGD oferuje 
pełne wsparcie dla organizacji  na każdym etapie aplikowania. Podkre-

Burmistrz Piotr Pułka wręczył wszystkim przedstawicielom NGO`s dyplom I na-
grody Wektorów

e m e r y c i
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łej organizacji odpowiedniego pre-
stiżu i rozmachu, zapisali się do niej 
zarówno burmistrz Piotr Pułka, jak 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa. I są 
aktywnymi członkami, uczęszcza-
jącymi na zebrania, pomagającymi 
w trudnych sprawach, inicjującymi 
niejedno przedsięwzięcie.

Jeszcze w roku powstania go-
spodynie włączyły się do powiato-
wych konkursów,od razu lokując 
się w czołówce. Są współautorem 
sukcesu, jaki osiągnęła gmina, wpi-
sując potrawę „sułkowicka krzo-
nówka” na listę produktów trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa. 
Owa „krzonówka” jest teraz jednym 
z głównych produktów promocyj-
nych gminy. Gościła w programach 
telewizyjnych Ewy Wachowicz 
i Adama Gesslera, częstowano nią 
na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie i w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, została laureatką Ma-
łopolskiego Festiwalu Smaku.

Za przykładem pań z Suł-
kowic poszły inne miejscowości. 
W ciągu roku powstały podobne 
organizacje we wszystkich wsiach 
gminy. Burmistrzowie cierpli-
wie jeździli, pomagali, inicjowali, 
udzielali się towarzysko - i warto 
było. Działania przyniosły efekt 
imponujący. Dziś działają 4 sto-
warzyszenia i jedno koło. Dzięki 
nim od kilku lat we wszystkich 
miejscowościach gminy organizo-
wane są opłatki integracyjne dla 
ogółu mieszkańców, a takie świę-
ta jak Dni Sułkwic czy wrześnio-
wy Jarmark Sułkowicka Jesień to 
za każdym razem festiwal trady-
cyjnych smaków z całej gminy 
i dzieła zręcznych kobiecych rąk.

Tworząc nowe, gmina nie za-
niedbywała tego, co już istniało. 
Sułkowice mogą się poszczycić 
doskonale zorganizowaną opieką 
nad osobami niepełnosprawnymi. 
Wokół DPS w Harbutowicach im. 
Tadeusza Piekarza – autorskiego 
dzieła wieloletniej dyrektor Kry-
styny Stolarskiej,  powstało wie-
le form pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi, w tym Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, mające dziś 
swoje oddziały  w trzech miejsco-
wościach powiatu.  Należy do tych 
form także ruch społeczny Sto-
warzyszenia na Rzecz Wspiernia 
Osób Niepełnosprawnych Kolo-
nia. Założył je Obywatel Honoro-
wy gminy, były wojewoda Tadeusz 
Piekarz. Od wielu lat przewodni-
czy mu Krystyna Stolarska. Orga-
nizacja prowadzi Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

n i e p e ł n o s p r a w n i

ślał, że czasu jest mało, bo w jesieni kończy się pula pieniędzy na lata 
do 2013. A nie jest ich mało. LGD dysponuje kwotą 914 tys 700 zł do roz-
dysponwania w gminie Sułkowice w ostatnich naborach. Od przyszłego 
roku wejdzie nowa pula i pieniądze przewidziane dla podmiotów z na-
szej gminy zwyczajnie przepadną, a szansa na aplikowanie pojawi sie 
dopiero w 2015 r. Dlatego osobiście zapraszał organizacje z pomysłami 
na projekty do końca sierpnia i wręczył wszystkim przedstawicielom 
materiały informacyjne. 

Projekty promocyjne gminy
Także gmina zamierza zrealizować dwa projekty zorientowane na 

wspieranie i ożywianie ruchu obywatelskiego w ramach stowarzyszeń. 
Planowane jest opracowanie i wydanie monografii organizacji po-

zarządowych, poprzedzone badaniem aktywności społecznej na tere-
nie gminy. Książka będzie opisywała działalność wszystkich naszych 
stowarzyszeń, ukazując ich zakres działania, ofertę dla członków i dla 
społeczności lokalnej, kontakt, wreszcie osiągnięcia i dobre praktyki 
wypracowane przez nasze stowarzyszenia. Każda organizacja otrzyma 
po kilkadziesiąt egzemplarzy książki, co będzie stwarzało dobre możli-
wości promocji własnej, innych stowarzyszeń oraz gminy. 

