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Wybrane z numeru:

Gościbia na obozie w Limanowej      s. 17

Nowości w Izbie Tradycji      s. 18

Rocznica 24 lipca   s. 9

Z „Elegią” w Italii           s. 11

Akcja „Lato 2012”        s. 15

Remonty w placówkach oświatowych s. 7

W k ł a d k a

Fundusze UE i 14 miejsce Sułkowic w Polsce    

Rozliczone inwestycje z PROW 2012  s.  5

Ozdobne hektary       s. 18

Gminne zawody strażackie         s. 10

Uf, jak gorąco

(awz)

Kanikułę mamy gorącą tego roku. I nie chodzi tylko, ani przede 
wszystkim o pogodę. Podczas gdy jedni się urlopują, inni uwijają się jak 
w ukropie przed kolejnymi ważnymi wydarzeniami. Zdecydowanie na 
ich czele jest otwarcie zalewu w Sułkowicach. Ktoś (nie pomnę już kto, 
więc Autora przepraszam i chętnie potwierdzę jego prawa autorskie, jeśli 
tylko się zgłosi) stwierdził: My tu otwieramy nową kartę historii Sułko-
wic, a nie tylko zalew.

W pierwszym odruchu pomyślałam: egzaltacja i przesada. Pomy-
ślałam chwilę (a że gorąco, to myślenie wolniej mi przychodzi), drugą 
i... Eureka! Miał rację jak amen w pacierzu. No bo czym jest ten nasz nie-
wielki zalew? Obok odpowiedzi tak ewidentnych, jak ta, że zalew to woda,  
nasuwają się bardziej wyszukane: np. że to teren rekreacyjny i spacerowy, 
park – pierwszy taki w Sułkowicach. Już od kilku miesięcy o każdej porze 
dnia i wieczora można spotkać nad zalewem sułkowiczan – im bliżej koń-
ca, tym liczniejszą rzeszę. Najpierw „pilnowali” roboty, teraz robią wła-
sny „odbiór”. Sułkowice autentycznie się cieszą. Przyjeżdżają też już do 
nas ciekawscy sąsiedzi z okolic i podziwiają: „Strzał w 10”, „Ameryka” 
– chwalą. Wybrałam się nad zalew „incognito” po oddaniu obiektu przez 
wykonawcę i od razu mogłam rozmawiać z ludźmi z Suchej, Lanckorony, 
gośćmi wakacyjnymi z Krakowa. Jest atrakcja – nie ma dwóch zdań.

Czy atrakcją pozostanie, gdy zniknie urok nowości? W tym już gło-
wa m.in. dzierżawcy obiektu, który będzie nim zarządzał – Mariana 
Profica. Ma ambitne plany, ale na razie sza! Nie zapeszajmy. Cieszyć 
się tylko można, że przetarg wygrał „swój” człowiek, z naszej gminy.

Póki co gmina i dzierżawca przygotowują się do otwarcia obiektu 
11 sierpnia. W muszli koncertowej zapowiadany jest koncert naszej or-
kiestry dęto-jazzowo-swingowej pod batutą Andrzeja Moskala i występ 
niespodzianka. Na pewno zainauguruje swoją działalność wielki grill. 
W wypożyczalni już pojawiają się urządzenia wodniackie. Nie będzie 
tylko inaugurującego skoku burmistrza do wody, bo na razie nie wolno 
w zalewie się kąpać. Ale i tak można korzystać z pływania na rowerach 
wodnych, łódkach, materacach itp. Już odbył się kurs ratownictwa wod-
nego, by fachowo dbać o bezpieczeństwo wypoczywających.

Są i inne inwestycje. Rozliczane są już te wykonywane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wre jak w ulu w przedszkolu w Krzy-
waczce przed otwarciem, ruszyło w górę gimnazjum w Rudniku, trwa-
ją remonty przed pierwszym dzwonkiem w placówkach oświatowych 
i prace na drogach. Rozbudowywana jest oczyszczalnia ścieków, zgod-
nie z planem idą prace kanalizacyjne i wodociągowe. 

Tak zmienia się obraz świata – tam gdzie jeszcze niedawno był „be-
łek” mamy elegancki zalew wśród alejek i obiektów małej architektury. 
A tam, gdzie wielu narzekało, że nie umiemy zdobywać pieniędzy na roz-
wój gminy – mamy „bombę”. Sułkowice znalazły się na 14 miejscu na 992 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Polsce w rankingu „Rzeczpospolitej” 
w kategorii pozyskiwania pieniędzy unijnych przez gminy miejsko-wiej-
skie w przeliczeniu na mieszkańca. Smaku temu newsowi dodaje fakt, że 
w Małopolsce jesteśmy drudzy po Muszynie. 

Jak wakacje, to trzeba było gdzieś pojechać. W Góry Stołowe na 
bardzo udane wakacje wyruszyła ekipa z Akcji Lato, do Limanowej 
obóz sportowy Gościbi, a „Elegia” skonsumowała nagrodę burmistrza 
w postaci wyjazdu do Włoch i partnerskiego Cuveglio. Ponieważ ludzie 
mają różne własne sprawy, na wycieczkę pojechało 25 osób z „Elegii”, 
a resztę miejsc w autobusie wypełniła reprezentacja Urzędu Miejskiego 
i gminnych placówek oraz Rady Miejskiej. Znowu było gorąco – dosłow-
nie i w przenośni. 

Wędrujemy my, wędrują i do nas. Radio Kraków np. przywędrowało 
tu za naszą krzonówką i zmajstrowało w Sułkowicach pachnącą audy-
cję, emitowaną w dobrym czasie antenowym. Oby słuchacze wykorzysta-
li tę „ścieżkę smaku”. A jeśli o smaku mowa, to już niedługo krzonówka 
znowu będzie się zalecała na finale Małopolskiego Festiwalu Smaku na 
Placu Wolnica.  Mamy też dla Państwa wiele innych zaproszeń.  Szykują 
nam się dożynki gminne i powiatowe, Zakończenie lata na Kamieńcu ze 
zlotem esioków i kolejna edycja jarmarku Sułkowicka Jesień. 

Po więcej newsów i ciekawostek zapraszamy do „Klamry” i życzy-
my ciekawej lektury.

Z a p r o s z e n i a

Otwarcie zalewu
rekreacyjnego 
w Sułkowicach

11  s ie rpnia  godz .  17 0 0

Zakończenie lata na Kamieńcu 
(ul. na Węgry)

18  s ie rpnia  godz .  15 0 0

w programie m.in.

II Gminny Zlot Esioków
i wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzieci

Dożynki Gminne

19  s ie rpnia  godz .  12 0 0

w Harbu towi ca ch

Dożynki Powiatowe 
w Tenczynie gm. Lubień 

26  s ie rpnia  godz .  14 0 0

Krzonówka w Radio Kraków          s. 10

Z ostatniej chwili
Janusz Starzec, sołtys Krzy-

waczki od 1992 roku, a zarazem 
radny miejski ostatnich dwóch 
kadencji – w niedzielę 5 sierp-
nia podczas Dni Lachowic otrzy-
mał wyróżnienie w konkursie 
„Najlepszy Sołtys Województwa 
Małopolskiego A.D. 2011”.
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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

Zaledwie odebrano zalew od 
wykonawcy (13 lipca), a już zna-
leźli się nad nim liczni amatorzy 
wody dla ochłody w upalne lip-
cowe dni. Ludzie tłumnie zaczęli 
się schodzić na nowe rekreacyjne 
miejsce Sułkowic: młodzież, całe 
rodziny z dziećmi, a nawet cał-
kiem dorośli – nie tylko w dzień, 
ale i w nocy – kiedy to zalew jest 
pięknie oświetlony i stanowi miej-
sce romantycznych spacerów oraz 
bardzo udanych biesiad z dala od 
zgiełku miasta. 

Kurs
Dodatkowo miejsce zaintere-

sowało działaczy WOPR, którzy po-
stanowili przeprowadzić tu kurs ra-
townictwa wodnego. Wzięli w nim 
udział młodzi ludzie z okolicznych 
miejscowości – m.in.  z Dobczyc, 
Jawornika, Rudnika – w sumie 
3 dziewczyny oraz 3 chłopców. Jak 
mówi prowadzący kurs woprowiec, 
to bardzo ciężki zawód, dlatego 
i zainteresowanych nie jest zbyt 
wielu. On sam po pierwszej akcji 
wyłowienia topielca nie mógł spać 
przez trzy tygodnie.  

Woda w zalewie nie jest zbyt 
przejrzysta, co na początku przera-
ziło jego podopiecznych, ci jednak 
muszą się przyzwyczaić do tego, 
że w warunkach naturalnych jest 
dużo gorzej i czasem pod wodą nie 
widać kompletnie nic. Uczestnicy 
kursu dzielnie spisali się podczas 
ćwiczeń praktycznych w wodzie, 
prezentując akcję wyławiania to-
piącej się w wodzie osoby od mo-
mentu wskoczenia do wody – po-
przez przepłynięcie z tą osobą na 
brzeg, ułożenie jej w bezpiecznej 
pozycji oraz przeprowadzenie akcji 
sztucznego oddychania z uciska-
niem klatki piersiowej. 

Otwarcie zalewu
Na 11 sierpnia o godz. 17:00 

przewidziane jest otwarcie zale-
wu dla mieszkańców i turystów. 
W planach jest koncert Orkiestry 
Dętej oraz zespołu Efekt Band, 
który zagra „pod nogę”. Dodatko-
wo będzie jeszcze niespodzianka. 

Zalew w Sułkowicach wzbu-
dza coraz większe zainteresowanie 
zarówno mieszkańców, jak i tury-

Zalew w Sułkowicach coraz tłumniej odwiedzany 

Kurs ratownictwa wodnego WOPR na zalewie
Działacze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego postanowili na zalewie w Sułkowicach 

przeprowadzić kurs ratownictwa wodnego w dniach od 27–29 lipca. 
Odbyły się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne – w wodzie.

stów z zewnątrz. Codziennie widać, 
jak zmierzają do niego całe „piel-
grzymki” z ręcznikami i sprzętem 
wodnym. Sułkowice nareszcie 
doczekały się miejsca rekreacji 
z prawdziwego zdarzenia, gdzie 

na każdego czeka coś miłego. Wy-
starczy tylko ruszyć z domu pie-
szo, na rowerze bądź samochodem, 
a atrakcji wystarczy dla wszyst-
kich. Zapraszamy. 

(jg)

Akcja ratownicza w ramach kursu WOPR nad zalewem w Sułkowicach
fot. Joanna Gatlik

Fundusze 
Europejskie dla 
Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice

S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  1 6  l i p c a

Na wniosek burmistrza zwoła-
na została XXIII nadzwyczajna se-
sja Rady Miejskiej w Sułkowicach 
w dniu 16 lipca. 

Przedmiotem obrad było prze-
prowadzenie aktualizacji budżetu 
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej po zamknięciu i rozliczeniu 
inwestycji gminnych oraz przesu-
nięcie uzyskanych z rozliczenia 

środków na dofinansowanie zadań 
nadzoru rozbudowy oczyszczalni 
ścieków.

Przy tej okazji radni rozmawia-
li też o planach zagospodarowania 
przestrzennego, postępie procedur 
planistycznych dla poszczególnych 
miejscowości oraz o sposobie roz-
wiązania patowych sytuacji przy 
planie Sułkowic.

Wykaz lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy 
Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego (budynek przystanku PKS w Sułkowicach).

Nr działki: 2379/1
Powierzchnia lokalu: 36,50 m2

Położenie i opis nieruchomości: lokal w budynku komunalnym w Suł-
kowicach przy ul.11 Listopada nr 2 (budynek przystanku PKS)
Okres trwania umowy: 3-10 lat
Nr Księgi Wieczystej: 47275
Przeznaczenie: handel lub usługi
Stawka netto za 1 m2: 15 zł + VAT
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospo-
darce nieruchomościami  z późn. zm.).

(red.)
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Biertowice i Rudnik

Rozliczone inwestycje z PROW 2012
Inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowane w Biertowicach i Rudniku, 

w lipcu zostały ostatecznie zakończone i rozliczone.

Teren rekreacyjny 

w Biertowicach
Wartość projektu wynosi 121 tys. 

924,45 zł, z czego dofinansowanie 
z PROW to 79 tys. 021 zł. Ogrodzono 
teren, wykonano boiska do piłki noż-
nej i siatkowej, miejsce parkingowe 
oraz wyposażono plac zabaw i urzą-
dzono tereny zielone.

Wykonawcą robót był nasz Za-
kład Gospodarki Komunalnej.

Odnowa centrum Rudnika 
W ramach tego zadania od-

remontowany został parking nad 
kościołem oraz urządzono tereny 
zielone z wkomponowanymi ele-
mentami małej architektury.

Wartość projektu wynosi 239 
tys. 689 zł, z czego dofinansowanie 
wyniosło 157 tys. 017 zł.

Prace wykonało Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych ,,BE-
SKID” sp. jawna.

