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Wybrane z numeru:

Gminne inwestycje                                      s. 10

Uchwalone plany zagospodarowania       s. 9

Dożynki gminne w Harbutowicach             s. 14

Spotkanie miast partnerskich w Ronchamp s. 7

Początek roku szkolnego okiem dyrektorów  s. 11

Otwarcie zalewu w Sułkowicach  s.  4

Jarmarczne rozmowy          s. 18

125 lat FN Kuźnia           s. 21

V Jarmark Sułkowicka Jesień           s. 17

XIV Pielgrzymka Konna         s. 20

Pamięci Ireny Kozy          s. 21

Dożynki powiatowe w Tenczynie       s. 15

Zlot esioków na Kamieńcu             s. 20

Szanowni Pañstwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Placówek Oœwiatowych
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Minê³y dwa miesi¹ce wakacji. Dla jednych czas radosnych zabaw, wyjazdów. Dla 
innych czas wytê¿onej pracy. Ale dla wszystkich czas niezbêdny do nabrania si³ 
do wykonywania codziennych szkolnych obowi¹zków.

Na rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny ¿yczê Wam, by Wasz trud przyniós³ bogate owoce.

Nauczycielom, sukcesów w pracy z uczniami, ich zaanga¿owania i ciekawoœci. 
Uczniom, aby Wasza ciekawoœæ œwiata by³a rozwijana przez szko³ê. 
Rodzicom, by dzieci zawsze chêtnie wyrusza³y do szko³y i bezpiecznie wraca³y.

30 września jak zwykle

Spotkajmy się
na św. Michale

Nikt, kto trafił na tę leśną 
polanę, nie żałował ani czasu, 
ani trudu pieszej wycieczki. To 
miejsce otacza mistyczna aura: 
z jednej strony pełna zadumy 
i refleksji, z drugiej – cudownego 
spokoju, który przenika człowie-
ka do głębi, wypierając codzienne 
rozbieganie, chaos i zmęczenie. 

Kiedy staje się pod lipą pa-
miętającą pierwszy harbutowicki 
kościół, twarzą w twarz z kaplicą 
św. Michała Archanioła, ołtarzem 
polowym i grobami konfederatów 
barskich, nie ma się żadnych wąt-
pliwości, że się znalazło na miej-
scu właściwym. I co zastanawiają-
ce – ukochali to miejsce nie tylko 
ludzie z natury skłonni do me-
lancholii, lecz również młodzież, 
turyści górscy i amatorzy śpiewa-
nia i grania po górach – dolinach, 
a nade wszystko jest ono bliskie 
mieszkańcom Harbutowic,  Sułko-
wic, Palczy, Budzowa, Lanckorony 
i innych okolicznych miejscowo-
ści. Tym to sposobem polana staje 
się miejscem integracji sąsiadów 
z trzech gmin i trzech powiatów. 

Na św. Michale spotykamy się 
dwa razy w roku. W maju, w oko-
licy rocznicy bitwy lanckorońskiej 
na zaproszenie Stowarzyszenia Cis 
z Harbutowic i we wrześniu z oka-
zji święta patrona tego miejsca. 
Organizatorem jesiennych spo-
tkań jest OSP Harbutowice. 

Scenariusz spotkań obej-
muje zawsze Mszę św. odprawia-
ną zwykle przez ks. proboszcza 
parafii harbutowskiej Zbignie-
wa Nowaka lub księdza rodaka 
Franciszka Bobła, albo konce-
lebrowana przez obu kapłanów. 
W trakcie Mszy grają i śpiewają 
zespoły, chóry, kapele – za każdym 
razem inne, ale zawsze wspaniałe, 
nad polaną powiewają sztandary. 
A po nabożeństwie organizatorzy 
zapraszają na polanę opodal tego 
świętego miejsca, gdzie już czeka 
ognisko, wyborny poczęstunek 
i sąsiedzkie spotkanie z muzyką, 
śpiewem, tańcem i licznymi atrak-
cjami, trwające nieraz do późnych 
godzin wieczornych. 

Spotkajmy się i w tym roku 
30 września na św. Michale. Warto 
tam przychodzić. (awz)

Z POIiŚ na konto gminy wpłynęło

6 mln 543 tys. 914 zł i 68 gr
Pieniądze to stanowią refundację zadań wykonanych w ubiegłych 

latach w ramach naszego Programu zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wpłynęły na konto gminy 
11 września 2012 r., a już w dniu następnym zostały przelane na 

poczet zadłużenia z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie na 
te zadania.  Obecne zadłużenie naszej gminy jest jednocyfrowe. 

Poziom zadłużenia gminy ob-
niżyło nie tylko przekazanie pierw-
szej transzy środków z Funduszu 
Spójności w ramach POIiŚ, lecz 
także umorzenie przez WFOŚiGW 
697 tys. 317 zł, czyli nieco ponad 1/3 
kwoty pożyczki zaciągniętej przez 
gminę na budowę linii sortowniczej 
na terenie naszego składowiska.  

To jedyny taki moment, gdy 
z POIiŚ pieniądze są zwracane za 

wykonane inwestycje. Następne 
z przyznanego nam w ubiegłym 
roku dofinansowania będą wpła-
cane w postaci zaliczek na finan-
sowanie prowadzonych inwesty-
cji, w tym: rozpoczętej niedawno 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, 
budowy dalszych etapów kanali-
zacji i wodociągów oraz planowa-
nej modernizacji ujęcia wody na 
Gościbi.  

(red.)

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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Otwarcie zalewu w Sułkowicach

Po raz pierwszy – dla oficjalnych gości

Goście i podziękowania
Władze gminy tym „zamknię-

tym” spotkaniem chciały doce-
nić wkład i zaangażowanie wielu 
ludzi, począwszy od tych, którzy 
poddali koncepcję zalewu, którzy 
napisali wniosek unijny i pozy-
skali środki na jego budowę, któ-
rzy wydali zgodę na jego budowę, 
którzy go zaprojektowali i wybu-
dowali, po tych, którzy dali na to 
wszystko pieniądze. Lista gości 
była więc długa. Przybył zastępca 
dyrektora Departamentu Fundu-
szy Europejskich w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Mało-
polskiego Andrzej Bańka, dyrektor 
Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Bogusław Bo-
rowski, projektanci: Stanisław Wa-
gner wraz z synem, Piotr Radzicki, 
Witold Góralczyk, Małgorzata Dur-
da, Stanisława Kowalówka, Beata 
Lenda oraz wykonawcy I i II eta-
pu – prezes Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Wodno–Inżynieryjnego 
z Krakowa – Adam Szewczyk oraz 
prezes Przedsiębiorstwa Hydrowit 
z Brzeźnicy Władysław Witek.  

Honorowymi gośćmi otwarcia 
byli także samorządowcy naszego 
powiatu: starosta myślenicki Józef 
Tomal, burmistrz Dobczyc Marcin 
Pawlak oraz wójtowie gmin: Tokar-
ni – Władysław Piaściak, Wiśniowej 
– Wiesław Stalmach i Sieprawia 
– Tadeusz Pitala. Pojawił się także 
wójt gminy Brzeźnica Bogusław 
Antos. Nie zabrakło komendanta 
PSP w Myślenicach Sławomira 
Kaganka oraz komendanta powia-
towego policji Artura Święcha. Na 
otwarciu obecni byli oczywiście 
radni Rady Miejskiej w Sułko-
wicach, dyrektorzy szkół, przed-
szkoli, ośrodka kultury, biblioteki 
oraz zaangażowani w prace przy 
zalewie pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Każdy z osobna podziwiał 
efekt finalny tej inwestycji. 

Zebranych gości w nowo wy-
budowanym amfiteatrze przywi-
tał burmistrz gminy Sułkowice 
Piotr Pułka, mówiąc, że zalew na-
leży do inwestycji najciekawszych 
i najbardziej oczekiwanych przez 

mieszkańców Sułkowic i okolicz-
nych miejscowości. Stanowi on 
znakomity przykład wykorzysta-
nia funduszy unijnych do popra-
wy standardu życia mieszkańców. 
Jest niewątpliwie takim przedsię-
wzięciem, które budzi wiele po-
zytywnych emocji. Podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do urzeczywistnienia naszych 
marzeń – projektantom, wyko-
nawcom, pracownikom Urzędu 
Miejskiego, samorządowi Gminy 

Sułkowice, pracownikom staro-
stwa myślenickiego, samorządo-
wi  oraz służbom województwa 
małopolskiego.

Gratulacje i słowa uznania 
Po przemówieniu burmistrza 

głos zabrał wicedyrektor departa-
mentu funduszy europejskich An-
drzej Bańka, gratulując pięknej in-
westycji oraz wręczając pamiątkową 
statuetkę. Powiedział, że jest dumny 
z efektów pracy wszystkich, którzy 
przyczynili się do powstania zalewu 
i że warto było włożyć tak wiele ener-
gii i trudu, by udało się osiągnąć tak 
imponujący efekt. Słowa uznania 
dla burmistrza i samorządu gminy 
wyraził też starosta Józef Tomal. 

Od początku lata mieszkańcy, turyści i goście z okolicznych miejscowości tłumnie odwiedzają 
nowo powstały zalew rekreacyjny w Sułkowicach. Formalnie budowa i organizacja tego miejsca 

zakończona została w lipcu, a umowa z dzierżawcą została podpisana 1 sierpnia 2012 r. 
Oficjalne otwarcie z udziałem mieszkańców planowane było na 11 sierpnia, 

jednak fatalna pogoda pokrzyżowała plany organizatorom i imprezę przeniesiono na sobotę 25 sierpnia. 
W planowanym terminie udało się jednak zorganizować uroczystość otwarcia dla oficjalnych gości, 

a wśród nich osób, bez których powstanie zalewu w ogóle nie byłoby możliwe. 

„Wszystkich nas to czeka”
– powiedział w rozmowie z dzienni-
karzami prasy lokalnej wójt gmi-
ny Tokarnia Władysław Piaściak. 
– Musimy zacząć myśleć nad two-
rzeniem na terenie naszych gmin 
takich właśnie miejsc, w których 
ludzie będą mogli odpocząć od 
morderczego tempa codziennego 
życia. Zalew w Sułkowicach jest 
bardzo dobrym przykładem takie-
go miejsca.

Wójt gminy Brzeźnica w po-
wiecie wadowickim Bogusław An-
tos nie krył podziwu dla obiektu 
i jego autorów. – Mam świadomość, 
że podjęcie decyzji o budowie za-
lewu wymagało niemałej odwagi 
waszego samorządu. Mogę sobie 
wyobrazić te słowa krytyki, że dro-
gi trzeba robić, tworzyć twarde in-
westycje w infrastrukturze. Nale-
ży się pełne uznanie za tę decyzję, 
bo powstało piękne miejsce, które 
z całą pewnością dodaje gminie 
splendoru.

Komendant policji także był pe-
łen uznania, którego nie psuła nawet 
myśl o tym, że jest to przecież kolej-
ny obiekt do „pilnowania” na podle-

fot. Joanna Gatlik

Inwestor:
Gmina
Sułkowice

Fundusze 
Europejskie dla 
MałopolskiNARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM

REGIONALNY

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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głym mu terenie. – Powstał obiekt, 
więc trzeba go zabezpieczać. Od tego 
jesteśmy. Uważam, że to dobrze. Lu-
dzie przychodzą tu od początku lata, 
a jak do tej pory nie mieliśmy z tego 
powodu żadnych problemów – po-
wiedział Artur Święch.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Wiesław Moroń był również 
pełen entuzjazmu.  – Wierzę, że 
przy okazji zalewu ożyją całe te 
piękne tereny wokół. To jest piękne 
miejsce na mały hotel, jakieś obiek-
ty turystyczne. I wcale nie musi 
żyć tylko latem, gdy są warunki 
do wypoczynku nad wodą. Jakieś 
konie z bryczkami i pod wierzch, 
mnóstwo grzybów w lasach dooko-
ła, lodowisko w zimie… 

Ciekawe plany odnośnie or-
ganizacji życia zalewu ma również 
dzierżawca Marian Profic. Możli-
wości jest wiele, ważne tylko, żeby 
ci, którzy przychodzą nad zalew, 
szanowali to miejsce, by mogło 
służyć wszystkim przez wiele lat 
i wciąż było godne marzeń.

Atrakcje dla zebranych 
Dla gości wystąpił zespół ta-

neczny „Retro”. Efektowny po-
kaz przedstawiła też grupa ra-
towników WOPR z Wojciechem 
Pułką, który specjalnie na tę oka-
zję wręczył kilku gościom koszul-
ki ufundowane przez FN Kuźnia 
z okolicznościowym napisem Po-
kaz ratownictwa wodnego – za-
lew w Sułkowicach – 14. 08. 2012 r. 
Młodzi wysportowani mężczyź-
ni otrzymali gromkie brawa po 
wyłowieniu dwóch osób z wody 
i pokazie, jak należy się zachować 
w takiej sytuacji. Goście byli pod 
wielkim wrażeniem, tym bardziej, 
że wtorek nie był najcieplejszym 
dniem tego lata, a i woda miała 
temperaturę ok. 14°C. Rozgrzewa-
jący poczęstunek z grillowanymi 
specjałami oraz pieczonym na roż-
nie prosiakiem przygotował dzier-
żawca obiektu Marian Profic.

Joanna Gatlik 

Koncert zespołu Lubczyk w amfiteatrze w Sułkowicach podczas otwarcia zalewu

Otwarcie po raz drugi – dla mieszkańców

Szlagier lata

Otwarcie z poświęceniem
Podczas otwarcia koncertowa-

ła orkiestra dęta z Sułkowic pod 
batutą Andrzeja Moskala, wystąpił 
iluzjonista Wojciech Janeczek, któ-
ry nie tylko przezabawnie  pokazał 
kunszt swojej sztuki, lecz również 
uczył dzieci „czarować”, a także 
zespół „Lubczyk” z Krzemieńca 
na Ukrainie. Cztery nauczycielki 
z tamtejszej szkoły muzycznej 
stworzyły oryginalny zespół grają-
cy na tradycyjnych instrumentach: 

Uroczyste otwarcie zalewu z udziałem mieszkańców
oraz jego poświęcenie przez ks. Mariana Błaszczyka

miało miejsce w sobotę 25 sierpnia.

bandurze (Olga Gawryluk), flecie 
(Oksana Horodnia),  skrzypcach 
(Natalia Szewczuk) i gitarze (Li-
dia Iwaniuk) oraz śpiewający fan-
tastycznie zestrojonymi głosami 
ballady ukraińskie i polskie kre-
sowe. Pięknie niosła się ta muzyka 
po wodzie, pokazując, jak wielkie 
są możliwości wykorzystania tego 
miejsca. Zalew i park poświęcił ks. 
Marian Błaszczyk, życząc Sułkowi-
com, by to miejsce dobrze służyło 
wypoczynkowi, który prowadzi do 
doskonalenia i budowania piękna 
w duszy człowieka. 

