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Ćwiczenia strażackie

Świetlica Środowiskowa z wizytą na zalewie
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Wybrane z numeru:

Susza    s. 6

Nowy LKS – Cisy Harbutowice          s. 14

Zmiany planów zagospodarowania s. 7

Wspomnienie ś.p. Danuty Chodnik    s. 11

Zebrania wiejskie           s. 12

Szacowanie ryzyka   s. 7

Sesja RM            s. 10

Budowa oczyszczalni ścieków s.  4

Ćwiczenia strażackie na zalewie         s. 14

125 lat Kuźni            s. 17

Pasja Michała Klimowskiego              s. 16

Świetlica Środowiskowa po wakacjach  s. 15

Spotkanie z rodzicami kl. IIa         s. 20

Suszymy czy marynujemy?

Grzybiarze długo czekali i wreszcie się do-
czekali. W ich koszykach nie mieszczą się 
wszystkie, muszą więc pakować do kiesze-
ni i czapek, gdzie się tylko da. W czwartek 
4 października pod stacją ujęcia wody 
stało od rana 50 samochodów grzybiarzy. 
Do sułkowickich i harbutowickich lasów 
przyjeżdżają grzybiarze nawet z Krako-
wa, Skawiny i Wieliczki. Mamy prawdzi-
we oblężenie. Piękne, czyste i grzybodaj-
ne lasy nie potrzebują promocji, kto raz 
w nich był, złapał „wirusa” i musi do nich 
ciągle wracać. A uczucie radości ze znale-
zienia pięknego prawdziwka jest porów-
nywalne ze znajdywaniem pieniędzy na 
ulicy. Może wciągnąć każdego. 

fot. Joanna Gatlik

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy Szkół i Przedszkoli
Szanowni Rodzice z Radami Rodziców na czele
Kochani Uczniowie i Przedszkolacy

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto – nas wszystkich – ludzi świadomych, jak 
ważna jest rola nauki i oświaty w życiu człowieka i w życiu społecznym. 

Dlatego w tym Dniu
najpierw Dziękujemy:

Pedagogom, Wychowawcom i Wszystkim, którzy swoją codzienną pracą angażują się 
w to, co najważniejsze – wychowanie najmłodszych pokoleń. Zmienia się w naszym świecie 
bardzo wiele i bardzo szybko, a przecież wciąż niezmienna pozostaje diagnoza: „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Dlatego w tym Dniu
Życzymy

Dorosłym Pracownikom Oświaty
Jak najlepszych efektów codziennej pracy, wielu sukcesów osobistych i zawodowych, po-
myślności w zdobywaniu, doświadczeń zawodowych i wychowawczych, we wprowadzaniu 
w życie Waszych twórczych inicjatyw, a także satysfakcji z sukcesów zawodowych i osobistych. 
Jak najwięcej samorealizacji w pracy, jak najmniej powodów do wypalenia zawodowego.

Uczniom i Rodzicom
Życzymy

By czas spędzony w szkole był solidną podstawą do podejmowania dorosłych wyzwań, 
by procentował jak najlepszymi wynikami egzaminów i sprawdzianów, by każdy mógł 
w szkole rozwijać swoje pasje i zainteresowania, by przyjaźnie nawiązane w szkolnej ławie były 
oparciem i radością przez całe życie.

Piotr Pułka
Burmistrz Sułkowic

wraz z pracownikami UM i ZEO

D o  t y c h  ż y c z e ń  p r z y ł ą c z a  s i ę  R e d a k c j a  „ K l a m r y ”

Podziękowania, życzenia, nagrody 

Dzień Edukacji Narodowej
Burmistrz wraz z pracownikami Referatu Oświaty UM spotkał się 

z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz nauczycielami mianowanymi 
w czwartek 11 października, by złożyć na ich ręce życzenia wszystkim 
środowiskom związanym z oświatą i edukacją w naszej gminie. Podczas 
spotkania wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom oświaty. 