Ponadto z udziałem PROW 

– kanalizacja w Rudniku
W latach 2013–2014 realizowa-

ny będzie II etap budowy kanaliza-
cji w Rudniku. Zadanie to obejmie 
cały Rudnik oprócz ulicy Dolnej, 
gdzie kanalizacja już funkcjonuje. 
Wartość inwestycji wyniesie ok. 23 
mln 800 tys. zł. Projekt otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 4 mln 
z PROW, oś 3 Jakość życia na obsza-
rach wiejskich i różnicowanie go-
spodarki wiejskiej, działanie 3.2.1. 
Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej w ramach dzia-
łania Odnowa i rozwój wsi.

Wykonawca robót zostanie 
wyłoniony w drodze przetargu, 
przeprowadzonego w 2013 r.

W przyszłym roku z PROW re-
alizowana też będzie budowa Cen-
trum Kultury w Harbutowicach. 
Obecnie wykonywany jest projekt 
tej inwestycji. 

Wspólnymi siłami gminy i firm

Alejka na cmentarzu 
Ze  wspólną inicjatywą wy-

brukowania alejki na cmenta-
rzu w Sułkowicach wystąpili 
burmistrz i właściciele firmy 
Juco, a dołączył do nich WiD-Bet. 

Firmy dostarczają potrzebny 
materiał, zaś prace brukarskie wy-
konuje grupa gospodarcza gminy. 
Burmistrz jest wdzięczny preze-
som firm, że wskazali potrzebę, 
zaangażowali własną gotówkę 
i podpowiedzieli znakomity mo-
del współpracy przedsiębiorców 
z gminą dla wspólnego dobra. Za-
chęca do podjęcia tej idei przez 
inne organizacje i wybrukowa-
nia dalszych alejek na cmentarzu 
– oczywiście za zgodą parafii.

Urząd Miejski planuje moder-
nizację parkingu przy kościele. 

Gmina stara się o wydzierża-
wienie tego terenu od parafii. Pla-
nowane jest, że na placu powstaną 
brukowane przestrzenie do parko-
wania, przeplatane zielenią i ele-
mentami małej architektury. Obec-
nie trwa opracowywanie koncepcji.

W centrum miasta powstanie 
nowe funkcjonalne miejsce, popra-
wiające w wyraźny sposób estetykę 
kompleksu rynku, harmonizujące 
ze Starą Szkołą, kościołem i parkiem 
przy pomniku oraz klombami wkom-
ponowanymi w przestrzeń ulicy. (md)

W porozumieniu z parafią

Parking 

w centrum miasta

(md)

Dofinansowanie inwesty-
cji zrealizowanych w tym roku 
z PROW pochodziło z działania 
4.1.3. Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla obszaru LGD 
Między Dalinem i Gościbią dla 
operacji, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy 
w ramach Odnowy i rozwoju wsi.

(ag)

Biertowice                   fot. Wojciech Bargieł

Rudnik                                 fot. Wojciech Bargieł
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice – układanie brukowanych alejek na 
cmentarzu (patrz s. 5)

Biertowice – remont korytarza w szkole, wykonywany 
środkami własnymi dyrektora przez grupę gospodarczą 
UM

Sułkowice – postęp prac przy remoncie łazienek
w Przedszkolu nr 2. W tym roku remontowane są dwie 
łazienki, na przyszły rok zaplanowano remont kolejnych 
dwóch.

Harbutowice – asfaltowa droga Na Granice. W ra-
mach zadania  wykonano 210 mb nakładki asfaltowej, 
od pomnika Sanguszki w stronę Granic. Zadanie współ-
finansowane przez Urząd Marszałkowski. 

Rudnik – budowa gimnazjum. Obecnie wykonywane 
są elementy konstrukcyjne piwnic, trwa przygotowywa-
nie deskowania i zbrojenia pod pierwszą płytę. Jeszcze 
w sierpniu zostanie wykonana przekładka sieci wodocią-
gowej kolidującej z budową.

Harbutowice – teren po rozbiórce starej szkoły. Przy-
gotowanie pod przyszłą inwestycję, jaką jest rozbudowa 
budynku komunalnego na potrzeby Centrum Kultury 
w Harbutowicach.

fo
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O g ł o s z e n i a 

Urzędu Miejskiego
Remonty w szkołach

i przedszkolach
Wyprawka szkolna 2012/2013

Wnioski o udzielenie pomo-
cy finansowej uczniom na zakup 
podręczników szkolnych przyj-
mowane są 
od 16 sierpnia do 3 września br.

przez dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2012/2013.

Pomoc udzielana jest na zasa-
dzie zwrotu poniesionych kosztów 
na podstawie imiennego dowodu 
zakupu podręczników (faktura, 
rachunek), do wysokości wartości 
udzielonej pomocy.

Programem w roku 2012 będą 
objęci uczniowie rozpoczynający 
edukację szkolną w klasach:

1)  I – IV szkoły podstawowej;
2)  I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. 

zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum;

3) uczniowie słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim oraz 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi – w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest  niepeł-
nosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszcza-
jący do szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych: 
zasadniczych szkół zawodowych, 
liceów ogólnokształcących, liceów 
profilowanych, techników, uzupeł-
niających liceów ogólnokształcą-
cych i techników uzupełniających, 
dla dzieci i młodzieży.

W przypadku uczniów pełno-
sprawnych wymagane jest kryterium 
dochodowe. Szczegółowe informacje 
odnośnie zakresu finansowania, wy-
mogów oraz potrzebnych dokumen-
tów znajdują się na stronie interneto-
wej gminy (www. sulkowice.pl) oraz 
u dyrektora szkoły.

Zasiłki i stypendia szkolne
Wnioski o stypendia i zasiłki 

szkolne na przyszły rok szkolny 
przyjmowane są w OPS

od 1 do 15 września br.

Szczegółowych informacji udziela 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sułkowicach, 
ul. Sportowa 45, tel. 12 272 50 20

Jeśli rodzina korzysta w mie-
siącu sierpniu 2012 r. ze świad-
czeń pomocy społecznej w formie 
zasiłku stałego, okresowego lub 
celowego, wtedy dodatkowe doku-
menty nie są wymagane.

We wszystkich placówkach oświatowych w czasie wakacji trwają 
modernizacje, remonty i naprawy bieżące. Prace w budynkach za-

kończą się przed pierwszym dzwonkiem, a na terenach 
wokół nich w kilku przypadkach potrwają jeszcze do września.

Tylko kilka najpoważniejszych 
inwestycji w gminnych szkołach 
i przedszkolach prowadzi Refe-
rat Inwestycji Urzędu Miejskiego. 
Pozostałe wykonują dyrektorzy 
placówek. Mają taką możliwość, 
ponieważ w naszej gminie wszyst-
kie budynki oświatowe zostały 
przekazane w trwały zarząd ich 
kierownictwu. Planowane remonty 
i modernizacje pomieszczeń oraz 
bazy dydaktycznej ujmowane są 
w budżecie szkoły. 

Ponadto większość dyrekto-
rów pozyskuje dodatkowe pienią-
dze od sponsorów i z 1% podatku 
z tytułu organizacji pożytku pu-
blicznego, dzięki działającym przy 
nich stowarzyszeniom pomocy 
szkole. Zadania te wspierają rów-
nież rady rodziców. 

O prowadzonych remontach 

mówią dyrektorzy placówek:

Gimnazjum w Sułkowicach 
– wicedyrektor Dorota Małek-Mo-
skal: Malujemy nasze przestronne 
korytarze, odnawiamy pomieszcze-
nie biblioteki i część sal lekcyjnych. 
Przenosimy pracownię informa-
tyczną do zaadaptowanej na ten 
cel sali. Na dniach referat inwe-
stycji rozpocznie też remont dachu 
hali sportowej.

Szkoła podstawowa w Sułko-
wicach – dyrektor Jolanta Stręk: 
Prowadzimy remont budynku B. 
Obejmuje on wymianę rynien, ma-
lowanie sal lekcyjnych oraz szatni 
przy sali sportowej. Mamy jeszcze 
jeden plan na wakacje, ale nie 
wiem, czy uda nam się go zrealizo-
wać, więc na razie lepiej o nim nie 
rozmawiać.

Zespół Placówek Oświato-
wych w Rudniku –dyrektor Miro-
sław Pękala: Malujemy korytarze 
i montujemy na nich ławki. Bu-
dowana jest też dodatkowa klatka 
schodowa i wejście do piwnic. Roz-
poczynamy remont boiska sporto-
wego. Zakończenie tego remontu 
przewidujemy na wrzesień.

Zespół Placówek Oświatowych 
w Harbutowicach – dyrektor Mał-
gorzata Kisielewska: U nas prace 
remontowe przewidziane na ten rok 
są już zakończone. Związane były 
z przeniesieniem biblioteki szkolnej 
do budynku B, co dało możliwość 
adaptacji pomieszczeń po bibliotece 
na nowe sale przedszkolne. Ponadto 
urząd miejski lada dzień ukończy 
termomodernizcję budynku B. 

Zespół Placówek Oświato-
wych w Biertowicach – dyrektor 
Renata Skrzeczek: Przeprowadzi-
liśmy remont trzech kominów w bu-
dynku B, malujemy trzy korytarze 
i klatkę schodową w budynku A, re-
montujemy dużą salę przedszkolną 
w budynku B oraz prowadzimy 
adaptację sali dla klasy pierwszej 
pod kątem sześciolatków. Ponadto 
konserwujemy urządzenia na zie-
lonej sali i wymieniamy zepsute 
elementy naszego placu zabaw.

Zespół Placówek Oświatowych 
w Krzywaczce – dyrektor Mirosław 
Chmiel: Prowadzimy kapitalny re-
mont dwóch sal: biblioteki i sali lek-
cyjnej. Remont związany jest z prze-
prowadzką biblioteki do nowej sali. 
Ponadto współpracujemy z refera-
tem inwestycji gminy w wyposaża-
niu nowego budynku przedszkola.

Przedszkole Samorządowe 
nr 1 – dyrektor Krystyna Starzec: 
W sierpniu gmina będzie remonto-
wała most prowadzący do przed-
szkola: płytę, barierki i nawierzch-
nię mostu oraz terenu przy posesji 
przedszkola. Poza tym prowadzimy 
bieżące prace konserwatorskie.

Przedszkole Samorządowe 
nr 2 – dyrektor Zofia Kowalcze: 
Oprócz kapitalnego remontu ła-
zienek prowadzonego przez gminę, 
we własnym zakresie remontujemy 
windę oraz ogrodzenie i konserwu-
jemy urządzenia na placu zbaw.

Przedszkole Samorządowe 
nr 3 – dyrektor Alicja Temple: 
W sierpniu będziemy naprawiali 
elewacje budynku w okolicy balko-
nu, tak by uszkodzenie w tym miej-
scu nie zagrażało dzieciom. 
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Zakres obowiązków poszcze-
gólnych podmiotów określa ustawa 
Prawo wodne (art. 77 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 
poz. 2019 z późn. zm.) Do właścicieli 
nieruchomości generalnie należy 
utrzymywanie urządzeń melioracji 
wodnych takich jak m.in. rowy wraz 
mostkami, przepustami, zastawka-
mi, wylotami drenarskimi i rurocią-
gami o średnicy poniżej 0,6 m.

Właściciel ma obowiązek:
– budowy, przebudowy i utrzymy-
wania zjazdów, łącznie ze znajdu-
jącymi się pod nimi przepustami;
– utrzymywania rowów melioracji 
szczegółowej i przepustów, przebie-
gających przez tereny prywatne. 

Właścicielowi nie wolno
– zmieniać stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpły-

Co można i trzeba, a czego nie wolno

Prawo wodne i my
Nie tylko instytucje do tego powołane mają obowiązek dbania 

o właściwą meliorację. Na właścicielach posesji także 
spoczywają obowiązki i wymogi prawne.

wu znajdującej się na jego grun-
cie wody opadowej ani kierunku 
odpływu ze źródeł – ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich;
– odprowadzać wód, oraz ście-
ków na tereny sąsiednie.

***
Apelujemy do mieszkańców 

gminy o doprowadzenie do właści-
wego stanu przepustów i rowów 
melioracyjnych na terenie ich nie-
ruchomości. Gmina nie ma prawnej 
możliwości utrzymywania ze swoje-
go budżetu rowów i innych urządzeń 
melioracji wodnych, znajdujących 
się na gruntach prywatnych, gdyż 
nie może finansować obowiązków 
nałożonych prawem na innych wła-
ścicieli nieruchomości – mówi kie-
rownik Referatu Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska 
UM.Maciej Budek z UM.

uwaga

zlodzieje !
W ostatnim czasie na te-

renie gminy nasiliły się wła-
mania i kradzieże dokonywa-
ne przez ludzi przyjezdnych, 
którzy wykorzystują zaufanie 
wzajemne mieszkańców. 

Zostawiamy otwarte okna 
i balkony, wychodzimy z domu 
na chwilkę i w tym czasie mo-
żemy zostać obrabowani. 