Park rzeczny z amfiteatrem 
Wszyscy zgodnie twierdzą, że 

zalew jest „strzałem w dziesiąt-
kę”. Całkiem spore jezioro wśród 
lasów i gór, w parku rzecznym: 
z amfiteatrem z zadaszoną sceną 
(pierwsza taka scena plenerowa 
w gminie), grillem z paleniskiem 
i ławeczkami dającymi możliwość 
zorganizowania pikniku, budyn-
kiem z małą gastronomią, wypo-
życzalnią sprzętu wodniackiego 
i toaletami publicznymi. Na tere-
nie całego parku poprowadzone 
są alejki spacerowe z trejażami, 
na których wyprowadzona jest ro-
ślinność pnąca, rampy i pomosty 
wchodzące w taflę wody, a wszyst-
ko wykonane w taki sposób, by 
ułatwić poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym.

Pogoda 25 sierpnia też nie 
była oszałamiająco piękna, ale 
wystarczająco dobra, by uroczy-
stość mogła się odbyć, a im bliżej 
wieczora, tym robiło się ładniej. 
Mieszkańcy dopisali i licznie sta-
wili się, by wspólnie świętować 
nad zalewem.
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Park z zalewem na rzece Gości-
bi, o powierzchni ok. 10 tys. m kw., 
powstał na zrewitalizowanym 
obszarze 3,56 ha nadrzecznych 
szuwarów. Nasadzono drzewa 
i krzewy harmonizujące z oko-
liczną roślinnością naturalną. Na-
sadzenia co prawda są malutkie 
i nie dają jeszcze docelowego efek-
tu, ale jeśli odwiedzający zalew 
pozwolą im dorosnąć, pokażą się 
w całej krasie. Wraz z obiektem 
powstały dwa parkingi w części 
północnej i południowej parku. 
Pierwszy liczy 46 miejsc posto-
jowych i pełni funkcję parkingu 
głównego. Nie zapomniano rów-
nież o rowerzystach, więc przy 
parkingu znajdują się stojaki na 
rowery. W razie większych imprez 
plenerowych funkcję parkingu bu-
forowego przejmie znajdujący się 
w pobliżu parking przy gimnazjum. 
Dodatkowo w części południowej 
znajduje się 6 miejsc postojowych, 
przewidzianych głównie dla ama-
torów wędkarstwa. 

W przeciwległej północnej 
części, przy głównej alei pieszej 
o szerokości 1,6 m, urządzono 
plac zabaw dla dzieci, wyposażony 
w huśtawki, piaskownice, drew-
niane domki i drabinki. 

Za unijne pieniądze
Jest to pierwszy tego typu 

obiekt rekreacyjny w gminie, po-
łożony nad kompleksem sporto-
wym KS Gościbia i gimnazjum 
połączonym z halą sportową. 
Otaczają go piękne, podgórskie 
tereny beskidzkie. Pomysł utwo-
rzenia zalewu rekreacyjnego na 

rzece Gościbia w Sułkowicach 
pojawił się już w latach 70., po-
wrócił w roku 1998. Budowa ru-
szyła 1 marca 2011 r. w oparciu 
o dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju – Małopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (2 420 049 zł) w ramach 
rewitalizacji i z Budżetu Państwa 
(50 694 zł). Wartość inwestycji wy-
niosła 4 306 528 zł. Całość zago-
spodarowano wg koncepcji archi-
tektonicznej opracowanej przez 
Zakład Urządzania i Utrzymania 
Zieleni R. i W. Góralczyk z Pszczy-
ny. Wykonawcą pierwszego etapu 
było Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Wodno-Inżynieryjnego Sp. 
z o.o. z Krakowa, a drugiego etapu 
– Przedsiębiorstwo „HYDROWIT” 
Władysław Witek z Brzeźnicy. 

„Serce dla Sułkowic”
W części oficjalnej otwarcia 

burmistrz Piotr Pułka podzięko-
wał osobom współpracującym 
przy tworzeniu zalewu, Radzie 
Miejskiej, wykonawcom, a tak-
że mieszkańcom, którzy jak do-
tąd szanują to miejsce. Jedno-
cześnie postanowił uhonorować 
specjalnym wyróżnieniem „Ser-
ce dla Sułkowic” osoby, które 
w szczególny sposób przyczyniają 
się do rozwoju kultury, kultywo-
wania tradycji i rozwoju miasta. 
Osób, które czynią to społecznie, 
a nie z racji pełnionych funkcji, 
lub przy okazji tychże funkcji pra-
cują w sposób daleko wykraczają-
cy poza ich obowiązki. 

Wyróżnienie ma charakter 
okazjonalny i w przyszłości bę-
dzie nadawane przy szczególnych 
wydarzeniach w Sułkowicach. Do 
dyplomu dołączona jest specjalnie 
zaprojektowana na tę okazję sta-
tuetka: na podstawie w kształcie 
serca umocowana jest sułkowicka 
podkowa i róże. Całość jest – jak 
na Sułkowice przystało – wykuta 
w metalu. „Serce dla Sułkowic” 
otrzymali: Eugeniusz Pitala (prezes 
koła kombatantów i byłych więź-
niów politycznych), Ryszard Judasz 
(kustosz Izby Tradycji), Janina Oli-
wa (współzałożycielka chóru Apas-
sionata), Danuta Sołtys (prezes koła 
emerytów i rencistów), Jan Socha 
(radny, przewodniczący rady dwóch 
i pół kadencji), Tadeusz Ziembla 
(wieloletni kierownik orkiestry 
dętej), Ryszard Sroka (komendant 
gminny OSP), Adam Bargieł (prze-
wodniczący rady osiedla),  Stani-
sław Włoch (społeczny organizator 
boiska na Kamieńcu i pomysło-
dawca imprezy Pożegnanie Lata). 

W ramach podziękowania Jan 
Socha zauważył, że największe 
„serce dla Sułkowic” powinien do-
stać sam burmistrz. Podkreślał, że 
decyzja o utworzeniu zalewu wy-
magała dużej odwagi. Co prawda 
plany związane z tą inwestycją po-
wstały przed jego kadencjami, ale 
była to tylko plansza z zarysowa-
nym projektem. Piotr Pułka pod-
jął się realizacji tej kosztownej in-
westycji i zdobył na nią pieniądze 
w większości spoza budżetu gminy.  

Anna Witalis ZdrzenickaW parku rzecznym nad zalewem w Sułkowicach

Statuetka nagrody 
„Serce dla Sułkowic”
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Okazją do świętowania i spo-
tkania wszystkich trzech miaste-
czek był nie tylko okrągły jubile-
usz klubu judo, ale także otwarcie 
placu przyjaźni polsko–francusko 
–włoskiej, na którym widnieją na-
zwy partnerskich miejscowości 
Ronchamp Square des Jumelages: 
Sułkowice – Cuveglio. 

50-lecie Judo Club Ronchamp
Do dojo na jubileusz klubu 

zostało zaproszonych wielu za-
cnych gości, w tym czołowy za-
wodnik kadry narodowej Francji, 
a nawet mistrz olimpijski judo 
Ghislain Lemaire. Przywołana zo-
stała cała 50-letnia historia klu-
bu, nazwiska z nim związane – 
założycieli, najstarszego trenera 
i działaczy. Trener Jacek Bugajski 
wręczył swojemu koledze po fachu 
Phillipe Schärrowi duży gong na 
drewnianym podeście, ponieważ 
jak stwierdził – tylko tego bra-
kuje w tej świetnie wyposażonej 
sali. Sułkowiccy judocy – wśród 
których znalazła się m.in. Magda 
Polak (1. miejsce na Wojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików 
w Bytomiu) oraz Klaudia Szu-
ba–Łata (9. miejsce na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 

Spotkanie miast partnerskich Ronchamp – Sułkowice – Cuveglio

W kraju wina i bagietek
Na zaproszenie mera Ronchamp Jeana Claude Mille’a oraz trenera judoków w Ronchamp Philippe’a 

Schärra do naszej partnerskiej miejscowości we Francji na obchody 50 – lecia klubu judo w Ronchamp 
przybyli burmistrz Sułkowic Piotr Pułka oraz delegacja z UKS Katana Judo prowadzona przez Jacka 

Bugajskiego – w sumie 28 osób. Na miejsce przyjechało także dwudziestu włoskich delegatów 
ze wspólnego miasteczka partnerskiego Cuveglio na czele z ich burmistrzem Giorgio Piccolo
 oraz trenerem Bu-Sen Valcuvia Judo Massimiliano Bottino. Główne uroczystości odbyły się 

1 września 2012 r. w dojo w Ronchamp oraz w sali widowiskowej tamtejszego ośrodka kultury. 

w Bochni) dali rewelacyjny grupo-
wy pokaz umiejętności tej sztuki 
walki – rozgrzewkę, stanie na rę-
kach, karkołomne pajączki, prze-
skoki, salta, przerzuty – dla laika 
aż dziw, że potrafią wyczyniać ta-
kie rzeczy i wychodzą z tego cało 
i zdrowo. Włosi i Francuzi pokazali 
jak walczyć i bronić się techniką 
judo, nawet wtedy, gdy ktoś zaata-

kuje nożem. Wszyscy gratulowali 
całemu klubowi Judo Ronchamp 
i życzyli wielu sukcesów.

Otwarcie placu przyjaźni 
– Square des Jumelages
–Sułkowice– Cuveglio 

Nazwę placu zabaw Square 
des Jumelages odsłonili wspól-
nie reprezentanci młodych judo-
ków z trzech miast partnerskich 
przy asyście trzech burmistrzów. 
Burmistrz Jean Claude Mille ser-
decznie przywitał wszystkich go-
ści zebranych na placu przyjaźni 
i życzył, żeby plac służył jak naj-
dłużej. 

Później – w sali widowiskowej 
wręczył burmistrzom z Cuveglio 
i Sułkowic piękne upominki. Ci 
nie pozostali mu dłużni i również 
przekazali coś od siebie. Od bur-
mistrza Piotra Pułki włodarze za-
przyjaźnionych miast otrzymali 
malowany na jedwabiu widok ryn-
ku w Sułkowicach. Trener Phil-
lippe Schärr otrzymał od Gminy 
Sułkowice duży kryształowy wa-
zon, na którym wygrawerowane 
zostały nazwy trzech partnerskich 
miejscowości, data i napis upa-
miętniający pięćdziesiątą rocznicę 

fot. Joanna Gatlik

Młodzi judocy z mistrzem olimpijskim judo Ghislain Lemaire (w środku górnego rzędu)
Fot. Monika Widlarz
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klubu Judo Ronchamp. Padło wie-
le słów przyjaźni i deklaracji dal-
szej współpracy zarówno na płasz-
czyźnie gminnej, jak i sportowej. 
Burmistrz Sułkowic powiedział, 
że zawsze będzie wspierał takie 
spotkania i inicjatywy, bo poprzez 
sport nawiązuje się nić porozumie-
nia – nawet bez słów. 

Życzył też, żeby zebrani mo-
gli się spotkać znowu za 50 lat, 
a jeśli to będzie niemożliwe, żeby 
ich dzieci spotkały się na kolejnej 
– złotej rocznicy i kontynuowały to 
piękne partnerstwo. 

Polsko-włoskie akcenty 
w całym Ronchamp 

Nasza polsko–francusko–wło-
ska przyjaźń jest bardzo mocno za-
akcentowana w całym Ronchamp. 
Już przy wjeździe do miasteczka 
widać tablice informacją o part-
nerstwie. Nazwy zaprzyjaźnionych 
miejscowości widnieją  na budyn-

kach komunalnych. 
Wspólnotę podkreślili też or-

ganizatorzy spotkania, drukując 
je na koszulkach promocyjnych 
wraz z imieniem każdego uczest-
nika. W bibliotece są dwa kąciki 
z literaturą o Polsce (m.in. z Mo-
nografią Gminy Sułkowice) i Wło-
szech. I choć bariera językowa jest 
dość duża, bo niewiele osób umie 
się porozumieć w tych 3 językach, 
to jednak udało się nawiązać dosko-
nałe porozumienie na innym grun-
cie – sportowym i muzycznym. 

Na zakończenie obchodów 
Jean Claude Mille zaserwował 
międzynarodowym gościom ucztę 
w postaci stołu szwedzkiego z ty-
powo francuskimi potrawami, 
mnóstwem wędlin i bagietek oraz 
wytrawnym winem. 

O Polakach w Ronchamp 
Dużą pomoc wnoszą też 

mieszkający w Ronchamp od 30–40 
lat Polacy, którzy nigdy nie zapo-
mnieli swojego ojczystego języka, 
służą Polakom gościną, dobrym 
słowem i wsparciem oraz pomaga-
ją w organizacji całego spotkania 

– należy tu wspomnieć o naszych 
honorowych obywatelach Marii
 i Tadeuszu Lewandowskich (którzy 
zapoczątkowali partnerstwo Ron-
champ–Sułkowice), rodzeństwie 
Lewandowskich – Ryszardzie i Ire-
nie z rodzinami. Największą pracę 
wykonał jednak Phillippe Schärr 
i „jego ludzie”. Załatwił sponsorów 
spotkania, kucharzy, obsługę tego 
w sumie czterodniowego spotka-
nia, łóżka polowe i materace dla 
judoków, trening szefa judo na ich 
okręg (mistrza posiadającego szó-
sty dan) oraz bogaty program zwie-
dzania okolicy. Delegacje z francu-
skim klubem judo mogły zatem 
zwiedzić muzeum Peugeota, cy-
tadelę z lwem w Belfort oraz dzia-
łające przy niej muzeum, kaplicę 
Matki Bożej na Wzgórzu – słynne-
go architekta Le Corbusiera, która 
dumnie wznosi się nad miastecz-
kiem Ronchamp. Młodzież mogła 
także pozjeżdżać na hulajnodze, 
wyjeżdżając wcześniej na górę spe-
cjalnym wyciągiem orczykowym. 