W opracowaniu projektu będą uczestniczyli przedstawiciele orga-
nizacji. „Liczymy, że dzięki realizacji tego projektu nie tylko powstanie 
wartościowa publikacja, lecz także nastąpi dalszy rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie” – zaznaczono.

Odkrywanie walorów turystyczno-rekreacyjnych
Celem drugiego projektu jest skoordynowana promocja gminy 

Sułkowice. Zostanie opracowana profesjonalna prezentacja filmowa 
w czterech odcinkach tematycznych: informacja ogólna, atrakcje tu-
rystyczne, kultura i tradycja oraz gospodarka. Film zostanie umiesz-
czony na atrakcyjnym portalu internetowym o dużej oglądalności 
i będzie na nim utrzymywana przez 24 miesiące. Wydana zostanie 
również prezentacja multimedialna na płytach CD oraz ulotki promo-
cyjne. LGD i gmina zaprosiły wszystkie organizacje do współpracy 
w tym przedsięwzięciu.

Po pierwsze – zaprzyjaźnić się
Cel roboczy spotkania był bardzo ważny, zapowiedziano następne spo-

tkania robocze, jednak pierwszym i najważniejszym celem tego środowego 
spotkania było wzajemne bliższe poznanie się stowarzyszeń i zaprzyjaźnie-
nie się  między sobą, czemu sprzyjać miała swobodna atmosfera, umożli-
wiająca wiele prywatnych rozmów. Czas spotkania urozmaiciła też śpiewem 
Paulina Rusek, a na telewizorze LCD  przez cały czas wyświetlane były fo-
tosy, filmy i prezentacje dokumentujące codzienną pracę i dni świąteczne 
w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. 

Stowarzyszeni podczs prezentacji LGD na temat funduszy unijnych

2 
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Kolonia wypracowała doskona-
łe formy działania i świetnie sobie 
radzi. Ale zawsze, gdy tego potrze-
buje, może liczyć na pomoc gminy, 
dofinansowanie działań z otwartego 
funduszu ofert, nagrody, puchary, 
obecność i zwykłą życzliwość.

Licznie działają w gminie klu-
by i stowarzyszenia sportowe pra-
cujące z młodzieżą. Gmina w mia-
rę swoich możliwości nie szczędzi 
środków na ich rozwój, organizację 
czasu wolnego młodzieży, wsparcie 
instytucjonalne i organizacyjne. 

Sułkowice należą do Lokalnej 
Grupy Działania „Między Dalinem 
i Gościbią” wraz z Myślenicami. 
Biuro sułkowickie stoi otworem 
dla wszystkich, którzy chcą poma-
gać, współpracować, potrzebują 
pomocy w opracowaniu aplikacji 
do programów UE, doprecyzować 
pomysły. Samo podpowiada, co 
jeszcze można i jak można lepiej.  
Wraz z gminą organizuje szkolenia 
dla przedsiębiorców i NGO`s. Wi-
ceprezesem LGD i szefem sułko-
wickiej części jest były burmistrz 
sułkowicki, a później  starosta my-
ślenicki Adam Gumularz.

Wiele by jeszcze można mówić 
o organizacjach w gminie. Choćby 
o druhach strażakach, którzy dzię-
ki gminie w tym okresie wzbogacili 
się o pięć nowych samochodów, wy-
remontowali strażnice, odnotowali 
sukcesy sportowe. Są obecni w życiu 
gminy na każdym kroku, ale też gmi-
na jest wraz z nimi na dobre i złe.

Można by pisać o wzorcowej 
działalności sułkowickiego koła Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej, który podobnie jak emeryci, 
mógł rozwinąć działalność w oparciu 
o przyznany przez gminę lokal, a tak-
że przez włączenie się w potrzebną 
działalność pracowników gminy.