Bądźmy czujni! Nie wy-
chodźmy z domu bez zamknięcia 
drzwi na klucz, okien i balkonów. 

Zwracajmy uwagę także 
na otoczenie i domostwa są-
siadów: czy nie kręcą się tam 
obcy ludzie zachowujący się
w podejrzany sposób.

Alarmujmy, jeśli coś złego 
się dzieje. Dzwońmy na poli-
cję, wzywajmy na pomoc są-
siadów. Nie pozwólmy, by ktoś 
bezkarnie żerował na naszej 
ciężkiej pracy.

(red.)

Oddział Regionalny w Kra-
kowie zaprasza rolników ubez-
pieczonych w KRUS do udzia-
łu w konkursie „Bezpieczna 
Drabina”.

Celem konkursu jest propa-
gowanie zasad bhp w rolnictwie 
i zapobieganie wypadkom spowo-
dowanym upadkami z wysokości. 

W konkursie mogą wziąć 
udział ubezpieczeni w krakow-
skim oddziale KRUS lub jego pla-
cówkach terenowych rolnicy, któ-
rzy doznali upadku z wysokości 
w trakcie pracy rolniczej i ubiegali 
się o odszkodowanie z tego tytułu.

Termin zgłaszania się do 
udziału w konkursie upływa 
15 października b.r.

Uczestnicy konkursu zosta-
ną zaproszeni do placówek tere-
nowych, gdzie odbędą szkolenie, 
a następnie rozwiążą krótki test.

Dla laureatów przewidziane 
są atrakcyjne nagrody.

Zainteresowani udziałem po-
winni wypełnić formularz do po-
brania w KRUS lub ze strony in-
ternetowej gminy: www.sulkowice.
pl i przesłać go na adres KRUS do 
Myślenic lub Krakowa.

Konkurs dla rolników 

z cennymi nagrodami

Ci, którzy dopuszczają się 
przemocy w rodzinie, zwykle są 
osobami o bardzo dobrej opinii. 
Trudno uwierzyć, że ktoś taki 
może nieludzko traktować swoją 
rodzinę. Ofiara przemocy tym bar-
dziej obawia się, że inni nie uwie-
rzą.  I milczy. Nie szuka pomocy. 

Przemoc w domu często ko-
jarzymy z niskimi dochodami 
w rodzinie, seksualnymi proble-
mami partnerów, alkoholizmem 
czy narkomanią. Tak często jest, 
ale badania wskazują, że z prze-
mocą mamy do czynienia dość 
często również w rodzinach o do-
brym standardzie materialnym 
i wysokiej pozycji społecznej. 

Przyczyn może być wiele: od 
cech charakteru i temperamentu 
po zaburzenia psychologiczne oraz 
wyuczone konwencje kulturowe. 
Często działa też mechanizm błęd-
nego koła – gdy sprawca przemocy 
sam był ofiarą lub świadkiem prze-
mocy w domu rodzinnym. 

Po pierwsze – przestać milczeć

Błędne koło samo się nie przerwie
Okazuje się, że przemoc jest zachowaniem wyuczonym i można się 
go oduczyć. Najtrudniej jest walczyć z najboleśniejszym jej przeja-
wem – przemocą w rodzinie. Dlaczego? Bo ofiary milczą ze wstydu, 
poczucia upokorzenia, wreszcie strachu. Tym samym utwierdzają 

sprawcę w przekonaniu, że nic się nie zmieni. Błędne koło.

Czym jest przemoc w rodzinie? 
Przede wszystkim jest przestęp-
stwem, jak orzeka art. 207§ 1 kodek-
su karnego. Polega na zamierzonym, 
wykorzystującym przewagę sił dzia-
łaniu przeciw członkowi rodziny, 
naruszając prawa i dobra osobiste, 
powodując cierpienie i szkody. 

Na terenie naszej gminy przy 
OPS działa Punkt Konsultacyjny 
dla ofiar i sprawców przemocy. Pro-
wadzi  poradnictwo psychologiczne, 
prawne i socjalne. Jego głównym 
celem jest pomoc rodzinom. Współ-
pracuje ze specjalistami, w tym np. 
z duszpasterzami. Wspólnie szuka-
ją możliwości uzdrowienia rodziny, 
a jeśli to okazuje się niemożliwe 
– dróg pomocy ofiarom.

Ofiary i świadkowie przemocy 
mogą zgłosić się na bezpośrednią 
rozmowę w punkcie konsultacyj-
nym (Sułkowice ul. Sportowa) lub 
zadzwonić: 726 510 520  12/272 50 20

na podst. mat.  Zespołu 
Interdyscyplinarnego oprac. red.
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Uroczystość rozpoczęła Msza 
św. w intencji pomordowanych 
i ich rodzin w kościele parafialnym, 
a następnie delegacje złożyły wień-
ce pod Pomnikiem Ofiar Pacyfika-
cji. Obchody rocznicowe zakończy-
ło spotkanie uczestników w Izbie 
Samorządowej w Starej Szkole. 
Eugeniusz Pitala reprezentujący 
kombatantów II wojny światowej 
zwrócił się podczas tego spotkania 
z prośbą do ks. proboszcza o to, by 
w przyszłym roku, w okazji okrą-
głej – 70 rocznicy tego tragicznego 
wydarzenia, uroczystości rozpo-
częły się od Mszy św. polowej pod 
pomnikiem. Z roku  na rok maleje 
bowiem liczba tych, którzy w tym 
dniu chcą być razem, oddawać ho-
nory pomordowanym patriotom 
i przekazywać pamięć o nich wnu-
kom i prawnukom.

Umorzone śledztwo IPN
Chociaż wydarzenie miało 

miejsce już tak dawno, nie znika 
z kart historii Polski. Ostatnio me-
dia ogólnopolskie wspomniały je 
miesiąc temu, 26 czerwca, infor-
mując o tym, że Instytut Pamię-
ci Narodowej umorzył śledztwo 
w sprawie pacyfikacji Sułkowic. 
W dniu następnym Polska Agen-
cja Prasowa podała informację, 
przedrukowaną w np. „Gazecie 
Wyborczej”, „Wprost” i na głów-
nych informacyjnych portalach 

Kwestia pamięci i uczciwości

Rocznica 24 Lipca
Jak co roku od 69 lat 24 lipca sułkowiczanie wspominali masakrę dokonaną przez hitlerowskich 

okupantów, w której zginęło 20 osób z Sułkowic i 6 z Harbutowic – bestialsko torturowanych i roz-
strzelanych na oczach rodzin i sąsiadów, a ponad 60 osób wywieziono do obozów koncentracyjnych. 

internetowych, o następującej 
treści: Z powodu niewykrycia 
sprawców przestępstwa kra-
kowski oddział IPN umorzył 
śledztwo w sprawie zbrodni na-
zistowskiej, popełnionej w lipcu 
1943 roku podczas pacyfikacji 
Sułkowic (woj. małopolskie). 
Polegała ona na dokonaniu 
przez funkcjonariuszy gestapo, 
żandarmerii niemieckiej, Son-
derdienstu oraz policji polskiej 
Generalnego Gubernatorstwa 
zabójstwa 26 polskich obywate-
li poprzez rozstrzelanie. W toku 
śledztwa IPN przesłuchał wielu 
świadków, jednak nie udało się 
dokładnie ustalić, jakie forma-
cje brały udział w pacyfikacji. 
(PAP)

Krakowski oddział IPN 
umorzył śledztwo w sprawie 
zbrodni nazistowskiej po-
pełnionej w lipcu 1943 roku 
podczas pacyfikacji Sułkowic 

(woj. małopolskie), polegającej na 
rozstrzelaniu 26 Polaków.

– Powodem umorzenia jest 
niewykrycie sprawców przestęp-
stwa – powiedział prowadzący po-
stępowanie prok. Marcin Nowotny 
z pionu śledczego krakowskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Śledztwo dotyczyło zbrodni 
nazistowskiej, będącej jednocze-
śnie zbrodnią przeciwko ludzkości, 
popełnionej 24 lipca 1943 roku pod-
czas akcji pacyfikacyjnej w miej-
scowości Sułkowice. Polegała ona 
na dokonaniu przez funkcjonariu-
szy gestapo, żandarmerii niemiec-
kiej, Sonderdienstu oraz policji 
polskiej Generalnego Gubernator-
stwa zabójstwa 26 polskich obywa-
teli poprzez rozstrzelanie.

W toku śledztwa IPN przesłu-
chał wielu świadków, jednak nie 
udało się dokładnie ustalić, jakie for-
macje brały udział w pacyfikacji.

Jak wynikało z materiałów 
śledztwa, pacyfikacja została po-
przedzona najprawdopodobniej 
prowokacją. Na teren Sułkowic 
i Harbutowic zostali wcześniej 
wysłani agenci, którzy nakła-
niali mieszkańców do zachowań 
sprzecznych z ustawodawstwem 
Generalnego Gubernatorstwa. 
Pytali np. o możliwość wyremon-
towania radia, kupienia wędlin 
czy założenia organizacji konspi-

racyjnej. Ich rozmówcy trafili po-
tem na listę i jako pierwsi zostali 
zatrzymani podczas pacyfikacji. 
Wszyscy zostali oznaczeni krzyżem 
z kredy na plecach i rozstrzelani.

W aktach sprawy znajduje się 
zeznanie mężczyzny, figurującego 
na liście i oznaczonego kredowym 
krzyżem na plecach. Został on jed-
nak pobity przez jednego z Niem-
ców, uczestniczących w pacyfika-
cji i krzyż na jego plecach zniknął. 
Dzięki temu mężczyzna nie został 
rozstrzelany, jak wszyscy inni ozna-
czeni krzyżem, tylko wywieziony do 
obozu w Płaszowie. W ten sposób 
uratował życie.

Postanowienie o umorzeniu 
nie jest prawomocne.

Na marginesie
Przy okazji rocznicy zwróci-

łam też uwagę na inny fakt. Od 70 
lat powtarzamy nazwę „pacyfika-
cja”. Stosujemy ją do krwawych 
mordów cywilnych mieszkańców 
miast i wsi w czasie II wojny świa-
towej, a także w późniejszej historii 
– np. pacyfikacja wsi w wojnach 
izraelsko-palestyńskich, w Iraku, 
a i u nas w stanie wojennym pacy-
fikacje zakładów pracy: (np. Ko-
pali Wujek, Huty Lenina). Bardzo 
to eleganckie określenie, wygod-
ne dla dokonujących tych aktów. 
O terrorystach, którzy wymordowali  
ludzi w metro nie mówi się, że prze-
prowadzili pacyfikację metra. Nazy-
wa się ich czyn po imieniu: mord, 
atak, krwawa masakra itp. Przecież 
pacyfikacja pochodzi od szlachetne-
go słowa pax – czyli pokój. Oznacza 
więc uspokojenie, zaprowadzenie 
porządku, pokoju. Takie słowo pod-
świadomie budzi pozytywne emo-
cje. Nie bez przyczyny przywołali je 
autorzy stanu wojennego. 

Będziemy co roku obchodzili 
rocznicę pacyfikacji Sułkowic, tak 
jak rocznice pacyfikacji obchodzą 
inne miejscowości, czcząc ofiary 
nazistowskich masakr. Tego już 
zapewne nic nie zmieni. Warto jed-
nak zdawać sobie sprawę, jak łatwo 
językiem „zaczarować” rzeczywi-
stość. To też zresztą jest eleganckie 
określenie na zwyczajne oszustwo 
językowe, bezczelne kłamstwo. Dla-
czego warto? Bo perfidia w języku 
nie zna innych granic, niż czujność 
tych, którzy języka używają.  

(awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Klasyfikacja generalna za-
wodów po ćwiczeniach bojowych 
i sztafecie pożarniczej z przeszko-
dami przedstawiła się następująco:
I miejsce – OSP Sułkowice, 
II miejsce – OSP Harbutowice, 
III miejsce – OSP S-ce „Kuźnia”.

Pozostałe jednostki upla-
sowały się w kolejności: Bier-
towice, Rudnik i Krzywaczka. 
Najwyższy wynik w ćwiczeniach 
bojowych osiągnęła OSP Harbu-
towice, z kolei w sztafecie pożarni-
czej z przeszkodami – OSP Sułko-
wice.

W zawodach Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w kategorii 
chłopców:
I miejsce zajęła MDP Harbutowice,
II miejsce – MDP Sułkowice, 
III miejsce – MDP Krzywaczka.

W tym roku w gminnych za-
wodach strażackich udział wzięły 
również dziewczęta z Harbutowic 
i Krzywaczki. Tak jak chłopcy, 

Sprawdzian gotowości bojowej wszystkich gminnych drużyn OSP

Sportowe i pożarnicze
W niedzielę 15 lipca na stadionie Gościbi w Sułkowicach, przy sprzyjającej aurze i wielu dopingujących 

kibicach, odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięło 11 drużyn, w tym dwie kobiece.

zmierzyły się ze sobą w sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami i ćwi-
czeniach bojowych. W obydwu 
konkurencjach najlepsza była 

MDP Harbutowice, która zajęła 
I miejsce, a II miejsce MDP Krzy-
waczka.