Grupy judoków z Sułkowic, 
Cuveglio i Ronchamp były bardzo 
dobrze zorganizowane i zgrane. Na-

Tablice przy wjeździe do Ronchamp.
Fot. Joanna Gatlik

wiązały się nowe przyjaźnie między 
młodzieżą z trzech krajów. Pomogły 
w tym na pewno wieczorek muzycz-
ny, przy którym i młodsi i starsi tań-
czyli zgodnie, m.in. macarenę. Był 
też pokaz zdjęć i filmików z 2010 r., 
kiedy to odbyło się spotkanie ju-
doków w Sułkowicach, (notabene 
za  środki unijne pozyskane przez 
Gminę Sułkowice). Pewne znajo-
mości i przyjaźnie zachowały się już 
od tamtego czasu. Panowała bardzo 
przyjacielska i sympatyczna atmos-
fera. Judocy to ludzie silni, zaharto-
wani i twardzi, którzy radzą sobie 
świetnie w każdych warunkach.

Pożegnanie i plany 
Czas we Francji upływał szyb-

ko. Podobnie jak partnerstwo Ron-
champ – Sułkowice, które trwa już 
9 lat. David Turdot, który od wielu 
lat pielęgnuje współpracę naszych 
miast, już zapowiedział, że w przy-
szłym roku zamierza pisać wniosek 
do Unii Europejskiej o dofinanso-
wanie obchodów naszego dziesię-
ciolecia w 2013 r. w Ronchamp, na 
który zaprosi Sułkowice. 

Joanna Gatlik 

Przed muzeum Peugota         fot. Joanna Gatlik

Spotkanie przyjaciół w dojo w Ronchamp                    fot. Joanna Gatlik
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Uchwalono plany 
zagospodarowania

Na te decyzje czekało wielu 
mieszkańców naszych miejscowo-
ści. Podczas sesji RM 30 sierpnia 
Rada Miejska ostatecznie uchwaliła 
nowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Sułkowic i Biertowic 
(z wyłączeniem terenu określonego 
w Uchwale z dnia 26 stycznia) oraz 
zmianę studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w Harbutowicach. 
Dokumenty te zaczną obowiązywać 
po zaopiniowaniu przez wojewodę 
i ogłoszeniu w dzienniku ustaw, co 
musi nastąpić do 30 dni od daty 
podjęcia uchwały. 

W planie Sułkowic do ostat-
niej chwili przedmiotem skarg 
i protestów była szerokość plano-
wanych dróg obsługujących nowe 
tereny budowlane od strony Jasie-
nicy. Mieszkańcy twierdzą, że nie 
ma w tym miejscu konieczności 
by były to drogi na 10 m i że drogi 
o tej kwalifikacji są zaprojekto-
wane zbyt „gęsto”, co wydatnie 
uszczupla ich działki. Obecna 
na sesji projektantka Anna Sta-
niewicz z firmy Asta Plan tłuma-
czyła, że kwalifikacja tych dróg 
jest zgodna z przyjętym studium 
uwarunkowań. Przyjęto kompro-
misowe rozwiązanie. Radni plan 
uchwalili, umożliwiając miesz-
kańcom realizację zaplanowanych 
już inwestycji i budów, a przyby-
li mieszkańcy zapowiedzieli, że 
będą wnioskowali o wprowadzenie 
zmian do studium odnośnie kwali-
fikacji interesujących ich dróg. 

Mówiąc na temat tego planu, 
projektantka zaznaczyła, że jest 
on bardzo ambitny i pozwala na-
wet na podwojenie liczby miesz-
kańców naszego miasta. Podobnie 
w superlatywach wyrażał się o tym 
planie radny Jan Socha, zaznacza-
jąc jednak, że w tej „beczce miodu 
jest łyżka dziegciu”. Chodziło mu 
o krzywdzące i jednostronne jego 
zdaniem rozwiązania dotyczące 
posesji Bożeny Goli w Sułkowi-
cach oraz w Biertowicach – terenu 
wyłączonego ze zmiany planu. 

Hossa w inwestycjach
W dalszej części obrad prze-

wodniczący RM, szefowie komisji 
oraz burmistrz złożyli sprawozda-
nia z pracy w okresie międzyse-
syjnym. Jak się okazuje, był to nie 
tylko czas licznych uroczystości 
i prestiżowych imprez gminnych 

i powiatowych, lecz również okres 
bardzo intensywnych prac przy 
gminnych inwestycjach – ich reali-
zacji i przygotowania następnych. 

Finanse i 5,6 mln z POIiŚ 
na koncie gminy

Skarbnik gminy Teresa Gar-
bień wyjaśniła zapisy uchwały 
dotyczącej korekt budżetu oraz 
przedstawiła informację o bi-
lansie skonsolidowanym Gmi-
ny Sułkowice, sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2011 r. Okazuje 
się, że w ramach pierwszej tran-
szy dofinansowania z POIiŚ nasz 
wniosek został skorygowany o ok. 
20%. Wynika to stąd, że najstarsze 
inwestycje objęte dofinansowy-
wanym programem wykonywane 
były kilka lat temu, gdy jeszcze 
w polskich inwestycjach nie obo-
wiązywały normy unijne. Jednak 
te 20% naszej gminie nie „prze-
padnie”. Otrzymamy je przy roz-
liczeniu finansowania dalszych 
inwestycji programu wodno-kana-
lizacyjnego. Już po sesji, dosłownie 
w chwili oddawania: „Klamry” 
do druku– 12 września), do kasy 
gminy wpłynęły pierwsze pieniądze
z POIiŚ (więcej na s. 3). 

Odnośnie spraw finansowych 
RM podjęła również  m.in. uchwałę 
o udzieleniu bezprocentowej pożycz-
ki dla OSP w Harbutowicach jako 
wkład własny do modernizacji straż-
nicy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Z czym do szkoły
Na sesję zaproszeni zostali dy-

rektorzy szkół i przedszkoli, któ-
rzy zdali relację z przygotowania 
swoich placówek do nowego roku 
szkolnego. Liczne pytania zada-
wano „nowym dyrektorom szkół”. 
Poruszano też kwestie związane z 
funkcjonowaniem klas integracyj-
nych. O tych i innych sprawach 
związanych z początkiem roku 
w naszych publicznych szkołach 
gminnych piszemy na s. 11-13.  

Nagrody samorządowe
Przyjęty został nowy regu-

lamin przyznawania Nagród Sa-
morządowych. Wyróżnienie to 
funkcjonuje w naszej gminie od 
wielu lat. Nowość stanowi zniesie-
nie stopniowania nagród (od tego 
roku będą trzy równorzędne) oraz 
tajne głosowanie na kandydatów. 
Każdy może zgłosić kandydatu-
rę, a termin składania wniosków 
upływa 30 września. Por. ogłosze-
nie obok. 

Uprzejmie informujemy 
Mieszkańców 

Gminy Sułkowice 
o możliwości składania

wniosków na: 

Nagrody Samorządowe 
Rady Miejskiej  
w Sułkowicach. 

Formularz wniosku dostęp-
ny jest w Biurze Rady w Urzę-
dzie Miejskim oraz na stronie 
internetowej www.sulkowice.pl

Ostateczny termin składa-
nia wniosków upływa z dniem 
30 września br.

Burmistrz Gminy Sułkowice ogła-
sza ustny przetarg nieograniczony 

na wynajem lokalu 
o powierzchni 36,50 m2 

w budynku komunalnym 
w Sułkowicach-Rynku 

( przystanek PKS ), 
stanowiącym własność 

Gminy Sułkowice, 
na okres 5 lat z możliwością 
przedłużania na lata kolejne.
Przetarg odbędzie się w dniu 

01.10.2012 r. o godz.1000 
w Urzędzie Miejskim

Sułkowice, Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i    p r z e t a r g u
– Przedmiotowy lokal przeznaczo-

ny ma być na prowadzenie działalności 
handlowej lub usługowej.

– Cena wywoławcza za 1 m2 loka-
lu wynosi 15 zł + 23% VAT w stosunku 
miesięcznym.

– Wadium w wysokości 500 zł należy 
wpłacić do dnia 26.09.2012 r. w BSR Kra-
ków oddz. Sułkowice  nr konta: 75 8589 
0006 0170 0000 0068 0016 (kwota przed-
miotowa w dniu 26.09.2012 r. powinna 
znajdować się już na powyższym koncie). 

– Wadium zwraca się w terminie 
do 3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.

– Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygra przetarg zaliczone zosta-
nie na poczet opłat z tytułu najmu loka-
lu, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz Wynajmującego.

– Organizatorowi  przetargu  przy-
sługuje  prawo  odwołania  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim 
pok. nr 116, lub telefonicznie pod 
numerem (12) 273-20-75 lub 273-
21-48 wewnętrzny 31.

O g ł o s z e n i e  U  M
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Sułkowice. Remont mostu na dojeździe do przedszkola 
nr 1. Wyremontowano płytę mostu oraz położono nową 
nawierzchnię asfaltową. Wyczyszczono i odmalowano 
konstrukcję stalową mostu. Do wykonania pozostały 
nowe bariery mostowe.

Ponadto prowadzone są następujące prace drogowe:

Harbutowice. Modernizacja drogi Na Granice od 
strony przełęczy Sanguszki na długości 210 mb.
Modernizacja drogi Kozówka  na długości 460 mb.

Prace wykonywane są przez Firmę POL-BRUK z Myślenic.

Biertowice. Trwają prace nad rozbudową oczyszczal-
ni ścieków w Biertowicach. To obecnie największy plac 
budowy w powiecie i najgłębsza dziura w gminie.
Zbudowany zostanie ciąg mechanicznego oczyszczania 
z zastosowaniem zblokowanych urządzeń tzw. sitopia-
skowników oraz nowa stacja zagęszczania i odwadnia-
nia osadu. Istniejący blok kontenerowej oczyszczalni 
BIO-200 zostanie zlikwidowany. W to miejsce, w celu bio-
logicznego oczyszczania ścieków, zamontowane zostaną 
dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komorami: 
beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadnikami 
wtórnymi. Do stabilizacji osadu wykonane zostaną ko-
mory stabilizacji osadu  nadmiernego. Wszystkie zbiorni-
ki osadzone będą w konstrukcji żelbetowej.
Do tej pory został wykonany podkład z izolacją pod 
zbiornik nr 1. Trwają również roboty ziemne i wykopy 
przy zbiorniku nr 2 oraz 3.

Sułkowice. Każdy, kto odwiedził w ostatnich dniach 
sułkowicki cmentarz, chwalił nowo wybrukowaną cen-
tralną alejkę. Cmentarz dzięki niej wygląda o wiele 
schludniej, nie mówiąc już o wygodzie. Gdyby tak jeszcze 
alejki boczne…
Dobry przykład dała firma Juco, która w porozumieniu 
z burmistrzem podjęła się tej inwestycji. Juco dało kostkę 
brukową, burmistrz skierował do pracy przy brukowaniu 
alejki ekipę gospodarczą Urzędu Miejskiego, dołączył 
się WiD-Bet, który ofiarował na ten cel potrzebny beton 
i Stanbud z innymi potrzebnymi materiałami. Szybko 
i sprawnie wykonano prace (oczywiście za zgodą księdza 
proboszcza) i już wkrótce można było korzystać z efektu. 
Przykład wart jest naśladowania. Gdyby inne firmy po-
szły za tym przykładem, można by wybrukować boczne 
alejki i brodzenie w błocie między grobowcami przeszłoby 
już nieodwołalnie do przeszłości. 
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Harbutowice – Na Szklanej Górze 
w Harbutowicach planowana jest bu-
dowa wyciągu narciarskiego, który 
najprawdopodobniej zacznie działać 
w sezonie 2013/2014. Aktualnie trwają 
prace przygotowawcze.  
Na fotografii obok – widok ze stoku Szklanej Góry na te-
reny, na których planowany jest parking przy wyciągu. 
Inwestycję prowadzi prywatny przedsiębiorca. 
Również w Harbutowicach na Przełęczy Sanguszki ma 
powstać karczma. Zatwierdzone przez Radę Miejską 
zmiany w studium uwarunkowań pozwolą innemu 
przedsiębiorcy na przystąpienie do tej inwestycji. 

h a r b u t o w i c e

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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Inauguracja nowego roku szkolnego

Okiem dyrektorów
Rok szkolny 2012/2013 już rozpoczęty. Po wakacjach do szkół gminnych pomaszerowało 1506 uczniów, 
a wśród nich 147 sześciolatków, z czego do szkoły –  15 dzieci sześcioletnich. Nieznacznie tylko ubyło  
nam uczniów w gminie – rok temu było 1532. Jak na niż w kraju, nie jest to wskaźnik niepokojący. 

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli czas wakacji był nie tylko porą urlopową, lecz również 
czasem wytężonych prac remontowych, które najsprawniej wykonuje się, gdy nie ma podopiecznych.

Oświata jest jednym z najpo-
ważniejszych zadań własnych sa-
morządów gminnych. Na zapew-
nienie funkcjonowania placówek 
oświatowych nasza gmina otrzy-
muje subwencję w wysokości 10 
mln. zł. Jak informuje kierownik 
referatu oświaty Alicja Judasz, 
kwota ta zaspokaja zaledwie 2/3 
realnych potrzeb szkół. Bieżące 
utrzymanie jednostek oświato-
wych (czyli wypłaty, rachunki za 
media, środki czystości itp.) kosz-
tuje gminę ok 15 mln zł. Z tej puli 
nie są finansowane inwestycje, re-
monty i modernizacje w szkołach, 
a to zawsze są kosztowne zadania. 

Relację dyrektorów szkół 
i przedszkoli z przygotowania ich 
jednostek do rozpoczęcia roku 
szkolnego Rada Miejska włączyła 
do porządku obrad ostatniej sesji.

Korzystając z okazji przeegza-
minowała ich również „Klamra”.

Nowi dyrektorzy
Właściwie należałoby powie-

dzieć – nowe nominacje na dyrekto-
ra szkoły, ponieważ na kolejne 5 lat 
stanowisko to zostało powierzone 
dotychczasowej dyrektorce ZPO 
w Biertowicach Renacie Skrze-
czek oraz dotychczasowej p.o. 
dyrektorce Szkoły Podstawowej 
w Sułkowicach Jolancie Stręk. 

Nowego dyrektora ma także 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Sułkowicach 
(szkoły prowadzonej przez powiat, 
nie gminę). Po odejściu na emery-
turę wieloletniej zasłużonej dyrek-
torki Aleksandry Korpal, dyrekto-
rem został Waldemar Wolski.