Można by pisać o stowarzysze-
niach powstałych przy szkołach, or-
ganizowanych przez nie festynach, 
piknikach, pozyskiwaniu środków 
na pomoce dydaktyczne z pożytku 
publicznego. Dzięki nim np. w szko-
łach tak małej gminy, jak Sułkowice 
pracuje kilka tablic interaktywnych 

Wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Coś drgnęło w stowarzyszeniach 
kulturalnych i młodzieżowych. Jest 
szansa na stowarzyszenia zawodo-
we. Są takie stowarzyszenia, które 
nie włączają się do wspólnego nur-

sport i rekreacja

L G D

j e s z c z e

Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach obchodziło swój jubile-
usz pięciolecia. Ta uroczystość miała – prócz oczywistego – także szcze-
gólny wymiar: gospodynie z Sułkowic zainicjowały ruch stowarzyszeń 
i kół kobiet w całej naszej gminie. Panie z Biertowic, Harbutowic, Krzy-
waczki i Rudnika przybyły z życzeniami, prezentami i słowami przyjaź-
ni. Tak oto w czas świętojański – 23 czerwca – mieliśmy w Starej Szkole 
na sułkowickim Rynku prawdziwy gminny sabat… czarodziejek. 

Było wspominanie dokonań 
pięciolecia, gratulacje, życzenia 
i prezenty od gospodyń, innych 
organizacji współpracujących ze 
stowarzyszeniem, takich jak koło 
emerytów, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, PKPS, a także od władz 
gminnych oraz wierszowane po-
dziękowania od promocji gminy. 
Stowarzyszenie wspierało gminę 
(a gmina stowarzyszenie) w orga-
nizacji wielu imprez i uroczystości, 
godnie prezentując gminę także na 
zewnątrz. Owocem tej współpracy 
było wpisanie na listę produktów 
tradycyjnych Sułkowickiej Krzo-
nówki, co zainicjowało triumfalną 
karierę medialną naszej sułkowic-
kiej zupy wielkanocnej.

Było wesoło i śpiewnie. Wraz 
z ekipą chóralnych gospodyń z Rud-
nika przybył nieodłączny Stani-
sław Judasz ze swoim akordeonem, 
a Zofia Kurowska – członkini stowa-
rzyszenia z Sułkowic, korzeniami 
tkwiąca w ZPiT „Elegia” z Rudni-
ka, jak zwykle ze swadą prowadziła 
śpiew całej rozbawionej sali.

Było suto i gustownie na sto-
łach. Potrawy przygotowane przez 
gospodynie nie tylko wabiły zapa-
chem i spodziewanym smakiem, 
lecz również wyszukanymi forma-
mi, piękną dekoracją i poczuciem 
humoru. Na środku stołu królował 
tort najeżony prażonymi migdała-

mi. Ich układanie ktoś słusznie na-
zwał benedyktyńską pracą. Trudno 
wymienić wszystkie sałatki, ro-
ladki, zakąski, pieczone mięsiwa 
i owoce gustownie przeplatające 
„konkretne” potrawy. Na gorąco 
dymił boeuf strogonof, a na trawie-
nie służyły kapitalne nalewki.

Gospodynie nie tylko gotują 
i śpiewają. Pokaz owoców talentu  
ich zdolnych rąk zorganizowany 
został w drugiej sali Izby Tradycji. 
Tam czarowały piękne serwety, 
kwiaty bibułowe i wszelkie ozdoby. 

Taki jubileusz ma to do sie-
bie, że nie tylko podnosi się pod 
niebiosa zasługi, nie tylko docenia 

dokonania i weseli po wykonanej pracy, ale równocześnie snuje się pla-
ny i omawia zamiary. A jest ich wiele, bo nasze Panie, dowodzone przez 
dwie Hanki: Judaszową i Gatlikową, mają nieograniczoną inwencję 
i niespożytą energię. I tak niech już zostanie na kolejne lecia.

Drewniany jubileusz złotych gospodyń
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LGD proponuje

Nasze „Wektory”
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepeł-
nosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach, 
prezes Krystyna Stolarska 
Polski Komitet Pomocy Społecznej – prezes 
Krystyna Sosin 
Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach, prze-
wodnicząca Danuta Sołtys 
Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach, 
prezes Franciszek Świerk
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywaczce, 
prezes Tadeusz Burda
Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach, 
prezes Stefan Kurek
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku, prezes 
Tadeusz Krzywoń
Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach, 
prezes Jan Hodurek 
Ludowy Klub Sportowy „Rudnik”, prezes To-
masz Dynur
Uczniowski Klub Sportowy „Katana” Sekcja 
Judo, prezes Jacek Bugajski
Uczniowski Klub Sportowy „Plon” przy ZPO 
w Krzywaczce, prezes Tomasz Trzeboński
Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Szkole 
Podstawowej w Sułkowicach, prezes Piotr Sroka
Klub Sportowy „Gościbia”, prezes Jacek Burkat 
Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach, 
prezes Anna Judasz
Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbuto-
wicach, przewodnicząca Anna Gielata 
Stowarzyszenie Gospodyń „Kalina” w Rudni-
ku, przewodnicząca Barbara Szatan
Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie Klima-
ty”, prezes Małgorzata Szafraniec
Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach, 
przewodnicząca Lucyna Biela