Ponadto podczas zawodów 
pokaz części bojowej zaprezen-
towała drużyna kobieca z OSP 
Krzywaczka, a drużyna OSP Suł-
kowice wykonała ćwiczenia bojo-
we rozgrywane zgodnie z regula-
minem europejskim, który będzie 
obowiązywał już w kolejnych 
gminnych zawodach strażackich. 
Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwał Sędzia 
Główny Piotr Bzowski oraz 
przedstawiciel Komendy Po-
wiatowej Straży Pożarnej w Myśle-
nicach st. kpt. inż. Paweł Paryła.
Po zaciętej rywalizacji nastąpiło 
uroczyste wręczenie pucharów, dy-
plomów i cennych nagród rzeczo-
wych przez Burmistrza Sułkowic 
a zarazem Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Sułkowicach Piotra Pułkę.

Podczas spotkania i nagrania 
17 lipca 2012 r. o Sułkowicach kilka 
zdań powiedział burmistrz Piotr 
Pułka, a następnie dziennikarka 
została przejęta przez przedstawi-
cielki Stowarzyszenia Gospodyń 
w Sułkowicach: trzy Anny – Ju-
dasz, Fraś i Gatlik oraz Antoninę 
Sadzik (która mieszkała przez 35 
lat w Szczecinie i tam zawsze na 
święta gotowała sułkowicką krzo-
nówkę), a także redaktor „Klam-
ry” Annę Witalis Zdrzenicką. 

Bardzo skrupulatnie przedsta-
wiły one cały proces przygotowaw-
czy sułkowickiej krzonówki, sposób 
jej przyrządzania, podawania oraz 
całą historię z nią związaną. Goto-
wały bowiem zupę na oczach dzien-
nikarki – oraz na „oczach” obiekty-
wu aparatu fotograficznego, dzięki 
któremu będzie można na stronie 

Radia Kraków nie tylko usłyszeć, 
ale i zobaczyć naszą wyśmienitą 
potrawę. 

Program został wyemitowany 
w środę 25 lipca przed południem 
– ok. godz. 11:20 na antenie Radia 

Kraków. Ci, którzy nie mieli oka-
zji posłuchać programu w radio, 
mogą  odsłuchać go na stronie 
www.radiokrakow.pl, a także prze-
czytać tam tekst o krzonówce, zna-
leźć przepis i obejrzeć zdjęcia.

Sułkowicka krzonówka w eterze

Na ścieżce smaku
Media znowu zainteresowały się naszym produktem tradycyjnym – sułkowicką krzonówką 

i tym razem postanowiły go zaprezentować w eterze. Dziennikarka Radia Kraków Wioletta 
Gawlik–Janusz w cyklu „Wakacje ze smakiem”, gdzie prezentowane są małopolskie specjały 

i smaki kulinarne, przedstawiła naszą tradycyjną zupę wielkanocną.

(jg)

fot. Joanna Gatlik

(mw)fot. Jan Zdrzenicki
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Wizyta w partnerskiej miejscowości

Z „Elegią” w Italii

W czterodniowej wycieczce 
udział wzięło 25 osób z Elegii. Zespół 
miał pełną swobodę w ustaleniu 
składu wycieczki i pojechać mógł 
każdy, kto chciał. Zdecydowało się 
na to 25 osób. W związku z tym, że 
w autokarze pozostało wolnych 15 
miejsc, skład uzupełnili pracownicy 
Urzędu Miejskiego,  Rady Miejskiej 
i jednostek gminnych. Nad bogac-
twem doznań uczestników wyciecz-
ki i świadomym zwiedzaniem takich 
pereł śródziemnomorskiej kultury, 
jak Werona, Mediolan, Padwa czy 
Wenecja czuwał  znakomity prze-
wodnik Marian Freund, romanista, 
znawca kultury i sztuki, a zarazem 
człowiek o wielkiej otwartości i du-
żym poczuciu humoru. O ciekawy 
program pobytu i serdeczne przy-
jęcie w Cuveglio oraz zwiedzanie 
okolic naszego partnerskiego mia-
sta zatroszczyły się jego władze 
oraz rodziny goszczące rudniczan 
i sułkowiczan. Bezpieczny dojazd 
i powrót zapewnili kierowcy: Tomek 
i Ferdynand. Nad wszystkimi razem 
i każdym z osobna czuwała zaś kie-
rowniczka wycieczki Halina Obst.

Przez Alpy
Wyjazd z Sułkowic i Rudnika 

nastąpił 18 lipca wieczorem. Trasa 
wiodła przez Czechy, a tam postój 
w niegdysiejszej strefie bezcłowej 
z bardzo „arturiańskim” rzec można 
wystrojem: zamki, rycerze, smoki, 
raj dla dzieciarni. Przez Austrię, ob-

Obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia Zespół Pieśni i Tańca „Elegia” 
otrzymał od władz gminy prezent w postaci wyjazdu do partnerskiego Cuveglio we Włoszech, 

występu w tej miejscowości oraz wycieczki po północnej Italii.

wodnicą Wiednia wycieczka dotarła 
w rejony alpejskie. W ruch poszły 
aparaty fotograficzne i struny głoso-
we: ochom i achom nie było końca. 
Po przekroczeniu Alp, przez tune-
le, wzdłuż rozlewiska górnej Adygi 
i w otoczeniu  wspaniałych alpej-
skich widoków wycieczka dotarła 
w południe do upalnej Werony.

Werona 
Miasto założone zostało jesz-

cze w czasach starożytnych. Za-

chował się układ architektoniczny 
miasta, z drugim co do wielkości 
(po rzymskim) koloseum, czyli 
Areną rzymską i placem miejskim 
(Erbe). Oczywiście nie można było 
w Weronie opuścić domów Monte-
kich i Capulettich, a w tym ostat-
nim – szekspirowskiego balkonu 
Giulietty, czyli Julii. Okazało się 
też, że jest to miasto związane 
także z innymi wielkimi twórca-
mi, np. Dantem Alighierim, któ-
ry władcy Werony, Cangrandemu 
z rodu Della Scala (Scaligeri) za-
dedykował Raj z Boskiej Komedii. 
Sarkofagi władców z tego rodu, 
na wzór rzymski, umieszczone są 
na kolumnach pod bogato rzeź-
bionymi baldachimami. Na placu 
Erbe – Madonna z Werony i dyby 
na nieuczciwych kupców i pomnik 
Dantego.

Upalna, gwarna, przepięk-
na Werona po kilkunastu godzi-
nach podróży. A później wieczór. 
Nareszcie hotel pod Mediolanem 
w Treviglio, ciepłe jedzenie z obo-
wiązkowym makaronem z sosem 
pomidorowym na przystawkę 
przed daniem głównym, orzeźwia-
jący prysznic, spanie w klimaty-
zowanych pokojach. Ale najpierw 
owacja dla kierowców morowych, 
którzy nie przejechali żadnej kro-
wy, a choć jechali aż od rana, to Z przewodnikiem na palcu Erbe w Weronie
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Serdeczne przyjęcie przez władze Cuveglio. Elegia i gmina otrzymały upominki 
upamiętniające ten pobyt 

fo
t.

 M
on

ik
a

 W
id

la
rz



Klamra 7 (240) lipiec/sierpień 2012

12

S obo ta  11  s i e rpn ia  godz .  17  –  o t war c i e  Za lewu  w  Su ł kow i ca ch

w w w . s u l k o w i c e . p l

też nie przejechali nawet barana, 
jak to odśpiewała Elegia.

Mediolan
Katedra Il Duomo jest naj-

większą na świecie gotycką świą-
tynią, a trzecią co do wielkości 
świątynią katolicką świata, zaraz 
po bazylice św. Piotra w Rzymie 
i katedrze w Sewilli. Jest związana 
z postacią św. Ambrożego, który 
tu ochrzcił przyszłego doktora Ko-
ścioła św. Augustyna i ze św. Karo-
lem Boromeuszem, biskupem Me-
diolanu. Wspaniałe widoki z wieży, 
wspaniałe widoki wewnątrz, i dzie-
ła sztuki największych malarzy 
wszech czasów, nawet porozwie-
szane między kolumnami pięciu 
naw kościoła, bo „nie było miejsca 
w muzeum” dla tak licznych świa-
dectw geniuszu mistrzów.

W mieście Leonarda da Vinci 
nie udało się zobaczyć niestety fre-
sku Ostatnia Wieczerza w kościele 
Santa Maria delle Grazie, bo tam 
trzeba rezerwować wstęp z półto-
rarocznym wyprzedzeniem, a wte-
dy jeszcze nikt o tej wycieczce nie 
wiedział. Na szczęście możliwe było 
zwiedzanie Muzeum Techniki z mo-
delami tego Mistrza Renesansu. 

Na placu katedralnym, w pie-
rzei prostopadłej do katedry, łu-
kiem triumfalnym otwiera się pasaż 
Wiktora Emanuela II – króla, który 
zjednoczył Italię – wypełniony przez 
sklepy firmowe najbardziej znanych 
dyktatorów mody. Tam w fanta-
stycznej mozaice posadzki ułożone 
są herby italskich municypiów. 

I wreszcie opera La Scala (a na 
wprost pomnik Leonarda). Szok. 
Skromna bardzo fasada, niepo-
zorny budynek nawet na tle „zwy-
kłych” kamienic i pałaców miasta. 
Ale co za wnętrze!!!

Ostatnie miejsce w Mediola-
nie, to parking obok twierdzy Sfo-
rzów. Brakuje czasu na jej zwiedza-
nie. A szkoda. Wszak to był dom, 
z którego przywędrowała do nas 
królowa Bona, przynosząc rene-
sans, warzywa zwane włoszczyzną 
i ambitne marzenia o pokonanie 
wespół z Jagiellonami hegemonii 
Habsburgów w Europie. 

Cuveglio
Z Mediolanu do Cuveglio tra-

sa wiedzie przez stolicę prowincji 
Varese. Przewodnik tłumaczy, że 
ta granicząca ze Szwajcarią część 
Włoch to najbogatsze okolice, łą-
czące urok mieszkańców Italii 
z przedsiębiorczością i dobrą orga-
nizacją ludów germańskich. Naj-
pierw postój nad Lago Varese, jako 
że prowincja ma własne jezioro 
w całości leżące na jej obszarze. 
Natura im je podarowała. Prze-

piękne położenie, łączące górski 
pejzaż z wodą wielką i (raczej) czy-
stą, przedsmak cudownego Lago 
Maggiore u podnóży Alp, które do-
piero się wyłoni, a nad którym to 
budują swoje rezydencje najsłyn-
niejsi i najbogatsi obywatele świa-
ta. Takie to cuda i dziwy otaczają 
nasze partnerskie Cuveglio.  

A tam przed budynkiem 
magistratu, na placu ze ślicz-
nie zaaranżowaną zielenią i obo-
wiązkową fontanną czekają już 
przyjaciele. Sam sindaco (czyli 
burmistrz) Giorgio Piccolo, jego 
zastępca Giuseppe Arturi i szef 
promocji oraz prawdziwy Cicerone 
Pier Antonio Bianchi, a także ro-
dziny gotowe przyjąć wędrowców 
pod swój dach. Część z nich była 
już w Sułkowicach i – jak Benito 
Coca Cola – żywiołowo wspomi-
nają wizytę i pozdrawiają gospo-
darzy. Czas na odświeżenie, rozlo-
kowanie i nieustanne podziwianie 
pięknej okolicy. 

Wieczorem gospodarze przy-
wożą swoich Polacco na plac przy-
gotowany do święta polenty i wy-
stępu Elegii. W powietrzu zapachy 
aromatyczne, Elegia przenosi in-
strumenty i stroje (4 komplety) do 
zaimprowizowanej przebieralni. 
W międzyczasie sindacowie i „ich 
ludzie” roznoszą karty dań przygo-
towane w językach włoskim i pol-
skim. Większość nie ma pojęcia, 
co to jest polenta. Chodzą na prze-
szpiegi, jakieś takie żółte – relacjo-
nują. Z karty dań wynika, że po-
dawana jest z różnymi dodatkami. 
Poza tym makaron na przystawkę 
w kilku wariantach, inne dania do 
wyboru, napitki, słodycze. Każdy 
wybiera wedle własnego gustu lub 
intuicji. Polenta okazuje się swoj-

Grupa z ZPiT „Elegia” przed słynną operą La Scala w Mediolanie
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka

ską „mamałygą”, czyli kaszą ku-
kurydzianą na gęsto. Doskonale 
smakuje z sosami.