Klasy integracyjne
W tym roku w szkole pod-

stawowej w Sułkowicach działają 
dwie klasy integracyjne. Dlaczego 
dwie, skoro rok temu było ich kil-
ka? – pytali radni. Okazuje się, że 
nie ma tylu dzieci z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go, by można było powołać oddzia-
ły integracyjne. Zgodnie bowiem 
z Rozporządzeniem MEN w sprawie 
ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół, 
by mogła powstać klasa integracyj-
na, musi być 3 do 5 dzieci z orze-

czeniami. Całkowita liczba uczniów 
w takim oddziale szkoły publicznej 
nie może przekraczać 20. 

Jeśli nie integracyjny, to co?
W pierwszej klasie do po-

czątku września było dwoje dzieci 
z orzeczeniami. W tej sytuacji zda-
wało się, że oddziału integracyjnego 
na tym poziomie nie będzie. Z po-
czątkiem września zapisane zostało 
trzecie i oddział powstał. Ale poja-
wia się pytanie, co by było, gdyby 
go nie było? Czy tych dwoje dzieci 
z orzeczeniami nie mogłoby chodzić 
do szkoły? Albo co by było, gdyby 
rodzice dzieci zdrowych w tym od-
dziale nie wyrazili zgody na utwo-
rzenie oddziału integracyjnego? 

–  Rodzice dzieci pełnospraw-
nych nie mogą zabronić uczęszcza-
nia do tego samego oddziału dzie-
ciom niepełnosprawnym. To jest 
publiczna, bezpłatna szkoła. Nie 
wolno tu nikogo dyskryminować.  
Zgoda rodziców dotyczy wyłącz-
nie organizacji oddziału, np. tego, 
czy obok nauczyciela „wiodącego” 
zostanie na część lekcji przyznany 
przez dyrektora do tej klasy nauczy-
ciel „wspomagający”. Innymi słowy, 
gdyby rodzice się nie zgodzili, to w 
klasie byłyby dzieci niepełnospraw-
ne, ale nie byłoby dodatkowego na-
uczyciela. Dotyczy to zresztą tylko 
nauczyciela, bo już nie ma żadnych 

przeszkód, by do klasy z dziećmi nie-
pełnoprawnymi dyrektor skierował 
pomoc nauczyciela lub asystenta 
osoby niepełnosprawnej. – tłumaczy 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

 – Wszystkie dzieci z orzecze-
niami o specjalnych potrzebach  
edukacyjnych otaczamy najlepszą 
możliwą opieką. Szkoła jest na to 
doskonale przygotowana. Nieza-
leżnie od tego, czy dziecko chodzi 
do klasy integracyjnej, czy do zwy-
czajnej, systematycznie pracuje 
z nim pedagog specjalny, pomoc 
nauczyciela, asystent osoby niepeł-
nosprawnej, a także nauczyciele, 
z których większość ma u nas spe-
cjalizację z pedagogiki specjalnej. 
Kiedy w klasie jest troje dzieci 
z orzeczeniami, przydzielany im jest 
na część lekcji nauczyciel wspoma-
gający. Kiedy nauczyciel „wiodący” 
potrzebuje pomocy – otrzymuje ją. 
Dla każdego dziecka z orzeczeniem 
układany jest przecież indywidual-
ny plan kształcenia, dostosowany 
do jego potrzeb i możliwości – wyja-
śnia dyrektor Jolanta Stręk. 

Taki sposób postępowania 
z dziećmi  wymagającymi kształce-
nia specjalnego potwierdza też dy-
rektor gimnazjum w Sułkowicach 
Stefania Pilch. – Już rok temu wy-
pracowaliśmy mechanizmy pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi i opie-
ki nad nimi. Uważam, że doskonale 

Inauguracja roku szkolnego w SP w Sułkowicach fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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się sprawdziły. Mamy kilkoro dzieci 
o różnym stopniu niepełnosprawno-
ści w różnych rocznikach. Wszystkie 
są zadbane wychowawczo i osiąga-
ją postępy w nauce na swoją miarę, 
chociaż tylko w jednym roczniku 
mogliśmy stworzyć dla nich klasę 
integracyjną z trójką dzieci z orze-
czeniami. Włożyliśmy dużo pracy 
w przygotowanie szkoły do prowa-
dzenia oddziałów integracyjnych, 
ale z drugiej strony cieszymy się, że 
tych klas jest mało. To przecież chy-
ba dobrze, że mamy mało chorych 
i niepełnosprawnych dzieci, praw-
da? – tłumaczy Stefania Pilch. 

Plotki i fakty
„Na mieście” słyszy się, że na 

dziecko niepełnosprawne gmina 
otrzymuje bajeczne subwencje i za-
rabia na klasach integracyjnych.

– Subwencje są rzeczywiście 
nieco wyższe. Liczone są wg tzw. 
wag i nie są to jakieś zawrotne 
sumy. Tę zwyżkę w całości pochła-
nia wynagrodzenie osób, które do-
datkowo zatrudniamy do pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Czasami nawet jej brakuje i gmina 
musi dokładać z innych pieniędzy. 
A skoro przy tym temacie jesteśmy, 
to trzeba też wyraźnie powiedzieć, 
że gmina nie otrzymuje żadnej 
subwencji na dzieci zamieszkałe 
i zameldowane w naszej gminie, 
które uczęszczają np. do OREW 
w Myślenicach. Subwencję otrzy-
muje jednostka prowadząca czyli 
powiat. Ale gmina musi zapewnić 
dojazd tych dzieci do placówki 
i pokryć z własnego budżetu jego 
koszty – wyjaśnia Barbara Flaga 
z Referatu Oświaty UM.

– Nie wyobrażam sobie, by 
jakakolwiek gmina mogła za-
rabiać na dzieciach niepełno-
sprawnych. Takie plotki mogą 
rozsiewać tylko osoby nieodpowie-
dzialne, złośliwe, a w najlepszym 
przypadku źle zorientowane. Naj-
więcej dzieci z orzeczeniami ma 
upośledzenie w stopniu lekkim,  
a w tym przypadku subwencja jest 
minimalnie zwiększona. Im poważ-
niejsze upośledzenia i sprzężenia (na 
co oczywiście muszą być stosowne 
orzeczenia), tym wyższa subwencja. 
Jednak z kształceniem tych dzieci 
wiążą się wysokie koszty zatrudnia-
nia dodatkowych specjalistów do 
edukacji indywidualnej i rewalida-
cji.  Nie mówiąc już o tym, że takie 
pomówienia są ogromnie krzywdzą-
ce, bo akurat nasza gmina nie tylko 
nie zarabia, ale też nie oszczędza 
na dzieciach. Żadnych dzieciach. 
Możemy się chlubić poziomem 
i zakresem świadczeń socjalnych dla 

uczniów realizowanym przez naszą 
gminę. Obok powszechnie funkcjo-
nujących stypendiów szkolnych, 
wyprawek i darmowych obiadów 
dla uczniów z słabiej uposażonych 
rodzin, zapewniamy m.in. tanie 
i smaczne obiady, gotowane w sto-
łówkach szkolnych prowadzonych 
przez gminę, dla wszystkich innych 
dzieci, czy bezpłatną opiekę po lek-
cjach w świetlicy środowiskowej 
wraz z darmowym dożywianiem. 
Staramy się na bieżąco reagować 
na wyłaniające się potrzeby dzieci  
– dodaje Rozalia Oliwa.  

Kwestia zazdrości
Każdy dyrektor, choćby miał 

kryształowy charakter, musi poczuć 
ukłucie zazdrości, gdy widzi coś 
znakomitego w innej szkole, czego 
jemu zdecydowanie brakuje.  Mówi 
się, że  ostatnio w roli takiego szczę-
śliwca jest ZPO w Krzywaczce, 

– A czegóż to mi można tak 
bardzo zazdrościć? Chyba tych ta-
blic interaktywnych, które wszy-
scy już mają. I bardzo się z tego 
cieszę. Życzę wszystkim szkołom, 
by je miały i mogły z nich korzy-
stać. Ale jeśli chodzi o inwestycje 
na terenie szkoły, to zanim ruszy-
ła budowa przedszkola, mieliśmy 
śladową ich ilość. Musiał zostać 
wykonany „ratunkowy” remont 
w starym przedszkolu, bo sanepid by 
nam je zamknął, a przecież nie było 
alternatywy. W latach 2008-2012 
wyremontowaliśmy na wpół gospo-
darczo kilka sal. Najpoważniejsza 
inwestycja to była adaptacja sta-
rej kotłowni. Miałem na to pomoc 
z 1% pożytku publicznego – mówi 
Mirosław Chmiel. 

Oczywiście nie kryje dumy 
z powodu wysokich wyników szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Za 
powód do zadowolenia uznaje 
też bardzo dobrą współpracę z ro-

dzicami i zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pobytu uczniów 
w szkole. W tym roku szkolnym nie-
wątpliwie Krzywaczka żyje nowym 
skrzydłem obiektu z przedszkolem 
dla 75 dzieci. Dzieci już korzystają 
z nowego obiektu, a w październiku 
szykuje się uroczystość oficjalnego 
otwarcia obiektu i poświęcenia go.

Wcale nie tak blisko
A czy Mirosław Chmiel komuś 

czegoś zazdrości? Podobnie jak dy-
rektorzy innych szkół gminnych 
z zazdrością spogląda na wielo-
funkcyjne boisko przy szkole pod-
stawowej w Sułkowicach. W naszej 
gminie na terenach szkolnych 
mamy boiska tylko w Sułkowicach 
i w Biertowicach.  Jolanta Stręk 
dodaje, że boisko w Sułkowicach 
jest ogólnodostępne, więc nie jest 
wyłącznie do dyspozycji szkoły, 
choć dobrze jej służy. Popołudnia-
mi i wieczorami korzystają z niego 
wszyscy, którzy mają na to ochotę.

– Program „Blisko boisko” był 
jedyną taką okazją. Udało nam się 
z jego pomocą zrobić boisko w Suł-
kowicach. Ale w następnych latach 
nie było już żadnych programów, 
które umożliwiłyby zdobycie środ-
ków na boiska przyszkolne w in-
nych miejscowościach. Ratujemy 
sytuację boiskami wiejskimi, pozy-
skując na nie środki z różnych fun-
duszy, np. z PROW. Jednak, cho-
ciaż te boiska bardzo są potrzebne, 
to nie zastąpią boiska przy szkole 
– wyjaśnia Rozalia Oliwa. 

Zastanawiające, że nikt nie 
zazdrości boiska Stefanii Pilch. 
W końcu gimnazjum jest zlokalizo-
wane przy samym boisku Gościbi. 

– Owszem, jednak musimy 
się nim dzielić, bo jest to również 
(a nawet przede wszystkim) boisko 
klubowe Gościbi – tłumaczy Stefa-
nia Pilch.  

Inwestycje oświatowe
Dwie budowy obiektów szkol-

nych są prowadzone na terenie 
gminy. Krzywaczańskie przedszko-
le szczęśliwie ukończono. Drugim 
szczęśliwcem mógłby być dyrektor 
Mirosław Pękala z Rudnika. Przy 
jego ZPO powstaje skrzydło gim-
nazjum, a docelowo planowana jest 
też hala sportowa. 

Ale ta inwestycja jak dotąd mia-
ła pecha. Kolejne przetargi, zgodnie 
z obowiązującymi procedurami wy-
łaniały najtańsze oferty. Trafiły na 
firmy z problemami (pomimo do-
brych referencji), które plajtowały 
i nie były w stanie prowadzić inwe-
stycji. Dopiero w tym roku drgnęło. 
Budowa postępuje, a wraz z mura-
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mi gimnazjum rośnie nadzieja, że 
wreszcie uda się je zbudować. 

Można dyrektorowi jednak 
zazdrościć czego innego. Wypraco-
wał wraz z gronem w swojej szkole 
doskonałe przykłady współpracy 
gimnazjalistów z najmłodszymi 
dziećmi z ZPO w Rudniku. Co wię-
cej – pierwszy rocznik gimnazjum 
ukończył szkołę z bardzo wysokimi 
wynikami, niemal dogonił wiodący 
w naszym powiecie (a nawet woje-
wództwie) pod względem wyników 
egzaminacyjnych ZPO w Krzywacz-
ce. A to już jest powód do dumy. 
Tak samo może się szczycić wyni-
kami ZPO w Biertowicach. Bardzo 
cieszy wyraźna poprawa wyników 
w tym roku w szkole podstawowej 
w Sułkowicach.

Łazienki jak malowane
Są marzeniem większości dy-

rektorów szkół i przedszkoli. Każ-
dy mówi o dziesiątkach lat bez 
remontów w tych newralgicznych 
punktach. Łazienek godnych po-
zazdroszczenia doczekało się w tym 
roku przedszkole nr 2. Bajecznie 
kolorowe, estetyczne, dostosowane 
do wzrostu przedszkolaków. 

Każdemu po trochę
Poproszeni o wykazanie remon-

tów w ich placówkach w ostatnich 
latach, dyrektorzy mają się jednak 
czym pochwalić. Dyrektor Małgo-
rzata Kisielewska z Harbutowic 
główny ciężar prac remontowych 
odczuła jeszcze przed wakacjami. 
Szkoła już w całości zagospodaro-
wała dawny dom nauczyciela. Po 
adaptacji ostatniego mieszkania 
na bibliotekę szkolną i (osobno) fi-
lię biblioteki gminnej, w budynku 
szkoły możliwa była adaptacja po-
mieszczeń bibliotecznych na salę 
dla przedszkolaków. – Adaptacja 
to takie eleganckie słowo. Faktycz-
nie w naszym przypadku oznacza 
remont kapitalny mieszkań i klat-
ki schodowej, wymianę dachu, mo-
dernizację sieci energetycznej, wy-
mianę okien. W ogóle budynek B, 
jak go teraz nazywamy, wymagał 
sporych nakładów. Ale warto było. 
Mieści się tam świetlica środowisko-
wa, gabinet pedagoga, no i biblio-
teki,  a w szkole zrobiło się luźniej. 
Dzięki tym inwestycjom można 
było zapewnić godne warunki dla 
drugiego oddziału przedszkolnego – 
mówi Małgorzata Kisielewska.  