W tym roku Nagrodę Bur-
mistrza otrzymali: Stefania Pilch 
– dyrektor Gimnazjum w Sułkowi-
cach; Renata Skrzeczek – dyrek-
tor ZPO w Biertowicach; Małgo-
rzata Kisielewska – dyrektor ZPO 
w Harbutowicach; Mirosław Chmiel 
– dyrektor ZPO w Krzywaczce; 
Mirosław Pękala – dyrektor ZPO 
w Rudniku; Alicja Temple – dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego 
Nr 3 w Sułkowicach; Anna Miętka 
– nauczyciel Gimnazjum w Sułko-
wicach; Ewa Tajs – nauczyciel ZPO 
w Rudniku; Piotr Sroka – na-
uczyciel Szkoły Podstawowej 
w Sułkowicach; Bernadetta Świ-
der – nauczyciel Przedszkola Sa-
morządowego Nr 1 w Sułkowicach; 
Katarzyna Sosin – nauczyciel ZPO 

w Harbutowicach; Grzegorz Boche-
nek – nauczyciel ZPO w Krzywaczce.

Podczas spotkania wypowie-
dziano wiele serdecznych słów 
wdzięczności pod adresem na-
uczycieli i wychowawców. Po czę-
ści oficjalnej, przy kawie i ciastku, 
rozmawiano o możliwościach i po-
trzebach naszej oświaty gminnej, 
szansach na rozwój szkół, osią-
gnięciach uczniów i nauczycieli, 
nadziejach i problemach.

W imieniu nauczycieli dyrek-
torki Stefania Pilch i Jolanta Stręk 
wręczyły kwiaty burmistrzowi 
i pani wiceburmistrz, dziękując 
im za wyjątkową pieczołowitość, 
z jaką dbają o potrzeby oświaty 
w naszej gminie i jej rozwój.

(red.)

Bujne życie emerytów           s. 21

Na Świętym Michale          s. 22
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UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczysz-
czania ścieków w gminie Sułkowice – część I

Gigantyczna „dziura”
Burmistrz Piotr Pułka rozmiar wykopu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowicach określił 

jako „największą dziurę w gminie”. Określenie to okazuje się trafne pod wieloma względami, począwszy
 od głębokości wykopu, a skończywszy na ilościach materiałów budowlanych potrzebnych do tej 

inwestycji, o pieniądzach nie wspominając. Zadanie jest bowiem niebagatelne. 
Rozbudowana oczyszczalnia zaspokoi potrzeby całej gminy, nawet wówczas, 

gdy będą konsumowane nowe tereny budowlane. 

– Ten wykop ma ok. 20 arów 
powierzchni i dochodzi do 7 m głę-
bokości. Wydobyliśmy ok 7,5 tysią-
ca kubików ziemi, z czego na od-
kład przewidujemy ok. 3 tysięcy. 
Do tej pory zużyliśmy 70 ton stali 
na zbrojenia i ponad 400 kubików 
betonu, a to jest przecież dopie-
ro ok. 10% wykonania inwestycji 
– relacjonował kierownik robót 
Wiesław Ziomek pod koniec wrze-
śnia.

Liczby same określają roz-
miar inwestycji. Praca idzie pełną 
parą. Na plac budowy co chwilę 
przywożone są materiały budow-
lane, a właściwie trudno dostrzec 
jakieś poważniejsze ich składy. 
Niemal od razu trafiają do ekipy 
wykonującej zadanie.

Widać już strukturę nowej 
oczyszczalni oraz sposób powiąza-
nia jej z obecnie działającą. Kolejne 
zbiorniki na rożnych poziomach 
mają różną głębokość. Szczęśli-
wie dobrany jest teren inwestycji. 
– Dzięki położeniu w spadzie zbocza 
możemy osiągnąć różnice poziomów 
bez konieczności jeszcze głębszych 
wykopów – objaśnia Wojciech Bar-
gieł.  Chociaż na co dzień zajmuje 
się przede wszystkim drogami, to 
w tę inwestycję zaangażowany jest 

cały bez wyjątku Referat Inwestycji 
UM, zwłaszcza, że stanowi on trzon 
Jednostki Realizującej Projekt 
zgodnie z procedurami unijnymi. 