Jedyny problem, to pogoda. Po 
parnym popołudniu lunął deszcz, 
a niebo rozświetliły błyskawice. Go-
ście rozmawiają, żartują, objadają 
się – i co jakiś czas zerkają – to na 
niebo, którego nie widać zza ścian 
deszczu, to pod nogi na ziemię, po 
której płynie już jakaś nowa włoska 
rzeczka, to w stronę, gdzie zapew-
ne w spokoju czekają instrumen-
ty i stroje. Gospodarzom zza do-
brej miny do złej gry wyziera jakiś 
smutek z oczu, wydłużają się niby 
uśmiechnięte twarze. A tu nagle: 
Volare, ooo... cantare, oooo... Nel blu 
dipinto di blu, felice di stare lassù 
– przebija się coraz śmielej przez 
gwar rozmów. Włosi natychmiast 
podejmują melodię. Jeszcze chwila 
i całe namioty śpiewają. Dziewczęta 
z Elegii wskakują na ławki i usta-
wiają chórek. Chłopaki dołączają 
po  drugiej stronie stołu. Dołem 
płynie wartka rzeka, po której ra-
dośnie człapie, przelewając wodę 
przez sandały – kto? Benito Coca 
Cola oczywiście. Coraz więcej 
głośnego śmiechu. Dzieweczka 
idzie do laseczka, a laseczek tonie 
w sole della Kampania. Jest do-
brze. Koncertu nie było, ale jest za-
bawa. Dziękuję wspaniałej polskiej 
młodzieży – grzmi, stojąc na ławce, 
sindaco Giorgio Piccolo – to dzięki 
wam dzisiejszy wieczór jest udany 
i nie popsuł nam go deszcz.  

Poranek już słoneczny zapra-
sza do zwiedzania. Mocny punkt 
okolicy to pustelnia Santa Caterina 
nad Lago Maggiore. Przewodnicz-
ka po angielsku opowiada legen-
dę i historię pustelni zawieszonej 
w skale nad jeziorem, słowem ma-

luje freski, które już wypłowiały 
na ścianach, tłumaczy symboli-
kę malowideł, pokazuje rzeczy 
warte zwrócenia uwagi. Kolej-
ne miejsca pustelni ukazują, jak 
przez wieki jaskinia, w której 
uratował się rozbitek (błogosła-
wiony Albert Besozzi, były kupiec 
i lichwiarz, który po cudownym 
ocaleniu radykalnie odmienił 
swoje życie), stopniowo przeradza 
się w kopię kaplicy św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej na Synaju 
i klasztor pod jej wezwaniem. 

W południe znowu gościna 
w Cuveglio na znanym już pla-
cu, który w międzyczasie zdążył 
obeschnąć z wczorajszego obe-
rwania chmury. Słońce świeci, 
znów pojawia się włosko-pol-
ska karta dań. Zanim zacznie 
się uczta, Elegia z powodzeniem 
tym razem taszczy instrumen-

ty i prezentuje kolekcje strojów 
w tańcu na estradzie. Bardzo uda-
ny występ w samo południe, na tle 
zboczy „Podalpia” w Lombardii. 
Szkoda, że nie wczoraj, bo więcej 
ludzi było. Ale trudno. 

Kto miał Elegię zobaczyć, ten 
ją widział. Prasę z pewnością bę-
dzie miała znakomitą.

Po lunchu czas pożegnania, 
wręczania upominków od gmi-
ny dla gminy, podziękowań, za-
proszeń, ostatnie uściski dłoni, 
całowanie „na trzy” po polsku, 
umawianie się na wizytę w kraju 
„dobrego Papieża”, wymienianie 
telefonów i adresów email. 

Abano Terme
W drogę. Przed wieczorem 

trzeba dojechać pod Padwę, na 
ostatni spokojny nocleg przed 
podróżą powrotną. Ten wypada 
w Abano – uroczym kurorcie 
z siarczanymi źródłami termal-
nymi (do 850C). Miasteczko takie 
cudne, że po kolacji z obowiąz-
kową przystawką z makaronu, 
niestrudzeni turyści wylegają na 
uliczki – pełne ludzi, muzyki na 
żywo, świateł. Wszystkie drogi pro-
wadzą pod hotel Plaza z tańczący-
mi fontannami. Niekończący się 
spektakl. Obok deptak, a na nim 
inne fontanny – każda wspaniała 
w swoim rodzaju. 

Padwa
Gdy tutaj mówi się „Święty”, 

to wiadomo, że chodzi o Antoniego. 
W świadomości Polaka obok 
Świętego do Padwy należy jesz-
cze uniwersytet z XII w., na któ-
rym wykładał Galileusz, stu-
diował Mikołaj Kopernik, Jan 
Kochanowski oraz Jan Zamoy-Arrivederci Cuveglio 
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W przepięknym klasztorze Santa Caterina nad Lago Maggiore w pobliżu Cuveglio
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ski. Nazwiska artystów związa-
nych z Padwą to malarze Giotto 
i Tycjan oraz rzeźbiarz Donatello. 

Bazylika pw. św. Antoniego po-
wstawała w XIII i na początku XIV 
wieku. Łączy styl romański, gotyc-
ki i bizantyński, a wzorowana jest 
na bazylice św. Marka w Wenecji. 
Tuż obok wejścia – piękny obraz 
przedstawiający św. Maksymiliana 
Kolbe, dalej Kaplica Polska pod we-
zwaniem św. Stanisława z freskami 
z 1899 r przedstawiającymi jego 
życie i śmierć – autorstwa ucznia 
Jana Matejki – Tadeusza Popiela. 
Sama kaplica została wzniesiona 
staraniem Mikołaja Ossolińskiego 
około 1600 r. Chowano tu Polaków, 
którzy zmarli podczas studiów na 
miejscowym uniwersytecie. Ka-
plicę zdobią postacie świętych: św. 
Kazimierza, św. Wojciecha, św. Jana 
Kantego. Są tutaj również pamiąt-
ki związane z nieodległą historią 
Polski – ufundowana w 1930 r. ta-
blica przypomina Cud nad Wisłą 
w 1920 r, natomiast inna z 1946 r. 
stanowi podziękowanie za opiekę 
i prośbę o rychły powrót do Polski 
żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego 
z Monte Cassino. 

Padwa to wąskie malownicze 
uliczki i zapierający dech w pier-
siach plac – największy plac miejski 
Włoch Prato Della Vale – najwięk-
szy na świecie o kształcie regular-
nej elipsy. Wewnątrz poprowadzony 
jest kanał z czterema mostami, zaś 
w środku – również eliptyczna, pełna 
zieleni wyspa Memmia (o powierzch-
ni 20 000 m2) z centralnie umieszczo-
ną fontanną. Plac powstał w II poło-
wie XVIII wieku. Wśród 88 figur na 
Il Prato znajdują się posągi dwóch 
polskich królów – absolwentów Uni-
wersytetu Padewskiego – Stefana 
Batorego i Jana III Sobieskiego.

Wenecja
Miasto na lagunie, archipela-

gu 118 wysp u ujścia rzeki Pad do 
Morza Śródziemnego, port morski, 
do którego zawijają nawet potężne 
wycieczkowce. Miasto, w którym 
zamiast ulic jest 150 kanałów, ok. 
400 mostków z Rialto patrzącym na 
port i Mostem Westchnień skazań-
ców rzucających ostatnie spojrze-
nie na świat, który muszą opuścić. 
Wzniesiona na palach i drewnia-
nych platformach, Wenecja sama 
w sobie jest cudem. Cudem są też 
jej zabytki: słynny Pałac Dożów 
o trzech kondygnacjach, z lekką, 
ażurową fasadą z marmuru w trzech 
odcieniach, który sprowadzono 
z Istrii, bazylika św. Marka łącząca 
cechy romańskie, gotyckie i bizan-
tyńskie, zdobna kilometrami kwa- Na Placu św. Marka w Wenecji
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Na placu Il Prato w Padwie – w drodze do Świętego Antoniego
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dratowymi złotych mozaik. Gdy 
budowano tę bazylikę, nie znano 
jeszcze techniki fresków. Mistrzów 
mozaik przywieziono z Konstanty-
nopola, lecz z czasem Wenecja wy-
kształciła własnych specjalistów 
i nauczyła się wytapiać szkło na 
mozaiki. Taka jest geneza powsta-
nia słynnego szkła weneckiego 
– kolejnej dumy i powodu do sławy 
tego zniewalającego miasta. 

Stała się Wenecja miastem 
wielu dziedzin sztuki. Jest stolicą 
opery – tu działał jej twórca Claudio 
Monteverdi. Tu urodził się, dora-
stał i uczył swojego kunsztu Anto-
nio Vivaldi. Lwy Weneckie są jedną 
z najbardziej prestiżowych nagród 
filmowych świata. A Plac św. Mar-
ka, otoczony arkadowymi fasadami 
pałaców, Napoleon nazwał najpięk-
niejszym salonem Europy. Wene-
cja to karnawał: maseczki, arlekiny 
i kolombiny, to wachlarze; to wielka 
literatura, gondole i gondolierzy.

Do domu
Za chwilę wyłoni się Tronchet-

to (największy parking w Europie), 
na którym czekają już kierowcy 
– Tomek i Ferdynand, by odwieźć 
wycieczkę do Rudnika i Sułkowic. 
Powoli opadają emocje. Autobus 
co i raz wybucha śmiechem. Ktoś 
opowiada dowcipy, ktoś przypo-
mina zabawne historie z podróży. 
Jeszcze długo nikogo nie morzy 
sen. Nocne Alpy, niewidoczne zza 
szyby, „strefa bezcłowa” w Znojmo 
bladym świtem. Wreszcie granica, 
pożegnanie przewodnika w Biel-
sku, podziękowania za wspania-
łe prowadzenie wycieczki i jego 
otwarcie na ludzi niezależnie od 
wieku i charakteru. 

Do Rudnika i Sułkowic już 
żabi skok. Znów podziw, że kierow-
ca morowy nie przejechał żadnej 
krowy i fajno. Pożegnanie. Piękne 
wspomnienia.

(awz)
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Już od pierwszego dnia zrobiło 
się wakacyjnie i kolorowo. Od razu 
na ścianach zawisły regulaminy, 
kontrakty i nazwy grup. Wszyst-
kie placówki odwiedził Jan Socha, 
by pod jego okiem dziatwa mogła 
wykonać wspaniałe plakaty o wiel-
kości  3m x 3m,  na których każde 
dziecko namalowało kwiat letnich 
wakacji i wpisało swoje nazwisko 
jako dowód, że spędziło je w krainie 
radości i fantazji.  W zaaklimatyzo-
waniu się dzieci w nowym środo-
wisku pomocne były rozmaite gry 
i zabawy, np. parzące węże, labiryn-
ty, kółko graniaste, chusta Klanza, 
wyścigi, rebusy i zgadywanki oraz 
wspólne spacery i rozmowy. 

Półkolonie
Wychowawcy troszczyli się 

nie tylko o ujawnienie talentów 
i rozwój umiejętności zgodnego 
współżycia w grupie, ale przywią-
zywali też wielką wagę do rozwoju 
fizycznej tężyzny. Różnorodność 
zajęć powodowała, że nawet naj-
bardziej zatwardziali  intelektuali-
ści chętnie brali w nich udział. 

Największą popularnością 
cieszyły się wyjazdy na basen do  
Suchej Beskidzkiej (w dwóch wy-
jazdach wzięło udział 304 chęt-
nych), a 86 osób bawiło się na ter-
malnych basenach w Bukowinie 
Tatrzańskiej. 

Mieszkańcy „Krainy radości 
i fantazji” maszerowali też na Ko-
piec Kościuszki, spacerowali po 
ogrodzie zoologicznym, karmiąc 
zwierzęta wraz z pracownikami, 
po kilkukilometrowym spacerze 
zwiedzali skansen w Zubrzycy 
Górnej, grali w piłkę i badmintona 
pod ruinami zamku w Lanckoro-
nie, rywalizowali podczas olimpia-
dy kolonijnej w skokach, biegach, 
rzutach, a nawet w wieszaniu pra-
nia na czas.

Pewnego dnia wszystkie sie-
dziby „Latających małpek”, „Vi-
pów z Las Vegas”, „Chochlików”, 
„Wiewiórek”, „Motyli i gąsienic” 
czy „Królewskich” zamieniły się 
w wybiegi, na których zaprezento-
wano fantazyjny pokaz mody. Dzie-
cięca twórczość przeszła wszelkie 
oczekiwania. Takich strojów uszy-
tych z bibuły, gazet, papieru kolo-

220 uczestników akcji Lato 2012

W krainie radości i fantazji

rowego nie powstydziłaby się na-
wet Ewa Minge. Śmiechu było co 
niemiara i zabawa wspaniała. 

Tradycją wspólnych wakacji są 
integracyjne spotkania wszystkich 
uczestników w Sułkowicach. Takie 
spotkanie odbyło się w środę  18 lip-
ca. Wspólne śpiewanie, zabawy, ry-
walizacje sprawiają, że znika wszelki 
podział na miejscowości, starszych 
i młodszych, chłopców i dziewczyn-
ki. Spotkanie zakończyły pieczone 
kiełbaski, a smakowały wyjątkowo 
(niektórzy zjedli nawet po trzy). 