Poważniejszy remont nie mi-
nął też Biertowic. W tym roku pro-
wadzone były remonty sal, klatki 
schodowej i korytarzy w obu bu-
dynkach szkoły, ale w ostatnich 
latach obiekt został gruntownie 

zmodernizowany. Remonty doty-
czyły wymiany kotłowni i termo-
moderniacji budynków z wymianą 
stolarki włącznie, odwodnienia bu-
dynku i modernizacji placu przy-
szkolnego. Powodem do dumy jest 
też plac zabaw pozyskany przez 
gminę w Roku Przedszkolaka od 
sponsora. Dyrektor Renata Skrze-
czek podkreśla zaangażowanie 
rady rodziców, która sfinanso-
wała renowację mebli szkolnych 
i przedszkolnych oraz zakup mebli 
dla drugiego oddziału przedszkola.

– Potrzeby inwestycyjne we 
wszystkich placówkach są ogrom-
ne. Nasz gminny budżet nie udźwi-
gnąłby zaspokojenia wszystkich 
na raz. Wraz z dyrektorami, któ-
rzy przecież wszyscy mają zarząd 
trwały obiektów, staramy się sys-
tematycznie nadrabiać zaległości.   
Ale przecież wciąż inwestujemy 
w każdy obiekt. Przypomnę chociaż-
by modernizację placu przyszkolne-
go w Sułkowicach w ubiegłym roku 
i poważne remonty w budynku B. 
Jednocześnie mamy w Sułkowicach 
gimnazjum, które też wymaga na-
kładów. W ostatnim okresie najwię-
cej kosztowała wymiana oświetle-
nia i konieczne już malowanie hali 
sportowej, a także korytarzy i sal 
lekcyjnych w samej szkole. Mamy 
przedszkola, które również mają 
duże potrzeby. Niektóre nie maja 
nawet placu zabaw. Zamierzamy 
zbudować przedszkole w Sułkowi-
cach. A przypominam, że na przed-
szkola nie dostajemy zupełnie nic 
z budżetu państwa. Sami je utrzy-
mujemy. Jednak otwieramy kolejne 
oddziały wszędzie tam, gdzie jest 
taka potrzeba. Rozumiemy to do-
skonale, że dobre przedszkole to pod-
stawa. Trudno by było wymienić tu 
wszystkie remonty i modernizacje 
prowadzone w gminnych obiektach 
oświatowych. „Klamra” informuje 
o nich na bieżąco. Powiem tylko, że 
w budżecie gminy inwestycje oświa-
towe stanowią poważną pozycję 
– relacjonuje Rozalia Oliwa.  

Potrzebne komputery 
W tym roku dyrektor Jolanta 

Stręk zrezygnowała z wydania 20 

tys. zł z puli remontowej na mo-
dernizację budynków na rzecz 
kupienia 24 zestawów kompute-
rowych do pracowni informatycz-
nej. – Nasze komputery już są stare 
i awaryjne. Konieczny był nowy 
sprzęt. Radni pytali: „Dlaczego tak 
tanio? Czy to nie jakiś złom?” Nie 
jest to sprzęt najnowszej genera-
cji, ale bardzo przyzwoity. A udało 
się uzyskać tak korzystną cenę, bo 
to komputery poleasingowe o sto-
sunkowo nowym jeszcze roczniku. 
Posłużą nam przez najbliższych 
kilka lat. W świetle zbliżającego się 
terminu, gdy MEN będzie wyma-
gał, by na każdego ucznia w klasie 
przypadał jeden komputer, uznali-
śmy w szkole, że warto skorzystać 
z tej okazji – mówi Jolanta Stręk.

W rankingu potrzeb kompute-
ry wymieniają wszyscy. Małopolski 
program, który miał przynieść na-
szym szkołom pracownie kompute-
rowe – nie wypalił.  Większość posia-
danego sprzętu już jest przestarzała 
i jest go za mało. Komputery są po-
trzebne nie tylko uczniom, lecz rów-
nież dyrekcji i nauczycielom. Coraz 
więcej materiałów przekazywanych 
jest do szkół drogą elektroniczną. 
Coraz częściej mówi się o wprowa-
dzeniu e-podręczników. Potrzebne 
są nowe wersje programów kom-
puterowych. Gimnazjum prze-
prowadziło ostatnio pełną moderni-
zację sali komputerowej, przedszko-
la marzą o sprawnie działających 
własnych stronach internetowych, 
te szkoły które posiadają takie stro-
ny, są z nich dumne. 

Jesteśmy gotowi
– Nigdy nie jest tak, by można 

było powiedzieć: mam wszystko i ni-
czego nie potrzebuję. Obiekty szkol-
ne są intensywnie używane i nawet 
przy największej dbałości, wyma-
gają wciąż nakładów na utrzyma-
nie. Pojawiają się nowe możliwości, 
z których chciałoby się korzystać. 
Ale nie to ostatecznie decyduje, 
czy jesteśmy gotowi do nowego 
roku szkolnego. Wszyscy stara-
my się, by nasze szkoły były bez-
pieczne dla uczniów, robimy co w 
naszej mocy, by zapewnić im jak 
najlepsze warunki dojrzewania,  
zdobywania wiedzy i rozwijania 
talentów.  Co roku kolejne osoby  
z grona nauczycielskiego zdobywają 
stopnie awansu zawodowego, nowe 
kwalifikacje, studia podyplomowe, 
uprawnienia do uczenia innych 
przedmiotów: w szkołach, ale też 
w przedszkolach, co świadczy o du-
żych zdolnościach perswazyjnych ich 
dyrektorów – twierdzi Rozalia Oliwa.  

zebrała Anna Witalis Zdrzenicka

„Ludzie oświaty” wśród gości na sesji RM
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Dożynki rozpoczęły się prze-
marszem korowodu złożonego 
z pocztów sztandarowych OSP 
Harbutowice i OSP Sułkowice, 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Harbutowicach, dele-
gacji z partnerskiej miejscowości 
Harbutowice w gminie Skoczów 
z sołtys Haliną Romańską, burmi-
strzem Piotrem Pułką, sekretarz 
gminy Małgorzatą Dziadkowiec, 
sołtys Bożeną Horwat i kilkoma 
radnymi. Nie zabrakło również Sto-
warzyszenia Gospodyń Cis w Har-
butowicach, które pięknie prezen-
towało się w strojach krakowskich, 
połyskując w słońcu kolorowymi 
cekinami na gorsetach. Do kościo-
ła maszerowała także delegacja 
stowarzyszenia Kalina z Rudni-
ka. W rytm kroków przygrywała 
wszystkim Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Andrzeja Moskala działająca 
przy GOK w Sułkowicach.  Reszta 
gości czekała już w kościele.

Tam Mszę św. dziękczynną 
koncelebrowali proboszcz parafii 
harbutowickiej Zbigniew Nowak 
oraz proboszcz z Biertowic Jacek 
Budzoń, który wygłosił piękną ho-
milię. Mówił m.in. o tym, że zgoda 
buduje, a niezgoda rujnuje. Przy-
wołał modlitwę o. Maksymiliana 

Dożynki gminne w Harbutowicach

Bryczkami do kościoła
Dożynki gminne w Harbutowicach stały się już naszą tradycją. Swojska atmosfera miejscowości, 

piękne górzysto – leśne tereny i rolniczy charakter sprzyjają tej uroczystości. A do tego trzy pary koni 
wiozących gości na bryczkach i niespożyta energia gospodyni – sołtys Bożeny Horwat 

gwarantują, że przybyłym na spotkanie nie zabraknie niczego.  

Kolbego o chleb. Starostowie Kry-
styna Sitarz i Marek Bobeł złoży-
li ofiarę na ołtarz – chleb i wino, 
a chór seniorów Elegii z Rudnika 
zaśpiewał kilka pieśni. Zagrała 
także Orkiestra Dęta. 

Po Mszy św. dożynkowej zapro-
szeni goście udali się do sali gimna-
stycznej szkoły, gdzie czekały suto 
zastawione stoły przygotowane 
przez Radę Sołecką. Przed pysz-
nym obiadem i deserem odbyła się 
jeszcze część oficjalna, podczas któ-
rej burmistrz Piotr Pułka oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wiesław 
Moroń podziękowali wszystkim 
członkiniom koła z Harbutowic za 
prężną działalność na rzecz gminy 
i swojej miejscowości, wręczając im 
pamiątkowe książki.

Harbutowianie z gminy Skoczów 
Sołtys Halina Romańska 

w ramach dobrej współpracy po-
darowała kilka egzemplarzy ksią-
żek napisanych przez mieszkańca 
Harbutowic w gminie Skoczów, 
Pawła Śliwkę (brata słynnego gra-
fika Karola) pt. „Nasze Harbutowi-
ce”. Padło kilka miłych słów pod 
adresem sołtys Bożeny Horwat 
oraz przewodniczącej stowarzy-
szenia Cis Anny Gielaty ze strony 
Haliny Romańskiej. Podarowała 
ona naszym Harbutowicom kosz 
z sadzonkami różnych roślin i kwia-
tów życząc, by na znak przyjaźni 
i partnerstwa, posadzić te same ro-

śliny w obydwu miejscowościach 
w specjalnie wyznaczonym miej-
scu. Sołtyska z gminy Skoczów 
odwiedziła również byłą sołtys 
Danutę Chodnik, która nie mogła 
przyjść z powodów zdrowotnych. 

Po obiedzie koncert na głosy 
dał chór Elegii z Rudnika – najpierw 
w sali gimnastycznej, a następnie 
na zewnątrz – na placu szkolnym, 
prezentując m.in. specjalnie na tę 
okazję napisaną pieśń. Po południu 
na mieszkańców czekały kolejne 
atrakcje – losowanie atrakcyjnych 
nagród w konkursie ogłoszonym 
przez LGD Między Dalinem i Gości-
bią. W zamian za wiedzę o lokalnych 
tradycjach, obrzędach i potrawach 
oraz miejscach wartych zobaczenia, 
można było wygrać aparat cyfrowy, 
odkurzacz i żelazko. Warto więc było 
wypełnić kupon konkursowy. Pre-
zes tego stowarzyszenia Kazimierz 
Dąbrowski przeprowadził losowanie 
przy pomocy małej Julki oraz sołtys 
Bożeny Horwat i prezesa harbuto-
wickiej OSP Stefana Kurka. 

Po południu trzy bryczki 
zabrały gości z Harbutowic na 
przejażdżkę do Lasu Groby pod 
pomnik św. Michała, by mogli zo-
baczyć piękne tereny gminy Suł-
kowice. Wieczorem do tańca przy-
grywał DJ Maksymilian Profic, 
a obecni przed strażnicą ludzie mo-
gli przy kiełbasce i muzyce miło 
spędzić niedzielny wieczór. 

Joanna Gatlik  

Sołtys Halina Romańska z koszem 
sadzonek z „drugich Harbutowic”

fot. Joanna Gatlik

fot. Joanna Gatlik
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Grupy dożynkowe w malowni-
czych strojach krakowskich, klisz-
czackich i górali zagórzańskich 
prześcigały się w godnym ośpie-
waniu tych wieńców. Oryginalne 
przyśpiewki wytykały władzy nie-
dociągnięcia, ale najostrzej ganiły 
„tych na górze”, wykazując znacz-
nie więcej miłosierdzia dla „swo-
jej” władzy, a nawet ją chwaląc za 
ludzkie rządzenie gminami. Jest 
zresztą szansa, że „ci na górze” 
się o tym dowiedzą, bo w gronie 
gości zasiadło dwoje posłów z na-
szego powiatu. Dostojnych gości 
było zresztą wielu, z wicewojewo-
dą na czele i radnymi sejmiku wo-
jewódzkiego. Wraz z grupami jak 
zwykle przyjechali burmistrzowie 
i wójtowie (lub ich zastępcy), by 
przyjąć z rąk swoich grup dożyn-
kowych pierwszy bochen chleba 
z tegorocznych zbiorów.

Po raz czternasty w naszym powiecie

Hej dożynki, dożynki
Wszystkie były najpiękniejsze, najstaranniej wykonane, najbardziej pomysłowe. Wieńce dożynkowe 

naszego powiatu prezentowały się imponująco w kościele pw.  Matki Bożej Królowej Polski 
w Teczynie i na rusztowaniu przed dożynkową sceną. Gospodarzem XIV Dożynek Powiatu 

Myślenickiego była bowiem w tym roku gmina Lubień, a odbywały się one w Tenczynie.

Nasza reprezentacja w korowodzie do-
żynkowym przed kościołem w Tenczynie

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Nasza reprezentacja
Wieniec z naszej gminy trady-

cyjnie przygotowały gospodynie 
z Harbutowic. Dawno, dawno temu 
(będzie z pięć lat), gdy w gmi-
nie Sułkowice nie działało jesz-
cze żadne koło gospodyń, panie 
z Harbutowic przechowały sztu-
kę wyplatania wieńców dożynko-
wych i od samego początku jeździły 
z władzami gminy na dożynki po-
wiatowe jako nasze jedyne repre-
zentantki. Dziś, gdy mamy koła 
w każdej miejscowości, przygotowy-
wanie wieńca pozostało przywilejem 
Harbutowic, ale pozostałe miejsco-
wości też zaznaczają swój wkład. 

Wieniec ośpiewała grupa do-
żynkowa „Sułkowicka Podkowa”, 
w skład której weszły panie z Har-
butowic i chór seniorów z Rudnika. 
Na dożynkowej scenie najpierw 
przedstawili oni inscenizację pra-
cy żniwiarzy, następnie uroczy-
ście wnieśli wieniec i odśpiewali 
przyśpiewki ułożone jak zwykle 
z ogromną dozą dowcipu i trafności 
spostrzeżeń przez Zofię Kurowską 
ze Stowarzyszenia Gospodyń w 
Sułkowicach. Burmistrz otrzymał 
chleb do sprawiedliwego dzielenia 
i miód, żeby było nam słodko, po-
dziękował za trud rolnika (i innych 
mieszkańców gminy), za piękny 
występ reprezentacji kół i piękne 
stoisko Stowarzyszenia Gospodyń 
z Sułkowic, do którego zaprosił 
wszystkich na sułkowicką krzo-
nówkę. Następnie chór seniorów 

odśpiewał trzy tradycyjne pieśni. 
Tak wiec nasza gmina zaprezento-
wała się godnie i obficie.

Wieniec
Miał kształt podkowy uplecio-

nej ze zbóż, a w miejscach, gdzie 
są dziury na hufnale, wplecione 
były chabry. Całość oplątał kolej-
ny splot zboża z wplecionymi ma-
kami, a w sercu wieńca znajdował 
się ułożony z ziaren herb gminy 
z jednej strony, a drugiej – „nasza 
Maryjka” z Harbutowic.  Całości 
dopełniły białe i czerwone wstąż-
ki i rozmaite owoce i warzywa 
w podstawie. Wyglądał nie tylko jak 
podkowa, lecz również jak lira sła-
wiąca urodę naszych pól i lasów.