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem 
i Gościbią”, wiceprezes Adam Gumularz
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika 
„Diabelski Kamień”, prezes Marek Szczurek
Stowarzyszenie Kowali, prezes Kazimierz 
Skorut 
Sułkowicka Izba Gospodarcza, prezes Stani-
sław Biernat 
Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Krzy-
waczce działający przy Stowarzyszeniu Po-
mocy Szkole „Małopolska”, przewodniczący 
Józef Dusza
Społeczny Komitet przy Gimnazjum w Sułko-
wicach działający przy Stowarzyszeniu Po-
mocy Szkole „Małopolska”, przewodnicząca 
Halina Obst
Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowi-
cach działający przy Stowarzyszeniu Pomocy 
Szkole „Małopolska”, przewodnicząca Moni-
ka Lempart
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Sułkowicach, przewodni-
cząca Angelika Obajtek 
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 w Sułkowicach, przewodnicząca Izabela 
Stokłosa 
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 
Nr 2 w Sułkowicach, przewodnicząca Urszu-
la Broda 
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 
Nr 3 w Sułkowicach, przewodnicząca Mag-
dalena Bochenek 
Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych 
w Biertowicach, przewodniczący Jacek Feret
Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświato-
wych w Rudniku, przewodniczący Bogusław 
Kurowski 
Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświato-
wych w Krzywaczce, przewodnicząca Justy-
na Gawor  
Rada Rodziców przy Gimnazjum w Sułkowi-
cach, przewodnicząca Bernadetta Koźlak
Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświa-
towych w Harbutowicach, przewodnicząca 
Renata Golonka 
Charytatywny Turniej o Puchar Prezesa, or-
ganizator Edward Łaski 
Akcja „Szlachetna Paczka”, lider zespołu Ur-
szula Woźnik–Batko
Grupa AA, rzecznik Jarosław Krzyżek 
Muzyczna Parantela, prezes Joanna Szafraniec
Sołtys Biertowic Kazimierz Król 
Sołtys Harbutowic Bożena Horwat 
Sołtys Krzywaczki Janusz Starzec 
Sołtys Rudnika Zofia Góralik
Przewodniczący Rady Osiedla Sułkowice 
Adam Bargieł  
 

Aby pomóc organizacjom 
w zdobyciu dofinanowania do swo-
ich projektów i zaplanowaniu pra-
cy nad nimi LGD pronuje nastepu-
jący harmonogram:

do końca sierpnia – indywi-
dualna konsultacja przedstawicieli 
stowarzyszenia w biurze LGD

do 15 września – opracowanie 
wraz z pracownikiem LGD wstęp-
nej fiszki projektu

równolegle – poinformowanie 
burmistrza o zamiarze aplikowa-
nia, jeżeli stowarzyszenie będzie 
ubiegało się o pomoc finansową 
gminy 

do końca września – opraco-
wanie wniosku aplikacyjnego z po-
mocą biura LGD.

p r z y k ł a d y :
Do tej pory w oparciu o dofi-

nansowanie z LGD realizownych 
jest tylko 5 projektów:

1. OSP w Harbutowicach zmo-
dernzuje świetlicę wiejską, 

2. Izba Gospodarcza w Sułkowi-
cach opracuje strategię promocji 
turystycznej,

3. „Muzyczna Parantela” zakupi 
stroje i sprzęt dla orkiestry dętej 
z Krzywaczki i Bęczarki,

4. Stowarzyszenie Gosppodyń 
„Swojskie Klimaty” zakupi stro-
jej i sprzęt,

5. KS Gościbia zorganizuje ju-
bileusz 90 rocznicy rozegrania 
pierwszego meczu piłki nożnej 
w Sułkowicach.
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tu, skupiając się jedynie na własnej 
działalności, jak np. hodowcy go-
łębi. Jest nad czym pracować i jest 
z czego czerpać. To cieszy.

„Wektory” wręczone zostały podczas świę-
ta Małopolski w Operze Krakowskiej 

opracowanie i fotografie: Anna Witalis Zdrzenicka