Podczas drugiego wspólne-
go spotkania dzieci wzięły udział 
w wielkiej grze terenowej, w któ-
rej uczestnicy musieli wykazać się 
sprytem, zręcznością i sprawnością.

Podczas dnia talentów we 
wszystkich placówkach można 
było zaprezentować swoje pasje 
i umiejętności. Oczywiście kró-
lowali wokaliści, ale nie zabrakło 
pięknie wykonanej poezji, była gra 
na skrzypcach i organach, pokazy 
gimnastyczne i taneczne, wystąpi-
ła grupa wokalna z napisaną przez 
siebie piosenką o akcji lato. Jeden 
z uczestników w Sułkowicach po-
bił własny rekord siedzenia w bez-
ruchu, wytrzymał ponad 30 minut. 
Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić wysiłek dzieci drobny-
mi nagrodami dla każdego.

Lewin Kłodzki
Trzeci tydzień przyniósł zmiany. 

41 uczestników z trzema wychowaw-
czyniami i kierownikiem świetlicy 
wyjechało do Lewina Kłodzkiego 
w Górach Stołowych. Pozostali na-
dal bawili się na półkolonii. 

Sześciogodzinna podróż w nie-
dzielę 22 lipca upłynęła spokojnie. 
Pensjonat „Maria” czekał na nas, 
dziewczynki dostały klucze do 
domków letniskowych, a chłopcy 
zamieszkali w pawilonie razem 
z harcerzami ze Świdnicy. 

Wędrówki po górach rozpoczę-
liśmy od wycieczki na Szczeliniec 
Wielki (919 m). Krajobraz  z plat-
formy widokowej zapierał dech 
w piersiach. Ale przygoda dopiero 
się zaczęła. Wędrując grzbietem 
góry między ogromnymi skała-
mi mijaliśmy kolejne stanowiska, 
gdzie przyroda uformowała głazy 
na podobieństwo np. stołu biesiad-
nego, wielbłąda, kury, małpy, a naj-
większa atrakcją okazało się zejście 
do diabelskiej kuchni. Głęboko 
w dół, trzymając się łańcuchów, 
między omszałymi głazami zeszli-
śmy w głąb skał, by równie kar-
kołomnie wydostać się po chwili 
na powierzchnię. To był niezły 
wysiłek fizyczny u progu naszego 

Przez trzy tygodnie 220 uczestników ze wszystkich miejscowości gminy bawiło się radośnie i twórczo 
pod okiem 11 wychowawczyń, wspomaganych przez plastyka Jana Sochę oraz wolontariuszkę 

Joannę Sochę. Oprócz zajęć świetlicowych i licznych wyjazdów w okolice naszej gminy, 
część uczestników skorzystało z możliwości wspólnego wyjazdu do Lewina Kłodzkiego. 

Uroczyste zakończenie akcji „Lato 2012 – w krainie radości i fantazji” wraz z jej podsumowaniem 
odbyło się 31 lipca w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, organizatora akcji.

Pokaz mody w Krainie Zabawy i Fantazji               fot. Bernadeta Żurek
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pobytu w Lewinie Kłodzkim. Od-
wiedziliśmy także Kudowę Zdrój 
z pięknym parkiem zdrojowym 
i muzeum zabawek z precyzyjnie 
wykonanymi eksponatami z róż-
nych stron świata. Odbyliśmy cało-
dzienną wycieczkę do kopalni zło-
ta w Złotym Stoku, obejrzeliśmy 
rynek w Kłodzku z odnowionymi 
kamieniczkami i powędrowaliśmy 
do Twierdzy Kłodzkiej. Od ubrane-
go w pruski mundur przewodnika 
dowiedzieliśmy się o więzionych 
tu powstańcach styczniowych 
i o tym, że Twierdza Kłodzko na-
leży do najlepiej zachowanych 
systemów obronnych XVII i XVIII 
wieku oraz wielu innych cieka-
wych rzeczy. Zwiedzając labirynty, 
musieliśmy pokonać odcinki trasy 
w zupełnych ciemnościach, a nie-
co wyżsi nawet na kolanach. 

Podczas wyprawy do Błędnych 
Skał, po pokonaniu trasy przebie-
gającej między czasami bardzo 
wąskimi szczelinami, w drodze po-
wrotnej zaskoczyła nas burza. Była 
raczej niewielka, ale jeden piorun 
wystraszył wszystkich, nawet doro-
słych turystów, którzy ze strachem 
w oczach chcieli zawracać. Po dotar-
ciu do parkingu, na którym czekał 
nasz autokar, ujrzeliśmy ociekają-
cych wodą turystów. Okazało się, 
że przeszła ogromna ulewa,  pod-
czas gdy  na nas spadło tylko kilka 
kropel wody. Popołudnie tego dnia 
spędziliśmy na  wspólnych grach 
i zabawach oraz wspólnym śpie-
wie przy gitarze, a wieczorem było 
prawdziwe ognisko i własnoręczne  
pieczenie kiełbasek zamiast grillo-
wania. Choć byliśmy już po kolacji, 
kiełbasa znikała w naszych bu-
ziach, bo była bardzo smaczna.

 Podczas wyjazdu znalazł się 
też czas na grę terenową, podczas 
której uczestnicy musieli wykazać 
się umiejętnością szyfrowania wia-
domości, zręcznością, pomysło-
wością, spostrzegawczością oraz 
orientacją w terenie. Dwa razy 
skorzystaliśmy nawet z kąpieli 
w basenie i plażowania, a w ostat-
nim dniu pobytu – z dyskoteki. 

Nowym doświadczeniem była 
również niedzielna Msza św., jako 

że odprawiana była w języku pol-
skim i niemieckim – dla turystów 
z Niemiec. 

Wspomnień czar
Na pożegnanie Krainy rado-

ści i fantazji przybyli goście: bur-
mistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa, sekretarz gminy 
Małgorzata Dziadkowiec i wicedy-
rektor gimnazjum w Sułkowicach 
Dorota Małek–Moskal. 

   Spotkanie rozpoczęło się 
od rozdania nagród za konkursy, 
które trwały przez cały okres pół-
kolonii. Wychowawczynie przy-
gotowały pokaz multimedialny 
Wspomnień czar, podczas którego 
uczestnicy mogli obejrzeć siebie 
we wspólnej zabawie  i wspomnieć 
wydarzenia z minionych trzech ty-
godni. Były podziękowania dla ka-
dry za stworzenie bezpiecznych, 
twórczych i wesołych wakacji. Na-
stępnie odbył się marsz przeciwko 
przemocy oraz złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy pod Pomnikiem 
Ofiar Pacyfikacji z zaakcentowa-
niem 68. rocznicy tego tragiczne-
go wydarzenia i 68. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego. 
Imprezę zakończyła wspólna za-
bawa oraz poczęstunek i oczywi-
ście zaproszenie na ferie zimowe 
i następne wakacje.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej 
w Sułkowicach Krystyna Sosin

      

W parku zdrojowym w Kudowie Zdroju, z cudowną fontanną, palmami i sta-
wem pełnym ryb

  Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się  do zorganizo-
wania tych ciekawych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji: Panu 

Burmistrzowi za ogromną przychylność dla naszych działań, Dyrektorom 
Placówek Oświatowych za otwarcie szkół, udostępnienie boisk gdzie dzie-
ci mogły bezpiecznie odbywać swoje zajęcia, Księdzu Jackowi Budzoniowi 
z Biertowic za otwarcie domu parafialnego i możliwość korzystania ze sprzę-
tu (ping-pong, piłkarzyki), Pani Dyrektor Gimnazjum Stefanii Pilch za udo-
stępnienie hali sportowej na wspólne spotkania, Pani Joannie Sosze (zajęcia 
plastyczne) oraz Panu Stefanowi Sosinowi (pomoc techniczna podczas imprez, 
nadzór nad kąpielą na wyjeździe) za wolontariat na rzecz dzieci. Uczestnikom 

za wspaniały humor, chęć zabawy i dostosowanie się do regulaminów.
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Baza treningowa była doskona-
ła. Mieliśmy do dyspozycji dwa bo-
iska: trawiaste i sztuczne oraz dużą 
halę. Treningi dwa razy dziennie, 
poprzedzające poranną zaprawę, 
pozwalały realizować plan szkole-
niowy założony przed wyjazdem. 

Oprócz ciężkiej pracy na tre-
ningach, chłopcy mieli bogaty 
program wypoczynkowy. W pobli-
żu były dwa baseny – jeden kryty, 
a drugi otwarty. Codziennie w prze-
rwach między treningami wycho-
dzili na pływalnię. Bardzo popular-
na wśród chłopców była kręgielnia. 
Z chęcią uczestniczyli w cieka-
wych wycieczkach, takich jak np. 
na Górę Miejską, gdzie postawiony 
jest bardzo duży krzyż milenijny. 
Z jego tarasu można było podziwiać 
wspaniałe widoki. Inna wycieczka 
to wyjście na wzgórze, gdzie znaj-
duje się cmentarz żołnierzy rosyj-
skich i austriackich, którzy w cza-
sie I wojny światowej toczyli w tej 
okolicy zacięte bitwy.

Zwiedziliśmy też muzeum re-
gionalne, w którym chłopcy szcze-
gólnie zachwycali się wystawą bro-
ni z II wojny światowej. Spacer po 
pięknym rynku limanowskim oraz 
zwiedzenie kościoła – sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej uzupełniło 
atrakcje turystyczne. 

Obóz ten zarówno dla naszych 
piłkarzy jak i opiekunów był nad 
wyraz udany. Myślę że nasza mło-
dzież doceni to, że będąc piłkarzem 
klubu Gościbia ma możliwość spę-
dzania wakacji w rożnych regio-
nach naszego pięknego kraju.

Na koniec chcę podziękować 
wszystkim, dzięki którym możliwe 
było zorganizowanie tego wyjazdu; 
w pierwszym rzędzie Radzie Miej-
skiej i Panu Burmistrzowi Piotrowi 
Pułce oraz prezesowi FN ,,Kuźnia”, 
firmie Betix i Panu Proficowi, za 
wsparcie finansowe tego obozu.
Dziękuję opiekunom-trenerom:  
Mirosławowi Sroce oraz Tomkowi 
Ostafinowi oraz  Marzenie Boche-
nek, która zajmowała się wszyst-
kim sprawami dotyczącymi wy-
jazdu.  Dziękuję także prezesowi 
Jackowi Burkatowi oraz wszystkim 
działaczom i trenerom, którzy mimo 
trudności finansowych klubu, do-
prowadzili do zorganizowania obo-
zu. Widząc zadowolenie i uśmiech 
na twarzach naszej młodzieży, my-
ślę że warto angażować się w takie 
imprezy. My jako klub z 90-letnią 
tradycją  będziemy nadal to robić. 

Prezes sekcji piłki  nożnej 
Leszek Tyrawa

Z otwartego konkursu ofert na działalność sportową

,,Gościbia” w Limanowej
Na swój obóz szkoleniowo-wypoczynkowy najmłodsi adepci piłki 

nożnej KS Gościbia w tym roku wyjechali do pięknej górskiej 
miejscowości Limanowa w okresie od 2 do 11 lipca. 

W ośrodku wypoczynkowym nasza młodzież miała zapewnione 
warunki do treningów, a malownicze okolice zachęcały do wycieczek.

Z Sułkowic na Jasną Górę

III Pielgrzymka 
Rowerowa

Młodzi piłkarze Gościbi na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Limanowej
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Organizatorzy VII Ogólno-
polskiej Pielgrzymki Rowerowej 
na Jasna Górę doliczyli się 943 
uczestników z ponad 40 grup: 
Nysy, Piły, Radomia, Sosnow-
ca, Puław, Sułkowic, Piasecz-
na, Poznania, Katowic, Gliwic, 
Rybnika, Żor, Opola, Wrocławia 
i diecezji częstochowskiej. Nasi 
pielgrzymi-cykliści (ok. 50 osób) 
wzięli udział w tej pielgrzymce 
po raz trzeci. 

Opiekę duszpasterską nad 
grupą sprawował ks. Marek Su-
der, a organizacyjnie nad całością 
czuwał Andrzej Piwowarski. Gru-
pa jechała w żółtych koszulkach 
z symbolami naszej gminy: podko-
wą, gałązką cisa i oczywiście napi-
sem Sułkowice.

Dopisały piękna pogoda i do-
bry nastrój. Pielgrzymi szczęśli-
wie dotarli do celu w trzecim dniu 
pielgrzymki, w sobotę 21 lipca. Po 
niedzielnej Mszy św. w Kaplicy 
Cudownego Obrazu, odprawionej 
pod przewodnictwem ks. biskupa 
Antoniego Długosza, wyruszyli 
w drogę powrotną, bezpiecznie do-
cierając do domu 23 lipca.  