W tym roku nie wygraliśmy 
konkursu na najpiękniejszy wie-
niec, ale nikogo to nie dziwiło. 
Same panie z Harbutowic mówiły, 
że przecież nie możemy wygrywać 
konkursu rok po roku, bo jakby 
się inne gminy czuły, więc z góry 
„odpuściły” pola w rywalizacji, ale 
nie „odpuściły” w pracy, przygoto-
wując cacuszko, które rwało oczy 
wszystkich dożynkowych gości. 
Połączyły tradycje i prostotę z do-
brym smakiem i prawdziwym ar-
tystycznym wyczuciem. 

Za swój trud odebrały równo-
rzędne wyróżnienie, jako że w tym 
roku komisja konkursowa przy-
znała jedno pierwsze miejsce (bo 
musiała) i wszystkim pozostałym 
wieńcom dała wyróżnienie, dy-
plom uczestnictwa z załącznikiem 
700 zł od starosty myślenickiego. 
Wygrał wieniec z Glichowa z gmi-
nie Wiśniowa, gdzie w przyszłym 
roku zorganizowane zostaną do-
żynki. Nasze panie ze Stowarzysze-
nia „Cis” postanowiły, że podzielą 
otrzymane pieniądze sprawiedli-
wie między swoją organizację i Sto-
warzyszenie „Kalina” z Rudnika, 
które stanowiło główną cześć gru-
py ośpiewującej wieniec. 

W tydzień później okazało się, 
że wieniec z Glichowa został uzna-
ny za najpiękniejszy wieniec nowo-
czesny w województwie małopol-
skim na dożynkach wojewódzkich.

Stoisko
Na stole Stowarzyszenia Go-

spodyń z Sułkowic królowała suł-
kowicka krzonówka. Nasze 

Melodia: „Hej po dolinie – hej po lesie”

W Harbutowicach wielkie święto,
Gminne dożynki rozpoczęto,
Koło Gospodyń wieniec piękny uwiło,
I nas tu wszystkich zaprosiło.

Harbutowice piękna wioska,
A w sercach ludzi duża troska,
O każde ziarno żyta, owsa, pszenicy,
Tu trudu rolnika nie policzysz.

Złociste kłosy z pół znikneły,
Stodoły, spichlerz zapełniły,
Zgubione ziarna ptaszek sobie podziobie,
Mgły nad ścierniskiem – jesień wonie.

Będziesz rolniku czas wolny miał,
Wypiekasz kołacz, w domu siedział,
Nie ma świetlicy, ani domu kultury,
Nie ma rozrywki – ma własne mury.

Już gminna władza budżet liczy,
Może za roczek coś dorzuci.
Dla Kół Gospodyń będących w każdej wiosce,
Na wyposażenie i coś jeszcze.

Harbutowicom – dziękujemy,
Kołu Gospodyń – gratulujemy,
Wasz trud, wysiłek, nasze wspólne śpiewanie,
Niech Bóg wynagrodzi – drogie Panie.

Oprac. Maria Francuziak

Pieśń dożynkowa na Dożynki gminne
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panie nie przejmują się wcale tym, 
że krzonówka nie jest potrawą do-
żynkową, tylko promują ją gdzie 
tylko mogą, a wielu bywalców do-
żynek powiatowych wręcz już o nią 
dopytywało. Sam prowadzący wie-
lokrotnie chwalił ją z estrady, choć 
nikt go o to nie prosił. Może to 
i innym było nie całkiem w smak, 
bo występuje grupa z innej gminy, 
a on opowiada o krzonówce, więc 
mu nawet dopowiadali, że oni też 
mają smakołyki. Ale co tam. Jak się 
jadło krzonówkę po raz pierwszy, to 
nie dziwota, że zrobiła wrażenie.

Obok krzonówki nasze go-
spodynie częstowały pysznym 
chlebem ze smalcem, wyborny-
mi ogórkami kiszonymi, chlebem 
Zosi Nędzowej, o którym wice-
marszałek Wojciech Kozak mówił, 
że to „chleb z nutą oregano”, droż-
dżowymi rogalikami i innymi spe-
cjałami sułkowickiej ziemi. Nasz 
„wystrój dożynkowy” stoiska, 
który oceniali jurorzy, też był bar-
dzo piękny – z kwiatami, ziołami, 
owocami i skarbami lasu oraz ze 
strażnikiem strachem na wróble 
– tyle że go amatorzy krzonówki 
bez litości stratowali, zanim komi-
sja dotarła na nasze stoisko, więc 
nie oglądała go już w pełnej krasie. 

Występy
Obok występów grup dożyn-

kowych ośpiewujących wieńce 
w Tenczynie od pierwszej do 
ostatniej minuty spotkania grała 
muzyka. Już w kościele zapierała 
dech piękna i bogata gra orkie-
stry dętej OSP Tenczyn pod batu-
tą Andrzeja Stojewskiego. Gaude 
Mater Polonia zagrane przez nią 
podczas Mszy św. wystarczyło za 
najpiękniejszy koncert, a fanfa-
ry podczas złożenia Ofiary Ciała 
i Krwi niosły się w niebo, jak dym 
ofiary Abla – czyste, piękne, pełne 
mocy. Ta sama orkiestra poprowa-
dziła korowód dożynkowy z ko-
ścioła ojców kapucynów na boisko 
KS Topór Tenczyn i parking, na 
którym zaaranżowana została sce-
na dożynkowa. 

Gdy już wybrzmiały wszyst-
kie dowcipne, cięte i pogodne 
przyśpiewki i wszyscy oczekiwali 
na werdykt komisji konkursowej, 
prawdziwy dożynkowy show dał ze-
spół Toporzanie z Tenczyna. Po czę-
ści oficjalnej wszystkich zebranych 
bawił programem artystycznym 
ZPiT Zagórzanie z Lubnia, a do tań-
ca żywiołowo zaprosili „Zbóje”.

Konstatacja pierwsza
Co roku gospodynie i żniwia-

rze, gaździny i gazdowie z grup 
wieńcowych narzekają, że coraz 
mniej ludzie garną się do pola, co-
raz więcej pól porasta lasem i łąką, 
coraz mniej młodych na roli.  I co 
roku bardziej widać to w naszym 
pejzażu. Jeszcze kilka lat temu, 
gdy patrzyło się na beskidzkie 
zbocza, widziało się charaktery-
styczne wstążki w różnych odcie-
niach złota, srebra i zieleni. Dziś 
jest ich coraz mniej, a w ich miej-
sce widzimy lasy i zielone polany. 
Czy to dobrze, czy źle? W dzisiej-
szej gospodarce trudno oczekiwać, 
że ludzie będą uprawiać ziemię 
po dawnemu. Musi być maszyna, 
gospodarstwa obszarowe i inne 
specjalistyczne. Model z upra-
wianiem wszystkiego na dwóch 
morgach nie pozwoliłby ludziom 
przeżyć, pomimo ciężkiej pracy, 

w dzisiejszych realiach – chyba że 
postawią na agroturystykę i uda 
im się ją rozwinąć. Niemniej jak 
podzwonne dla naszego rolnictwa 
brzmi żartobliwy przytyk, że wiej-
skie dziecko wkrótce świnię będzie 
oglądać w zoo albo w kinie. Zda-
niem śpiewających wszystko to 
z powodu importu i zaniżania tym 
samym cen rodzimych, zdrowych 
produktów.

Konstatacja wtóra
Z radością patrzyło się na 

naszą gminę na tle powiatu. Nie 
sposób było nas nie zauważyć, nie 
docenić, nie zachwycić się. To cie-
szy, zwłaszcza gdy się ma świado-
mość, jak wielki jest w tym obra-
zie udział pracy ludzi dobrej woli, 
ich zaangażowania i pasji. I to jest 
nasze prawdziwe Święto Plonów, 
gdzie prawdziwym żniwem jest 
aktywność społeczna i duma z kul-
tury swojej małej ojczyzny.

Anna Witalis Zdrzenicka

Stoisko Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach na dożynkach powiatowych

 fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Hej dożynki - dożynki 
   Do Lubnia zawitały
   Bo tutejsze górki 
   Bo tutejsze górki
  Władzom się spodobały.
Choć w górach już nie sieją
  To tradycja tak każe
  By godnie uczcili żniwiarski wysiłek
  Goście i gospodarze.
Hej pola zapuszczono
  Hej posadzono lasy
  Nigdzie w okolicy nie ujrzysz konika
  Jeno fury wypasy.

Dziś nic się nie opłaca
  Krowy są wysprzedane
  Do biedronki trzeba do biedronki trzeba 
  Iść po sztuczną śmietanę.
Tu w Lubniu na Smugawce
  Chłopi króla bronili
  Jak podczas potopu jak podczas potopu
  Wrogowie go gonili.
Dobrze że do Tenczyna
  Z innych gmin wieńce zwieźli
  By młodzi mieszkańcy – które jakie zboże
  Tutaj się dowiedzieli.
Beskidzcy gospodarze
  Twardo ziemią stąpają

Przyśpiewki na Dożynki powiatowe – Lubień 2012
Melodia: „Hej szalała – szalała”

cd. na str. 22
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Jarmark pomyślany jest jako 
możliwość zaprezentowania się 
mieszkańcom przez firmy działa-
jące na naszym terenie lub starają-
ce się o klienta na naszym rynku. 
Nie ma żadnych ograniczeń – od 
produktów rolnych i spożywczych, 
przez urządzenia, po wyroby arty-
styczne, tradycyjne i regionalne. 
Prezentują się na nim także stowa-
rzyszenia i organizacje działające 
na terenie gminy, placówki kultu-
ralne, osoby prywatne, które chcą 
się podzielić swoją pasją. Każdy 
ma możliwość. I wcale nie jest naj-
ważniejsze, ile się na tym jarmar-
ku uhandluje, lecz to, jak wielu się 
zdoła zachwycić.  Niejeden konsta-
tował: To coś takiego mamy?, Jest 
u nas?, Można to kupić?

Przez żołądek na jarmark
Jarmark to szczególny bene-

fis naszych gospodyń z całej gmi-
ny. Ich stowarzyszenia z poszcze-
gólnych miejscowości rozkładają 
swoje stoiska i częstują specjałami 
tak znakomitymi, że tylko palce 
lizać. A wszystko to w pięknej sce-
nerii bogatych i pomysłowych je-
siennych dekoracji. Niewątpliwie 
są magnesem, który niejednego 
gościa przyciągnął na tę imprezę. 

Smakoszy cieszyły także stoiska 
z geesowskim chlebem w ogromnym 
wyborze, miodami z własnych pa-
siek, owocami, serami pasterskimi 
i innymi smakołykami. Można było 
kosztować i kupować. Lokalne wy-
roby wsparli wystawcy z okolicznych 
gmin, a nawet z gminy Niedźwiedź 
i Mszany Dolnej.

Coś dla oka, ucha i ducha
Obok stoisk z czymś do jedze-

nia na Jarmarku prezentowali się 
artyści i rzemieślnicy. Można było 
podziwiać, kupować i zamawiać 
hafty, rzeźby, obrazy i dekora-
cje, świece z prawdziwego wosku 
w różnych wzorach, artystyczne 
wyroby kowalskie, a także narzę-
dzia i urządzenia przydatne w do-
mowych ogrodach. Swoje stoisko 
rozłożyła także gminna bibliote-
ka publiczna, promując nowości 
w księgozbiorze biblioteki, a tak-
że wydawnictwa własne na temat 
naszego regionu. Jak gorąca bu-
łeczka, prosto z drukarni, zalecała 
się książka przygotowana przez 

V Jarmark „Sułkowicka Jesień” na placu targowym „Zielona Podkowa”

Kameralnie i swojsko
Coraz więcej osób chętnie spędza pierwsze niedzielne popołudnie września na targu „Zielona Podkowa” 

w Sułkowicach. Jarmark „Sułkowicka Jesień” ma własny klimat – kameralny, swojski,
 ze szwarcmydłem i  powidłem, a jak się dobrze przyjrzeć, to nawet dziada z babą na nim nie brakuje.

dyrektor Małgorzatę Dzidek i 
księgową biblioteki Bogusławę 
Michalik–Górkę o kapliczkach 
na ścieżkach sułkowickiej ziemi. 
Książka jest plonem cyklicznych 
wystaw fotograficznych przygo-
towywanych przez obydwie panie 
w Izbie Tradycji. Do fotografii do-
dany został opis, osadzający każdą 
z prezentowanych kapliczek w hi-
storii i tradycji regionu. 

Na jarmarkowej scenie pre-
zentowali się adepci śpiewu i gry 
z ośrodka kultury pod artystycz-
nym kierownictwem Mateusza 
Pitali. Najpierw wystąpiła grupa 
dziecięca, która jest tak młoda, że 
jeszcze nie dorobiła się nazwy, ale 

– jak twierdzi Mateusz – są pomy-
sły i już wkrótce zostanie wybra-
na ta najtrafniejsza. (Swoją drogą 
słyszeliśmy, że o tych dzieciakach 
mówią na co dzień „Dzieci Chude-
go” – może  tak zostanie. Nam się 
podoba.) Dynamiczne i żywiołowe 
dzieciaki w wieku od przedszkola 
do III klasy szkoły podstawowej 
zaprezentowały się w najbardziej 
przez nie lubianym repertuarze 
Arki Noego oraz wykonały pieśń 
powstańczą Warszawskie Dzieci 
w aranżacji Mateusza Pitali. Było 
wesoło, kolorowo i optymistycznie. 
Gorąco oklaskiwała je jarmarkowa 
widownia przed sceną, a dziew-
częta z urzędu miejskiego często-
wały je cukierkami, pierniczkami 
i soczkami – na regenerację nad-
werężonych gardeł. 

W trakcie koncertu na krawęż-
niku obok sceny siedziała sobie 
skromnie czwórka młodych ludzi. 
Jak się później okazało, byli to gita-
rzyści, o dużym potencjale, którzy 
uraczyli widownię porcją muzyki 
gitarowej oraz przebojami takich 
zespołów, jak m.in. The Beatles 
i Guns N`Ross. Ilona Oliwa, Jola 
Kania, Wiktoria Mielecka i Dawid 
Zadora są uczniami gimnazjum 
i szkół średnich. Ilona i Jola poka-
zały ponadto, że nie tylko grać, ale 
i śpiewać potrafią jak mało kto. 

Rozrywki dostarczył obecnym 
również zespół Soldierband z Paw-
łem Oliwą – jednym z członków or-
kiestry dętej z Sułkowic, który do 
końca imprezy przygrywał muzykę 
weselno–zabawową. 

Na skrzydłach
Nasz sułkowicki oddział ho-

dowców gołębi pocztowych na-
leży do najlepszych w Okręgu 
Krakowskim PZHGP – a jest to 
jeden z najmocniejszych okręgów 
w Polsce. Są też najliczniejszym 
stowarzyszeniem w naszej gmi-
nie. A mimo to mało się o nim 
wie. Tradycyjnie, jak to dawniej 
bywało, hodowcy gołębi trzymają 
się z boku, przeświadczeni, że nikt 
się nimi za bardzo nie interesuje. 
Zapraszają burmistrza na podsu-
mowanie sezonu, on funduje ja-
kiś puchar i na tym koniec. Tym 
bardziej należy docenić fakt, że w 
tym roku dali się zaprosić na Jar-
mark i zapewnili mocny akcent 
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w postaci wypuszczenia gołębi. 
Nad targiem Zielona Podkowa 
poszybowały ptaki młode, które 
wylęgły się z jajek jeszcze tej wio-
sny i dorosłe, które już zdobywały 
dla swoich hodowców cenne tytuły. 
Młode przywiezione zostały niemal 
prosto z lotu. Hodowcy obiecują, że 
będą się powoli włączali we wspól-
ny nurt życia stowarzyszeń naszej 
gminy. Powinniśmy się nimi chlu-
bić. Najwyższy czas, byśmy się 
o nich więcej dowiadywali. 

Takie słyszy się rozmowy

– Jaka pyszna ta chrzanówka! 
A u mnie w domu, to tylko na Wiel-
kanoc gotują. 

– Bo to wielkanocna trady-
cja. Ale jak mamy promować nasz 
produkt tradycyjny? Raz do roku? 
No to gotujemy przy każdej oka-
zji, żeby się chwalić sułkowicką 
krzonówką na liście Ministra Rol-
nictwa. Nawet programy w radio 
i telewizji o naszej krzonówce ro-
bią redaktorzy.

– Ojej, nie wiedziałem.

***
– Ależ imprez w tym roku! 

A za tydzień coś będzie?
– Za dwa tygodnie jedziemy 

do Krakowa. Z panią Danusią od 
emerytów.

– A co to będzie?
– Taka impreza, na która po-

jedzie 10 autobusów z naszej gmi-
ny. Emeryci i dzieci, i gospodynie. 
Razem z „Gwiazdkową Niespo-
dzianką” organizuje to nasza pani 
Danusia Sołtys.

***
– Ależ ten Mateusz Pitala się 

uaktywnił! Appassionatę prowa-
dzi, teraz dzieci, gitarzyści! Jak się 
z nim pani Zosiu pracuje?

– Fantastycznie. To znakomi-
ty chłopak, świetnie sobie radzi 
z ludźmi. Bardo lubię przychodzić 
na próby chóru. Odświeżył skład, 
przybyło młodych głosów, a wszyscy 
się razem bardzo dobrze czujemy. 
Ma charyzmę.

– Czy myśli pan, panie Mate-
uszu o jakimś własnym repertu-
arze grupy dziecięcej? 

– Jak najbardziej. Ale na począ-
tek starałem się zachęcić dzieci tym, 
co się sprawdziło i co dzieci bardzo 
lubią – czyli Arka i Dzieci z Brodą. 
Chętnie przychodzą na próby, cie-
szy je to. Ale oczywiście chcemy 
też wypracować coś własnego.

– To jest zamknięta grupa?
– Ależ skąd. Zapraszamy 

wszystkie chętne dzieci na nasze 
próby do Ośrodka Kultury. I nie 
tylko dzieci.

– Mówi pan o gitarzystach?
– Tak. Mamy sporą grupę cał-

kiem dobrze grających gitarzy-
stów. Na początek sam ich trochę 
uczę grać na gitarze akustycznej, 
klasycznej i elektrycznej. Jeśli po-
łkną bakcyla, okaże się, że mają ta-
lent i ochotę, to rozwijają się dalej, 
część z nich decyduje się na lekcje 
w szkole muzycznej. Mamy w tej 
chwili 6 grup gitarowych – zależ-
nie od stopnia zaawansowania. 

– Appassionata, grupa dzie-
cięca, gitarzyści – gdzie was moż-
na posłuchać?

– Najbliższy będzie koncert 
na inaugurację roku kulturalnego 
w GOK. Ale też nagraliśmy wspól-
ną płytę, którą można nabyć 
w ośrodku kultury. 

– A co myślicie o scenie amfi-
teatru? Na otwarciu bardzo fajnie 
brzmiała muzyka na tej scenie – 
dosłownie niosła się po wodzie. 

– Bardzo ciekawa propozycja. 
Trzeba się będzie jej przyjrzeć.

– Znakomicie, bo marzą mi się 
koncerty w naszym nowym parku 
rzecznym. 

***
– Widziała pani naszą nową 

książkę? Prosto z drukarni.
– Ta o kapliczkach? Śliczna 

jest. Cieszę się że ją wydałyście.
– A napisze pani o niej 

w „Klamrze”?
Jasne, że napiszę! Już piszę. 
Można ją kupić w bibliotece 

za symboliczne pieniądze. Warto.

***
– A te gołębie, to one się wam 

nie pogubią, jak je wypuścicie?
– No co też pan! Te tutaj mają 

już na koncie nawet przyloty z Nie-
miec. To jest właśnie ten fenomen 
gołębia pocztowego, który nas tak 
fascynuje.

– A jak pan im mówi, że mają 
lecieć do Niemiec?

– No nie, aż tak dobrze nie 
jest. Do Niemiec i do wszystkich 
innych miejsc, z których odbywa-
ją się loty, wozimy je samochodem 
wyposażonym w specjalne kabiny. 
Tam je wypuszczamy, a one za-
wsze wracają do swojego gołębni-
ka. Jak z Niemiec przyleciały, to 
z Zielonej też trafią.

***
– Gazdo! Gazdo! 
– Ja?
– No przecie, do was mówię. To 

wy macie góralskie ubranko, no nie?
– A, prawda.
– O te rzeźby chcieliśmy za-

pytać. Bo potrzebujemy takie spe-
cjalne do domu. Można zamówić?

– To zależy, o co państwu cho-
dzi. Ja robię głównie rzeźby figu-
ralne. Proszę zobaczyć…

(oj, coś ten gazda językiem 
z ASP gada)
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Jak co roku, od 1 września 2012 r. Świetli-
ca Środowiskowa organizuje profesjonalne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się we wszystkich 
miejscowościach gminy,

 codziennie (od poniedziałku do piątku) 
w godzinach dostosowanych 
do rozkładu zajęć w szkole.

Aby zapisać dziecko na zajęcia: wystarczy pobrać 
ze strony internetowej świetlicy (lub u wycho-
wawczyni świetlicy) kartę zgłoszenia i oddać do 
wychowawczyni świetlicy w danej miejscowości.
Oferujemy :

– Ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego 
czasu wśród koleżanek i kolegów pod 
czujnym okiem fachowego personelu.
– Zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia.
– Planszowe gry strategiczne, rozwijające 
myślenie i wyobraźnię.

O g ł o s z e n i e

***
– Sołtysie, zrobi pan sobie 

zdjęcie ze swoimi gospodyniami?
– A pewnie? Tylko czy mnie 

zechcą?
– Co mają nie chcieć? Niech 

się pan do nich zapisze?
– Ale jak? Przecie ja chłop.
– No to co? W Sułkowicach 

do ich stowarzyszenia należy bur-
mistrz i wiceburmistrz. Od sa-
mego początku. Żeby podkreślić, 
jakie to ważne, że jest to stowarzy-
szenie.

– Nie wiedziałem! No to rób-
my to zdjęcie.

***
– Kto tam gra na tej scenie te-

raz. Nasi, czy skądyś przyjechali?
– Nasi! Pawła nie poznajesz. 
– Prawda.  O, a tam Agata jest. 

Jak się nazywają?
– Jakiś Solider czy jak?

***
– Powiedzcie wyraźnie jak się 

nazywacie, bo ludzie przekręcają.
– Soldierband.
– Od dawna gracie razem?
– Od kilku lat. Gramy na 

wszelkiego rodzaju imprezach 
– weselach, poprawinach, bankie-
tach, studniówkach, imprezach 
okolicznościowych i plenerowych.  
W miły nastrój wprowadzamy go-
ści muzyką biesiadną wykonywa-
ną na akordeonie, gitarze, sakso-
fonie, często śpiewaną wspólnie 
z gośćmi. Jesteśmy w stanie zado-
wolić słuchaczy w każdym wieku 
ponieważ gramy utwory zarówno 
z minionych lat jak i z dzisiejszych 
list przebojów. Granie i śpiewanie 
jest naszą pasją i sprawia nam 
ogromną przyjemność.

– Na naszym Jarmarku gracie całkiem bezinteresownie. Wielkie 
dzięki. Damy Wam za to order i duuużą fotografię w „Klamrze”. 

Podsłuchiwała, rozmawiała i fotografowała Anna Witalis Zdrzenicka

Dyżur wakacyjny 
w przedszkolu nr 2

W czasie wakacji pracujący ro-
dzice mogli zostawiać swoje przed-
szkolaki pod opieką dyżurnych 
przedszkoli. W lipcu gotowe było 
na przyjęcie dzieci przedszkole nr 
1, ale nie było chętnych. Jednak 
w sierpniu na dyżur przedszkola 
numer 2 zgłoszono 20 dzieci.

Zajęcia w przedszkolu nie różniły się zbytnio od tych w ciągu roku 
szkolnego. Na ile pogoda pozwalała, wychowawczynie zabierały malu-
chy do ogrodu lub na wycieczki. Zabawa w salach jak zwykle była cie-
kawa i wciągająca.

fot. Zofia Frosztęga

– Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu 
i w salach gimnastycznych.
– Wspólną zabawę z innymi dziećmi, space-
ry, wyjazdy na basen, do kina, na wycieczki, 
udział w różnorodnych konkursach 
z nagrodami.
– Rozwój zainteresowań, zdobywanie 
wiedzy o otaczającym świecie, pogłębianie 
wiedzy szkolnej w zabawie.
–Pomoc w nauce, odrabianie zadań, wyrów-
nywanie braków szkolnych, ćwiczenia reedu-
kacyjne w zakresie czytania, pisania, małej 
motoryki oraz orientacji przestrzennej.

Uprzejmie informujemy, że jeżeli w Szko-
le Podstawowej w Sułkowicach zbierze się 
grupa uczniów klasy pierwszej, kończących 
naukę o tej samej godzinie, jesteśmy goto-
wi odbierać dzieci ze szkoły i bezpiecznie 
doprowadzić do świetlicy pod opieką wycho-
wawczyni. Do uzgodnienia z rodzicami.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 12 272 50 50.

Zespół Soldierband gra w składzie: Paweł Oliwa z Sułkowic, Krzysztof Łabędź 
z Izdebnika, Wiesław Lenart z Sułkowic, Agata Włodarczyk z Rudnika i Pauli-
na Górka z Poręby.

(red.)
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XIV Pielgrzymka Konna 
i Zaprzęgów Konnych 
do Kalwarii Zebrzydowskiej

Siodło Marszałka 
i miecz Strzeżywoja

Małopolski Klub Rekre-
acji i Turystyki Konnej im. 21. 
Pułku Ułanów Nadwiślańskich 
przy wsparciu starostów i bur-
mistrzów powiatu wadowickie-
go i myślenickiego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego, jak również 
kilku firm już po raz czternasty 
zorganizował trzydniowy zlot 
koni wyścigowych i zaprzęgo-
wych, połączony z Pielgrzymką 
i Mszą Św. w Kaplicy S.IV pod 
Klasztorem Ojców Bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 26 
sierpnia 2012 r. 

W piątek 24 sierpnia miło-
śnicy koni mieli spotkania przy 
ognisku patriotycznym  i odprawy 
w Jurczycach oraz w Jaworniku. 
Następnego dnia z tych miejsco-
wości odbył się Bieg na Orientację 
w Terenie  na Koniach i Zaprzęga-
mi Konnymi im. gen. broni Józefa 
Hallera o Siodło Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego i miecz 
Strzeżywoja, patrolami dwukon-
nymi o Buńczuk Burmistrza Kal-
warii Zebrzydowskiej i o Puchar 
Starosty Powiatu Myślenickiego. 
Zlot dorobił się też licznego grona 
wiernych sponsorów.

Odbył się również bieg za-
przęgami konnymi o nagrodę 
burmistrza Myślenic, a zastępami 
wielokonnymi o Puchar Rady So-
łeckiej w Jaworniku. 

Na Mszy Św. w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, mimo pochmurnej 
pogody, nie zabrakło również za-
przęgów konnych z gminy Sułko-
wice. 

Jak zwykle – sułkowickim 
mocnym akcentem – była osoba 
Mariana Obsta – naczelnego we-
terynarza tej imprezy, który bada 
konie w czasie odprawy, spraw-
dza i dogląda, czy wszystko z nimi 
w porządku, a do tego mocno an-
gażuje się w organizację biegu 
i pielgrzymki, jak również zapra-
sza na nią zarówno mieszkańców, 
jak i – już coraz mniej licznych 
właścicieli tych pięknych, dostoj-
nych zwierząt. 

Co roku jest tych atrakcji wię-
cej. Dla dzieci były więc trampoliny 
i dmuchane zjeżdżalnie, lody, gry 
i zabawy prowadzone m.in. przez 
Danutę Kostowal – Suwaj, klauny, 
ogromne bańki mydlane. Swojska 
i rodzinna atmosfera sprzyjała mi-
łym pogawędkom oraz zabawie ta-
necznej, którą zapewnił zespół Bis 
oraz ośrodek kultury. Dodatkowo 
zagrała orkiestra dęta oraz odbył 
się pokaz tańca Retrzaków dogląda-
nych przez Natalię Starzec. Odbył 
się również mini-turniej piłki noż-
nej sędziowany przez Janusza Ty-
rawę z KS Gościbia. Na deser cała 
gmina Sułkowice mogła obejrzeć 
pokaz sztucznych ogni rozświetla-
jących niebo wieczorową porą. 