Trasa pielgrzymki wiodła przez 
Alwernię z klasztorem oo. bernar-
dynów pw. Stygmatów św. Fran-
ciszka z Asyżu, Trzebinię, Sławków, 
Dąbrowę Górniczą, Piekary Śląskie 
z Sanktuarium Matki Boskiej Pie-
karskiej – Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej, Częstochowę, 
Jasną Górę, Żarki z Sanktuarium 
Matki Boskiej Patronki Rodzin 
w Żarkach-Leśniowie, Mirów 
(zwiedzanie zamku), Pilicę, Krzy-
wopłoty, Podchybie, Pieskową Ska-
łę, Ojców, Modlnicę i Tyniec.   

     

Powrót z Jasnej Góry do Sułkowic. Szczegółowa relacja z pielgrzymki znajduje 
się na stronie internetowej parafii: www.parafiasulkowice.com   

(red.)
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Nowe eksponaty w Izbie Tradycji

Gospodarstwo Marii i Janusza Szewczyków

Ozdobne hektary

Izba Tradycji w budynku Sta-
rej Szkoły w Sułkowicach działa już 
od 5 lat – od 2009 r. w strukturach 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Jak informuje przewodnik Muzea, 
izby regionalne, galerie i pracow-
nie w województwie małopolskim, 
jesteśmy drugą tego typu placówką 
działającą przy bibliotece. Pierw-
sza była Izba Pamięci Jana Wiktora 
przy Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bochni. 

Z uwagi na ograniczane środki 
finansowe, dotychczas uzbieraliśmy 
niewielka liczbę eksponatów i cho-
ciaż są bardzo różnorodne, to wciąż 
jeszcze trudno myśleć o utworzeniu 
kącików tematycznych. 

Posiadany zbiór, wraz z jego 
opracowaniem powiązanym z hi-
storią miasta i gminy, jest jednak 
na tyle ciekawy, że nasze szkoły 

Do Izby Tradycji udało się ostatnio pozyskać nowości do zbioru 
narzędzi rolniczych z naszego terenu dzięki zbieraczowi staroci Mi-
chałowi Klimowskiemu. Za jego przyczyną posiadamy: pługi konne 

z wózkiem („kolcami”), pługi do oborywania – konny 
i ręczny, bronę metalową i drewnianą, krajalnicę ręczną do sło-

my i zielonek oraz ręczny zgniatacz do rzepy. Już niebawem 
zorganizujemy kącik rolniczy, czyli poświęcony profesji, któ-

ra w naszym środowisku szybko odchodzi w zapomnienie.
coraz częściej prowadzą w Izbie 
Tradycji lekcje historii i ścieżki 
regionalnej, a studenci korzystają 
z naszych opracowań do prac li-
cencjackich i magisterskich. 

Coraz częściej odwiedzają nas 
też „ciekawi zwiedzacze”, bardzo po-
chlebnie wyrażający się o zbiorach, 
o czym świadczą wpisy w księdze 
pamiątkowej. Czasami są to wizyty 
o charakterze sentymentalnym, je-
śli odwiedzającym jest krajan, któ-
ry kilkadziesiąt lat temu wyjechał 
z Sułkowic. Innym razem zbiory 
oglądane są przy okazji wizyty znacz-
nych osób w urzędzie, dziennikarzy 
radiowych i telewizyjnych, którzy 
przywędrowali do nas za krzonówką 
i albo prywatnych gości. To są waż-
ne odwiedziny, bo utwierdzają nas 
w przekonaniu, że utworzenie Izby 
i nasza praca mają sens. 

Ryszard Judasz 

Około 8 tysięcy gatunków roślin ozdobnych w kolekcji, z czego ok. 3 tys. w produkcji, to uprawy 
na ponad 6 hektarach gospodarstwa Marii i Janusza Szewczyków. Już od furtki widać, że 

tu uprawia się piękne rośliny, a im dalej w hektary, tym więcej drzew – ozdobnych.

Niepozorna tablica przy dro-
dze bielskiej informuje, że w tym 
miejscu jest szkółka drzew i krze-
wów ozdobnych. Jednak z drogi 
nie widać, jak ogromną przestrzeń 
ona zajmuje. Gospodarstwo pań-
stwa Szewczyków to profesjonal-
na hodowla drzew i krzewów li-
ściastych i iglastych.  Specjalizuje 
się w odmianach szczepionych, 
a wśród proponowanych odmian 
jest wiele unikatów. 

Obydwoje są przybyszami: 
Maria z Mazowsza, Janusz – z po-
bliskiego Budzowa. W 1988 roku 
szukali miejsca na założenie ho-
dowli roślin ozdobnych, zgodnie 
z ogrodniczą profesją obojga, a za-
razem życiową pasją Janusza. Zna-
leźli je w Krzywaczce. 

– Kiedy zaczynaliśmy, projek-
towanie ogrodów nie było u nas 
jeszcze bardzo popularne. W ciągu 
tych już prawie 25 lat ogromnie 
dużo się zmieniło. Dziś przycho-
dzą do nas klienci z dużą wiedzą 
i świadomością, czego chcą. Ale nie 
brakuje i tych, którzy potrzebują 
porady w urządzeniu swojego ogro-
du – opowiada Maria Szewczyk.

Kiedyś państwo Szewczyko-
wie sami doradzali klientom. Dziś 
oprócz nich robią to z powodzeniem 
pracownicy. Szefowie mają na gło-
wie znacznie więcej – gospodarstwo 
sprzedaje rośliny ozdobne do kilku 
krajów europejskich. Jest zrzeszone 
w Związku Szkółkarstwa Polskiego, 
ma ustabilizowaną pozycję na swo-
im rynku. Zatrudnia tylko 7 osób. 
– Tyle wystarczy, bo wiele czynności 
przy uprawie wykonujemy maszy-
nowo – tłumaczy właścicielka.

Ponieważ szkółkarstwo to nie 
tylko biznes, lecz również auten-
tyczna życiowa pasja obojga, nie dzi-
wi, że pokusili się o wyhodowanie 
własnych odmian. Trzy z nich są za-
rejestrowane w Centralnym Ośrod-
ku Badania Odmian Roślin Upraw-
nych. Jest to sosna żółta Agnieszka 
(na cześć córki), klon kolumnowy 
o ciekawych pomarszczonych li-
ściach i wielkiej urody berberys 
z listkami, które wyglądają jak klej-
noty oprawione złotą nitką.

Sadzonki z tego gospodar-
stwa królują na placach, klombach 
i zieleńcach naszej gminy. Stałym 
klientem jest Urząd Miejski, któ-
ry tu zaopatruje kolejne „zielone” 
inwestycje. Stąd (często za dar-
mo) otrzymują sadzonki placówki 
oświatowe. Rośliny spod ręki pań-

stwa Szewczyków zasilają też lote-
rie i konkursy dobroczynne. 

Kompozycje florystyczne z ich 
roślin zdobią wystawy krajowe i za-
graniczne. W gabinecie wiszą róż-
ne podziękowania, wśród nich od 
Ministra Rolnictwa, za wspaniałe 
reprezentowanie naszego kraju na 
wystawie w Belgii. Pani Maria widzi, 
że czytam to podziękowanie. – Co 
tam takie rzeczy będzie pani pisała 
– odciąga uwagę. Będę. Wszak nie 
jest światło, by pod korcem stało. 
Podobnie nie zamierzam milczeć 
o działalności dobroczynnej Pań-
stwa Szewczyków, którzy w obliczu 
tragedii losowych wykorzystywali 
kontakty firmowe, by organizować 
pomoc dla pokrzywdzonych. Piękne 
rośliny i dobrzy ludzie. Nic dziwne-
go, że chętnie się tu wraca. (awz)
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LATO w Krainie 

Zabawy i Fantazji

Radio Kraków o krzonówce

Obóz sportowy KS Gościbia

Autorskie odmiany z hodowli Szewczyków

Bawmy się nad Zalewem III Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę fo
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Fotografia pam
iątkowa z władzam

i Cuveglio oraz rodzinam
i goszczącym

i Polacco z gm
iny Sułkowice

Mediolan

Santa Caterina
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14 miejsce Sułkowic w Polsce
czyli po co nam fundusze unijne
Jak Sułkowice radzą sobie 

z pozyskiwaniem funduszy unij-

nych? Nie jest źle – mamy 14. 

miejsce w Polsce w kategorii gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich wg 

rankingu „Rzeczpospolitej”, któ-

ry klasyfikuje polskie samorzą-

dy pod względem skuteczności 

pozyskiwania dofinansowania 

z Unii Europejskiej. W Małopolsce 

lepsza od nas jest w tej katego-

rii tylko Muszyna, na 2. miejscu.  

Z naszego województwa następne 

po nas są Niepołomice – dopiero 

na miejscu 40. i Myślenice na 52.

Tworząc ten ranking, eksperci 
„Rzeczpospolitej” brali pod uwa-
gę: przychody z UE w 2011 roku 
w przeliczeniu na osobę, wartość 
umów z dofinansowaniem pod-
pisanych w 2011 roku, również 
w przeliczeniu na osobę oraz liczbę 
umów podpisanych w 2011 roku. 
Zestawienie uwzględnia inwestycje 
samorządu oraz spółek komunal-
nych, a dane do rankingu pochodzą 
z Ministerstwa Finansów i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego. 

Jak wynika z zestawienia, 
nasza gmina zdobyła w ubiegłym 
roku 206,54 zł dochodu z UE na 
mieszkańca i podpisała 2 umowy 
opiewające na dochód z UE w wy-
sokości 1558 zł 27 gr na jednego 
mieszkańca. 

Niby nic nowego się nie wy-
darzyło, a jednak cieszy świado-
mość, że to, co wydaje się nam 
w gminie zwyczajną pracą samo-
rządu, jest pracą na wysokim kra-
jowym poziomie. (awz)

Mówi burmistrz Piotr Pułka

Dotacje z Unii to nie są łatwe pieniądze
– Cytuję słowa dy-
rektora Banku Go-
spodarstwa Krajo-
wego, bo to prawda. 
Wystarczy przypo-
mnieć sobie niekoń-
czące się godziny bu-
rzy mózgów, podczas 
których powstawały 

plany odnowy dla wszystkich naszych 
wsi i program rewitalizacji Sułkowic, 
profil gminy, wieloletni plan inwesty-
cyjny, prognozy finansowe, aktualne 
strategie i wiele innych dokumentów, 
łącznie z dokumentacjami zamierzo-

nych inwestycji (są dostępne w za-
kładce „Dokumenty strategiczne” na 
naszej stronie www). 
Dziś schylamy się po każde euro

Ale aby to zrobić, musieliśmy się 
wykazać dużą determinacją. Czas 
pokazał, że było warto. Pokazał, jak 
słuszne było utworzenie stanowiska 
specjalisty ds. pozyskiwania fundu-
szy unijnych, który koordynuje cięż-
ką pracę urzędników przy tworze-
niu aplikacji i składaniu wniosków; 
a także, że warto było przekształ-
cić ZGK w spółkę ze 100% udzia-
łem gminy, żeby odzyskiwać VAT. 

Pokazał, jak cenna była odwaga 
w przyjmowaniu „drapieżnych bu-
dżetów” i zaufanie Rady Miejskiej 
V kadencji pod przewodnictwem 
Jana Sochy. 

Dzięki tym wszystkim działa-
niom dziś szukamy sposobnych oka-
zji i schylamy się po każde euro  moż-
liwe do wzięcia. Bez tych pieniędzy 
z pewnością nie bylibyśmy w tym 
miejscu, w którym dziś jesteśmy. Bo 
efekty wykorzystania tych funduszy 
już widać w każdej miejscowości, 
a przecież dopiero zaczynamy zbie-
rać ich owoce. 

A
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Analizując działalność inwe-
stycyjną samorządów, autor za-
uważa, że ostatnie cztery lata to 
okres największego wysiłku inwe-
stycyjnego polskich miast i gmin. 
Impulsem były środki unijne, jed-
nak nie stanowiły one większości 
wydanych pieniędzy. 

Autor ustosunkował się też 
do opinii wyrażonej przez mini-
stra finansów, jakoby samorządy 
zbytnio rozdmuchały inwestycje. 
Przypomina, że decentralizacja, 

Samorządy gminne a rozwój Polski

która dokonała się w naszym 
kraju, oznacza przeniesienie na 
samorządy odpowiedzialności za 
rozwój Polski. 

Podkreśla, że od tego typu 
inwestycji do budżetu Pań-
stwa wpłynęło ok. 30 mld zł 
tylko z tytułu podatku VAT, nie 
licząc dochodowego. Przypomina 
też, że to ministerstwo finansów 
ustaliło, iż samorządy wydadzą 
na współfinansowanie projektów 
6 mld euro czyli ok 25 mld zł.

Poziom niedoinwestowana 
Polski, zwłaszcza na prowincjach, 
jest tak potężny, że pomimo ogrom-
nego rozmachu inwestycyjnego 
samorządów, wciąż odczuwalne są 
poważne braki – wystarczy przy-
pomnieć sytuację na drogach. Au-
tor przestrzega rząd przed polity-
ką prowadzącą do sparaliżowania 
inwestycji samorządowych, bo 
w obecnym układzie musi to do-
prowadzić do zahamowania roz-
woju Polski. (red.)

Fundusze twarde i miękkie
Gdy chodzi o fundusze unijne, zwykle mówi się dużo o inwestycjach i ich „twardych” efektach. 

Tymczasem jest sporo funduszy przewidzianych na integrację społeczną, przeciwdziałanie 

bezrobociu i innym przyczynom wykluczenia społecznego. Fundusze te zazwyczaj dzielone są przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. W ostatnich latach skorzystał z nich wielokrotnie Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sułkowicach, pozyskując łącznie 1 mln 907 tys. 142 zł przy zaangażowaniu gminnych 

środków w wysokości zaledwie 120 tys. 514 zł.  Były to pierwsze unijne pieniądze 

na kontach placówek w naszej gminie, a zamknięte projekty zostały już rozliczone.

Przez większość są traktowa-
ne marginalnie. Nie są bowiem tak 
spektakularne, jak środ-
ki inwestycyjne i trudno 
się nimi chwalić, poda-
jąc konkretne liczby. 

Jak zmierzyć, ilu 
ludziom udało się dzię-
ki tym działaniom przy-
wrócić nadzieję i chęć 
do zrobienia czegoś kon-
struktywnego ze swoim 
życiem? Ilu osobom uda-
ło się wrócić do aktywne-
go społeczeństwa, pod-
jąć pracę? Efektów tych 
przedsięwzięć nie widać 
w taki sposób, jak oglą-
dać można nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków 

czy drogę. Z całą pewnością jednak 
można powiedzieć, że w dużej mie-

rze im zawdzięczamy również tak 
bujny rozkwit różnych form dzia-

łalności stowarzyszeń, która 
doprowadziła naszą gminę do 
zdobycia I nagrody Małopol-
skich Wektorów Współpracy.

Parafrazując myśl publi-
cysty cytowanego w artykule 
powyżej, możemy powie-
dzieć, że dzięki „miękkim” 
funduszom, nie ujętym nawet 
w rankingu „Rzeczpospoli-
tej”,  tutaj rozwija się Polska 
– obywatelska. Nasz samorząd 
z tych 2 mln zł „miękkich” 
funduszy jest równie dumny, 
jak z pozyskanych prawie 33 
mln zł z „twardych” funduszy 
unijnych.

(red.)

Łączne wydatki majątkowe gmin, powiatów i województw wyniosły w tym okresie (tzn. w latach 2009-2011) 
152 mld zł, co oznacza, że 75% inwestycji lokalnych i regionalnych to inwestycje gminne 

– napisał Andrzej Porawski (Tam, gdzie rozwija się Polska, „Rzeczpospolita” z 17 lipca 2012).

Wyróżnienie dla dobrych praktyk OPS w Sułkowicach 
podczas konferencji podsumowującej dotychczasowe 
efekty wykorzystania funduszy europejskich z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce
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Podpisanie umowy na POIiŚ w WFOŚiGW Zalew w Sułkowicach – inwestycja dofinansowana z MRPO
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Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce
Realizacja: 2009–2010 r.
Kwota dofinansowania: 251 484 zł

Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Biertowice
Realizacja: 2012 r.
Kwota dofinansowania: 79 021 zł

Odnowa centrum wsi Rudnik poprzez remont par-
kingu oraz urządzenie szaty roślinnej i elementów 
małej architektury
Realizacja: 2012 r.
Kwota dofinansowania: 157 017 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miej-
scowości Rudnik – etap II
Realizacja: 2013 – 2014 r.
Kwota dofinansowania: 4 000 000 zł

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Realizacja: 2011–2012
Kwota dofinansowania: 2 420 049 zł

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Za unijne pieniądze w gminie Sułkowice
Pieniądze unijne z okresu programowania 2007–2013 zaczęły zasilać budżet inwestycyjny naszej gminy 

od 2009 r. Nie mogliśmy skorzystać z pierwszej transzy tych środków po 2007 r., ponieważ nie mieliśmy 

przygotowanych podstawowych dokumentów planistycznych dla gminy, ani nie zostały odpowiednio 

wcześniej opracowane projekty inwestycji, które odpowiadałyby wymaganiom unijnym. 

Dopiero po przyspieszonym i bardzo intensywnym okresie planowania 

w latach 2007–2009 można było przystąpić do aplikowania. 

Fundusze UE w inwestycjach gminnych

MAŁOPOLSKA

Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny

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

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowi-
cach etap II – promesa refinansowania
Realizacja: 2007–2008 r.

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowi-
cach etap IV – promesa refinansowania
Realizacja: 2009 – 2010 r.

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku 
– etap I – promesa refinansowania
Realizacja: 2009 r.

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach 
– promesa refinansowania
Realizacja: 2008–2010 r.

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowi-
cach etap V
Realizacja: 2012–2014 r.

Zadanie: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 
w Biertowicach
Realizacja: 2012–2014 r.

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatnia-
nia wody powierzchniowej w Harbutowicach
Realizacja: 2013–2014 r.

Umowa na dofinansowanie o łącznej wartości:
26 034 438 zł

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

SUŁKOWICE

Program Operacyjny 
Infrastruktura I Środowisko

Fundusze UE dla integracji społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu
Projekt: Senior i junior – wspólne odkrywanie świata 
Realizacja: 1 września – 31 grudnia 2009 
Kwota dofinansowania: 40 000 zł (100%) 

Projekt: Kreatywna społeczność
Realizacja: 1 stycznia 2009 – 31 marca 2010 
Kwota dofinansowania: 44 967 zł (100%)

Projekt: Krok w lepsze jutro 
Realizacja: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2011 
kwota dofinansowania: 902 805 zł (100%)

Projekt: Aktywni razem 
Realizacja: 1 lutego 2010 – 31 grudnia 2012 
Kwota dofinansowania: 765 723 zł; wkład własny 
106 971 zł

na podstawie danych z Referatu Inwestycji UM 
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

oprac. red.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Projekt: Aktywni razem 
Realizacja: 1 lipca – 31 grudnia 2008, 
Kwota dofinansowania: 53 476 zł; wkład własny 7 000 zł

Projekt: Na rzecz integracji 
Realizacja: 2 stycznia – 28 marca 2009 
Kwota dofinansowania 43 440 zł (100%)

Projekt: Aktywni razem 
Realizacja: 2 lutego 2009 – 31 stycznia 2009 
Kwota dofinansowania 55 771 zł; wkład własny 6 543 zł

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

C
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Nie tylko unijne rozwijają gminę

realizowany był program Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy, a Społeczny Komitet 
przy szkole w Harbutowicach wy-
grał nagrodę 7,5 tys. zł z VII edycji 
konkursu Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej na utworze-
nie Teatru Młodego Aktora. To za-
ledwie kilka przykładów udanego 
wykorzystania różnego typu  środ-
ków zewnętrznych.

Osobno należy potraktować 
inwestycje prowadzone w gminie 
przez inne podmioty. Tu na pierw-
szy plan wysuwają się drogi woje-
wódzkie i krajowe. Dzięki dobrej 
współpracy samorządu gminy 
z podmiotami, które za nie odpo-
wiadają, mamy wyremontowane 
nawierzchnie oraz chodniki finan-
sowane po połowie z właścicielami 
dróg niemal przy wszystkich dro-
gach na terenie gminy. 

Dobrze przebiega współpraca 
z zarządem melioracji, co procen-
tuje coraz większym odsetkiem 
uregulowanych potoków i cieków 
wodnych na terenie gminy. 

Pieniądze dla ludzi
Fundusze dla przedsiębiorców i stowarzyszeń

Projekty przedsiębiorców, stowarzyszeń, a nawet prywatnych osób, które zamierzają rozwijać

działania na rzecz rozwoju lokalnego, rozumianego wszechstronnie – od ekonomicznego, 

po kulturę i dziedzictwo narodowe – również mogą liczyć na wsparcie unijne za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem i Gościbią.

W wykorzystaniu tej szansy 
nasze podmioty niestety nie przo-
dują. Ma na to wpływ w dużej mie-
rze „legenda”, jaka narosła wokół  
problemów z rozliczeniem pierw-
szych unijnych pieniędzy na przed-
siębiorczość, jeszcze sprzed epoki 
Leadera. Warunki rozliczania się 
zmieniły, wkład własny można już 
zapewnić w postaci pracy wolon-
tariackiej, ale ludzie się obawiają 
kłopotów i rezygnują z pomysłów 
lub wolą realizować je w oparciu 
o kredyt. Tak się dzieje nie tylko 
u nas – jest to tendencja powszech-
nie obserwowana w Polsce. Stąd 
zapewne tak duża pula niewyko-
rzystanych środków z Leadera.

Aby naprawdę cenne inicjaty-
wy nie odchodziły w zapomnienie, 
LGD Miedzy Dalinem i Gościbią 
prowadzi z pomocą Urzędu Miej-

skiego szeroką akcję informacyjną, 
oferując zainteresowanym podmio-
tom pomoc w obsłudze wniosków 

od koncepcji, tworzenia projektu 
i aplikacji po sugestie odnośnie 
rozliczenia. Podmioty te mogą się 
też ubiegać o pomoc gminy w za-
pewnieniu wkładu własnego. 

Kilka projektów już „działa”. 
Dzięki nim m.in.: będą nowe stro-
je dla orkiestry oraz regionalne dla 
gospodyń, zmodernizowana zosta-
nie świetlica wiejska, zorganizowa-
ny zostanie jubileusz KS Gościbia.

To tylko kropla w morzu moż-
liwości. Stąd LGD zaproponowało 
zainteresowanym i potencjalnym 
zainteresowanym harmonogram 
prac nad małymi projektami do 
najbliższego naboru, ostatniego 
już w tej transzy środków na małe 
projekty. Sprawa jest pilna, ponie-
waż następna transza tych środ-
ków zostanie uruchomiona dopie-
ro za dwa lata.

Adam Gumularz, wiceprezes LGD, pre-
zentuje możliwości korzystania z fun-
duszy UE na „małe projekty” podczas 
konferencji dla przedsiębiorców zorga-
nizowanej przez gminę

Pozyskane do budżetu gminy środki zewnętrzne nie muszą pochodzić wyłącznie w funduszy 

europejskich. Inwestorem na terenie gminy nie musi być wyłącznie samorząd lokalny. Gmina rozwija się

 również dzięki inwestycjom prowadzonym przez np. dyrekcję dróg wojewódzkich czy krajowych, 

pracom prowadzonym przed podmioty odpowiedzialne za rzeki, wreszcie dzięki prywatnym inwestorom.

Gmina Sułkowice dysponu-
je niewielkim budżetem. Zwykle 
oscyluje on w okolicy 30 mln zł (nie 
licząc środków zewnętrznych). Spo-
ra jego część musi być przeznaczana 
na oświatę i pomoc społeczną. Stąd 
możliwości inwestycyjne gminy są 
niewielkie, a mimo to co roku inwe-
stycje są prowadzone, zmieniając 
widocznie obraz miasta i wsi naszej 
gminy. Możliwe to jest dzięki pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych 
– nie tylko unijnych. Np. na mo-
dernizację składowiska odpadów 
komunalnych samorząd pozyskał 
pieniądze z WFOŚiGW, inwestycje 
i programy dotyczące bazy dydak-
tycznej wspierane są przez mini-
sterstwo oświaty i stowarzyszenia, 
budowa boiska sportowego przy SP 
w Sułkowicach możliwa była dzię-
ki dofinansowaniu z Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, a modernizacje 
strażnic i placów apelowych prowa-
dzone są z funduszy województwa 
małopolskiego w ramach konkur-
su „Małopolskie remizy”. W szko-
łach w Rudniku i Harbutowicach 

Także prywatni inwestorzy 
napotykają – o ile to tylko możli-
we – na przyjazny i pomocy klimat 
w gminie. Tempo tych inwestycji 
spowalniają co prawda procedury 
planistyczne, których nie da się 
przyśpieszyć, niemniej większość 
inwestorów, tak jak np. budowni-
czy wyciągu narciarskiego w Har-
butowicach, nie zrażają się ocze-
kiwaniem, a burmistrz osobiście 
pomaga  inwestorom w rozwiązy-
waniu różnego rodzaju problemów 
wyłaniających się „po drodze”.

Dzięki przychylnemu klima-
towi dla prywatnych inwestorów 
oraz dynamicznym działaniom 
samych przedsiębiorców w ostat-
nich latach na terenie gminy po-
wstały hotele, centra handlowe, 
lokale gastronomiczne. Wkrótce 
planowane są też inwestycje re-
alizowane wspólnie przez prywat-
nych przedsiębiorców i gminę na 
rzecz społeczności lokalnej. Tak 
oto zmienia się, pięknieje i atrak-
cyjnieje pejzaż miasta  i wsi gminy 
Sułkowice.

(red.)

(awz)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Między Dalinem i Gościbią
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