II zlot esioków na Kamieńcu 
Prawdziwą furorę zrobił jed-

nak II zlot esioków – czyli robio-
nych ręcznie traktorków. Organi-
zatorzy zakładali, że będzie to zlot 
gminny, jednakże o tej imprezie 
dowiedzieli się także mieszkańcy 
Oświęcimia, Makowa Podhalań-
skiego i Myślenic. 

Mirosław Kwaczała, który po-
stanowił pokazać swoje dzieło na 
zlocie, przywiózł swojego „esa” na 
lawecie, zabierając ze sobą swo-
ich znajomych. Za swój traktorek 
otrzymał wyróżnienie oraz kom-
plet narzędzi ufundowanych przez 
firmę Juco. To nie dziwi, ponieważ 
jego „es” miał zamontowane na-
wet radio, które znakomicie nada-
wało muzykę. 

Stefan Kumorek z Makowa 
Podhalańskiego podobnie jak po-
przednik otrzymał nagrodę w ka-
tegorii wygląd. Pierwsze miejsce 
w kategorii stopień oryginalno-

ści otrzymał jednak mieszkaniec 
Biertowic – Ryszard Profic, który 
używa swojego traktorka już 30 lat. 
W kategorii funkcjonalność zwy-
ciężył traktor Tomasza Jakubca 
z Harbutowic. Żaden z właścicieli 
esioka nie wrócił jednak do domu 
z pustymi rękoma, bo czekały na 
nich w nagrodę piękne zestawy 
narzędzi Juco, biurka, wyroby ko-
walskie oraz 20-litrowy kanister 
z ropą. W sumie na zlot zjechało 
się 12 „esów”, a przewodniczącym 
jury był Maciej Hołuj – reporter 
„Dziennika Polskiego” (niegdyś 
pilot rajdowy), co zapewniało 
obiektywną ocenę. 

Sympatyczna zabawa, spon-
sorowana głównie przez Urząd 
Miejski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Sułkowicach oraz firmy Kuźnia 
i Juco, a przygotowana przez wiele 
osób, m.in. przez radnego Artura 
Grabczyka, Stanisława Włocha, 
Leszka Tyrawę, Grzegorza Cięż-
kowskiego, Jana Latonia, Jerzego 
Latonia, trwała – niosąc muzykę 
po całych Sułkowicach – do póź-
nych godzin nocnych. 

Jak po imprezie napisał do 
nas uczestnik zlotu esioków – Mi-
rosław Kwaczała z Oświęcimia: Je-
stem wdzięczny WAM wszystkim 
za ogromną gościnność. Napraw-
dę wielkie słowa uznania. Będę o 
Państwu miło wspominał wszyst-
kim, którzy będą zainteresowa-
ni. A takich nie brakuje... Bardzo 
dziękuję za nagrodę. Jest ona dla 
mnie bardzo ważna i docenia trud, 
jaki został włożony w renowację 
esioka. A już teraz po raz kolejny 
chcemy wszyscy znów odwiedzić 
tę miejscowość.

Zakończenie Lata na Kamieńcu

II Gminny Zlot Esioków
Pod koniec lata – już po raz siódmy – mieszkańcy 

górnej części Sułkowic, mobilizują się, by zorganizować 
„Zakończenie Lata na Kamieńcu” – zabawę dla dużych i małych. 

Starają się, żeby nie zabrakło atrakcji dla nikogo. 
Od ubiegłogo roku gwoździem programu jest gminny zlot esioków.

Joanna Gatlik (jg)
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Jako zasłużona 
działaczka ruchu oporu, 
przeciwstawiająca się 
germańskiemu najeźdź-
cy, później wieloletnia 
nauczycielka biologii w 
VI Liceum im. Adama 
Mickiewicza w Krako-
wie, a przede wszystkim 
naoczny świadek wielu 
przemian historycz-
nych, skarbnica wiedzy 
i doświadczeń, otrzyma-
ła listy gratulacyjne z 
najlepszymi życzeniami 
od Prezesa Rady Mini-
strów Donalda Tuska 
oraz od prezydenta Kra-
kowa Jacka Majchrow-
skiego. 

Prezes ZNP i Prze-
wodnicząca Krajowej 
Sekcji Emerytów i Ren-
cistów ZNP Teresa Jani-
szewska napisali m.in. 
Jest Koleżanka repre-
zentantem najstarszych 
pokoleń nauczycieli polskich, któ-
rzy dobrze zasłużyli się krajowi 
i społeczeństwu swą codzienną, 
rzetelną i ofiarną pracą. Szczegól-
ne miejsce w niełatwej i bogatej 
drodze życiowej zajmuje bohater-
ska postawa koleżanki w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Nie bacząc 
na groźbę śmierci, przekazywała 
koleżanka młodemu pokoleniu Po-
laków zakazaną wiedzę oraz uczy-
ła patriotyzmu. Trzeba podkreślić 
fakt, że to tajne nauczanie miało 

Pamięci sułkowickiej nauczycielki czasów okupacji hitlerowskiej

Irena Koza – sto lat życia
Jeszcze niedawno, bo w lipcu, syn Pani Ireny Kozy – Janusz, 
zapraszał redakcję Klamry na setne urodziny swojej matki 

– nauczycielki w Sułkowicach w czasie okupacji. 
W uroczystości 9 lipca 2012 r. w domu opieki w Krakowie wzięło 

udział 18 członków rodziny, a także nauczyciele ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele ZUS oraz delega-
cja Prezydenta Miasta Krakowa i Wojewody Małopolskiego.

miejsce akurat w Sułkowicach, 
w latach 1940 – 1945. 

Odznaczona Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz Odznaką ZNP nie dłu-
go jednak pocieszyła się swoimi 
setnymi urodzinami, ponieważ 
zmarła 16 sierpnia 2012 r. Została 
pochowana na Cmentarzu Rako-
wickim 24 sierpnia br. Tak więc 
świat stał się uboższy o kolejnego 
świadka swojej stuletniej historii. 
My zaś możemy być dumni, że na 
naszej sułkowickiej ziemi znaleźli 
się tacy ludzie, którzy mieli odwa-
gę, siłę i honor, by bronić tego, co 
polskie, nawet w obliczu śmierci. 
Od takich ludzi trzeba się uczyć 
patriotyzmu. 

Dziękujemy Panu Januszowi 
Kozie – strażnikowi pamięci swo-
jej matki – za wszelkie związane 
z nią przekazywane nam informacje 
i zdjęcia. Składamy mu również 
szczere kondolencje z powodu jej 
śmierci tuż po zaszczytnym jubile-
uszu. 

Redakcja „Klamry”  Irena Koza z synem Januszem

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje: 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, 

a także dzieci przedszkolne 
mogą w roku szkolnym 2012/2013 korzystać 

z bezpłatnych obiadów.
Podstawowy warunek:
dla osób składających wniosek we wrześniu 
dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 
526,50 zł netto na osobę w rodzinie za sierpień
dla osób składających wniosek w  październiku 
dochód kwalifikujący do pomocy w formie bez-
płatnych obiadów będzie wynosił 684 zł 
na osobę w rodzinie za wrzesień

Informacji udzielają pracownicy socjalni 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

ul. Sportowa 45
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1500 

lub telefonicznie: 
12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

O g ł o s z e n i e

125 lat 
FN „Kuźnia”

Swój jubileusz świętuje za-
kład, z którym zrosło się pod każ-
dym względem życie Sułkowic od 
125 lat. Pracowników zakładu, 
byłych pracowników, rodziny pra-
cowników i ich przyjaciół Kuźnia 
zaprosiła 8 września na stadion 
Gościbi do wspólnej zabawy i świę-
towania pięknego jubileuszu. 

Dopołudnia każdy, kto chciał, 
mógł zwiedzać zakład. O godz. 14 
w kościele parafialnym w Sułko-
wicach została odprawiona Msza 
św. w intencji pracowników Kuźni 
i wszystkich osób z nią związa-
nych. Następnie uczestnicy na-
bożeństwa przemaszerowali wraz 
z sułkowicką orkiestrą dętą na 
stadion, a tam czekały już na nich 
takie atrakcje jak spektakl Smer-
fy dla dzieci i występy taneczne, 
orkiestry dętej z Żywca oraz Ma-
riusza Kalagi i zespołu Coco Afro. 
O  godz. 21 na niebie rozbłysły gi-
gantyczne sztuczne ognie, które 
było widać w całej okolicy. Po nich 
pojawił się wielki napis KUŹNIA 
125 lat otoczony aureolą. 

O Kuźni i jej jubileuszu więcej 
napiszemy w następnym numerze 
„Klamry”, ale już teraz życzymy 
szacownej firmie kolejnych stu 
dwudziestu pięciu istnienia,  pręż-
nego działania i samych sukcesów 
biznesowych. 
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Chorwacka 
przystań 
Anny Kar-
pińskiej 
to piękna 
historia o 
miłości nie-
banalnej. 
   Podczas 
wojny 
bałkańskiej 
dziennikar-
ka Anna 
jedzie do 
Chorwacji, 

jako korespondentka gazety. Tam 
poznaje chorwackiego fotore-
portera, którym zaczyna łączyć 
ją gorące uczucie. Musi podjąć 
trudną decyzję: porzucić męża, 
czy wrócić do kraju. Na skutek 
różnych okoliczności… oczekiwa-
nia rodziny, ciąża, wraca do kraju. 
Historia lubi jednak się powtarzać 
i dwadzieścia lat później jej córka 
Weronika staje przed podobnym 
wyborem. Zrządzenie losu sprawi 
że Anna jeszcze raz wybierze się 
do Chorwacji do miejsc 
i wspomnień swojej młodości.

Pensjonat 
na wrzo-
sowisku 
Anny Łaj-
kowskiej to 
ciepła i peł-
na refleksji, 
momenta-
mi gorzka 
opowieść 
o dyle-
matach i 
samotności 
niepracują-
cej kobie-

ty, która znalazła się w obcym 
kraju, oderwana od przyjaciół, 
rodziny i pracy zawodowej oraz 
o jej tęsknocie za dawnym ży-
ciem. To książka również o nowej 
polskiej emigracji. Bohaterka 
powieści Basia, jest Polką miesz-
kającą w Anglii. Ma męża, trojkę 
dzieci, dom, pieniądze  a jednak 
pewnego dnia wsiada do samo-
chodu i z trzyletnim synkiem 
rusza na wakacje w przeciwnym 
kierunku niż reszta rodziny.

Ostatni 
pociąg do 
Stambułu 
to powieść 
o miłości, 
której 
akcja osa-
dzona jest 
w okresie 
drugiej 
wojny 
światowej. 
Córki boga-
tego Turka 
otrzymują 

staranne wykształcenie, jedna wy-
chodzi za mąż, zgodnie z oczekiwa-
niami rodziny, za dyplomatę. Druga 
zaś poznaje młodego Żyda, który 
nie zyskuje aprobaty rodziny. Bierze 
jednak ślub i wyjeżdża do Francji. W 
Europie rozpoczyna się druga wojna 
światowa, zaczynają się represje 
wobec Żydów. Życie Selvy i Rafaela 
zmienia się w koszmar. Muszą kryć 
się przed nazistami, każdy dzień 
może oznaczać śmierć lub zsyłkę 
do obozu koncentracyjnego.  W tym 
czasie Turcja walczy o zachowanie 
statusu państwa neutralnego.

Odnale-
zieni na 
pustyni to 
oparta na 
faktach 
historia sa-
mej autorki 
książki.  
Helle Amin 
jest Dun-
ką, która 
na stałe 
zamiesz-
kała w 
Anglii. Tam 

poznaje swego przyszłego męża, 
obywatela Arabii Saudyjskiej. 
Początkowo wiodą szczęśliwe 
życie, mają czterech synów. 
Postanawiają zmienić miejsce 
zamieszkania i przeprowadza-
ją się na Bali. W ich związku 
zaczyna się dziać coraz gorzej. 
Pewnego dnia jej mąż uprowa-
dza dzieci i wyjeżdża z nimi da 
Arabii Saudyjskiej. Rozpoczyna 
się dramatyczna walka matki 
o odzyskanie swoich dzieci.

  Jak przegonić kryzys I nie zbankrutować 
  Władzy na tacy dają.
Hej barany i owce
  Tu na halach się wypasa
  A górski oscypek – już na całym świecie
  To przysmak pierwsza klasa.
Tu afera ze zbożem
  Tam afera z taśmami
  A ty się rolniku- a ty się rolniku
  Sam zmagaj z problemami.
Hej drodzy gospodarze 
   „ Lodową dziurę” macie
  W tej zimnej komnacie- dla opamiętania
  Wybranych potrzymajcie.

Melodia: „Siadła pszczółka na jabłoni” 

Gdy dożynki wartko płyną
     Wieniec ośpiewuje
    To się gospodarzy chwali
  Władzy nie folguje.
Tych najwyższych co w Warszawie
     Nie ma za co chwalić
  Oni tylko aferami 
  potrafią się bawić
A palestra sądownicza
  Tak się ustawiła
  Że odrębne państwo w państwie
  Sobie zapewniła.
Służba zdrowia pozostaje 
  Poza komentarzem
  Gdy gotówki brak w port felu
  Przyjaźń się z grabarzem.
To co złego od Warszawy
   W Krakowie przejmują
  Dobrze że się w Myślenicach 
  Na nich nie wzorują.
Aby sprawniej by ło jechać 
  tak się rozpędzili
  niemal wszystkie skrzyżowania
 w ronda zamienili.

Melodia: „Z góry jedź”

W gminie Sułkowice
  Bardzo się starają
  W każdy tydzień latem
  Imprezy bywają
A  zimową porą
  Żeby nie ustały
  Wyciąg na Jaworze
  Władze obiecały
A naszym włodarzom
  Również to się chwali
  Że stołówek szkolnych
  Ajentom nie dali. 
Gospodynie w gminie
  Wszystkim pomagają
  Imprezy obsłużą
  O tradycję dbają.
Dzisiaj są dożynki
  Trzeba się radować
  Do białego rana
  Żwawo potańcować.

Przyśpiewki na Dożynki powiatowe 
cd. ze s. 16

oprac . Zofia Kurowska

B i b l i o t e k a  p o l e c a

Małgorzata Dzidek



Rozpoczęcie roku szkolnego

V Jarmark „Sułkowicka Jesień”
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50  lat  k lubu judo

R o n c h a m pw

fot. Joanna Gatlik