Zachowanie wszystkich obo-
wiązujących procedur jest bardzo 
ważne, bo od tego zależy rozli-
czenie dofinansowania unijnego, 
które pokrywa znaczny procent 
kosztów tej inwestycji. Ale gołym 

okiem widać, że zaangażowanie 
JRP jest nie tylko formalne – ta 
inwestycja działa na wyobraźnię 
i ambicję. Jest nie lada zadaniem. 

– W ramach Programu  po-
wstanie budynek technologiczny 
o kubaturze ponad 12 tysięcy m3, 
powierzchni zabudowy 1,25 tys. m2 
oraz budynek techniczny o kuba-
turze 414 m3 i pow. zabudowy 134 

7 m głębokości, 70 ton stali zbrojeniowej, 400 m3 betonu – na razie...
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

W kantorku szefa robót Wiesława Ziomka Narada na budowie. Od lewej: Dorota Gabryl, Wiesław 
Ziomek i Wojciech Bargieł

fo
t.

 A
n

n
a

 W
it

a
li

s 
Z

d
rz

en
ic

k
a



Klamra 9 (241) wrzesień/październik 2012

5

12 września 2012 r. została 
podpisana umowa pomiędzy Gmi-
ną Sułkowice a Przedsiębiorstwem 
Robót Inżynieryjnych Geo na 
V etap budowy kanalizacji sani-
tarnej w Sułkowicach wraz z prze-
budową sieci wodociągowej. Jest 
to jedno z zadań realizowanych 
w ramach Programu zaopatrze-
nia w wodę oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w gminie 
Sułkowice – część I, dofinanso-
wane  z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 

Wartość inwestycji wyniesie 
7 mln 707 tys. 304 zł 56 gr brutto. 
Prace przy realizacji tego zadania 
rozpoczęły się na początku  paź-
dziernika, a ich zakończenie pla-
nowane jest na wrzesień 2014 r. 

Główna sieć kanalizacyjna 
obejmie ulice: Na Węgry, 11 Listo-
pada, Starowiejskiej i Kowalskiej. 
Zmodernizowana, a miejscami 
wręcz wymieniona zostanie też ma-
gistrala wodociągowa. Wykonanie 
przyłączy do posesji nastąpi, gdy 
zakończą się prace nad rozbudo-
wą oczyszczalni w Biertowicach, 
ponieważ dopiero wówczas będzie 
ona mogła oczyszczać odpowiednią 
ilość ścieków z całej gminy.  

Wykonawca ostrzega: na tym 
obszarze mogą w trakcie prowa-
dzenia prac wystąpić utrudnienia 
w ruchu i braki w dostawie wody. 
Jednocześnie obiecuje, że dołoży 
wszelkich starań, by ewentualne 
uciążliwości były możliwie jak naj-
mniej dotkliwe dla mieszkańców.

Rozbudowa gminnej oczysz-
czalni ścieków w Biertowicach, 
która rozpoczęła się w lipcu tego 
roku to dopiero początek inwe-
stycji wpływających na poprawę 
środowiska i jakości życia w na-
szej gminie. 

m2. Obiekt technologiczny będzie 
obejmował stację mechanicznego 
oczyszczania ścieków, zbiorniki 
podziemne pod wiatą stalową, 
pomieszczenia stacji dmuchaw 
i rozdzielni. Obiekt techniczny usy-
tuowany na fundamentach pierw-
szej oczyszczalni BIO 200 będzie 
obejmował rozdzielnię energetycz-
ną wraz z agregatem, podręczne 
warsztaty i magazyny.  Inwestycja 
obejmuje również adaptację pod-
dasza na istniejącej oczyszczalni 
na pomieszczenia biurowe oraz 
szereg obiektów towarzyszących 
jak m.in. wiaty, studnie, przyłącza, 
drogi. Zgodnie z harmonogramem 
w 2012 r. zostaną wykonane robo-
ty za kwotę 3,23 mln zł, w 2013 za 
3,54 a w 2014 za  4,12 mln zł – in-
formuje Dorota Gabryl.

– Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Biertowicach rozpoczę-
ła się 4 lipca 2012 r. Jej zakończenie 
przewidziane jest na 30 września 
2014 r. Koszt inwestycji to 10 mln 
899 tys. 006,76 zł, a spodziewane 
dofinansowanie z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko wynosi 8 mln 131 tys. zł. 
Planowana rozbudowa oparta jest 
częściowo o istniejącą infrastruk-
turę oczyszczalni, w zdecydowanej 
większości obejmuje jednak wyko-
nanie nowych wielofazowych cią-
gów technologicznych biologiczne-
go oczyszczania oraz zagęszczania 
i odwadniania osadów – dodaje 
MAO projektu Jerzy Biernat.

Na razie w Biertowicach obok 
oczyszczalni jest potężna dziura na-
jeżona zbrojeniami. Zalana została 

jedna płyta, wykonywane są wzmoc-
nienia ścian przy pomocy ciężkiego 
specjalistycznego sprzętu. Ludzie 
zatrzymują samochody, oglądają, 
dziwią się rozmiarowi robót. Mó-
wią, że z ulicy budowa nie sprawia 
tak gigantycznego wrażenia. Chwa-
lą porządek na placu budowy. O to 
dba już wykonawca – firma PWP 
Katowice Sp. z o.o.

Przy rozmiarach budowy i ciężkiego sprzętu ludzie wydają się niemal niewidoczni, 
choć z bliska widać, że uwijają się jak mrówki.
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Dla Sułkowic za prawie 8 mln zł

Kanalizacja 
na V etapie
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice. Za pierwszą – główną alejką na sułko-
wickim cmentarzu poszły następne. Brukowane są 
alejki boczne. Prace wykonują pracownicy grupy 
gospodarczej  Urzędu Miejskiego, a materiał za-
pewniają ci sami sponsorzy: firmy Juco, WiD-Bet, 
Gościbia i Stanbud. Praca posuwa się bardzo szyb-
ko, więc na 1 listopada niestraszna nam niepogoda 
– jest szansa, że po znacznej części cmentarza bę-
dziemy chodzili suchą nogą. Warto wtedy docenić, 
jak wiele może zdziałać zgoda i dobra wola.

Harbutowice. Zgodnie z propozycją sołtys Boże-
ny Horwat i Rady Sołeckiej – pieniądze pozyska-
ne od sponsorów na potrzeby wsi, przeznaczone 
zostały na zakup ławek na przystanek przy szkole 
w stronę Suchej Beskidzkiej. Ławki zostały kupione, 
a ich montażem zajęli się pracownicy grupy gospo-
darczej Urzędu Miejskiego. 

Sułkowice – Rudnik. Zakład Gospodarki Komu-
nalnej buduje na Oblasku pompownię wody, która 
będzie zasilała Rudnik. Wykonano już część prac 
ziemnych, doprowadzono prąd (ok 600 m kabla), 
wykonany jest parking. Całość inwestycji ma zo-
stać ukończona w tym roku. Inwestycja w całości 
finansowana i wykonywana przez ZGK ma roz-
wiązać problemy z ciągłością dostarczania wody 
do Rudnika. Będzie kosztowała ok. 300 tys. zł.  

Krzywaczka. Został wykonany remont dro-
gi „Na Dział” w Krzywaczce. Zadanie współ-
finansowane jest ze środków  Wojewody Ma-
łopolskiego w ramach usuwania skutków 
powodzi. Wykonana została nawierzchnia 
asfaltowa 1.480m2 (od drogi głównej naprze-
ciwko skrętu na Radziszów do pierwszych za-
budowań od strony starej drogi na Bęczarkę) 
wraz z podbudową, utwardzeniem poboczy 
i czyszczeniem rowu.

(oprac. awz) fo
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(red.)

Szacowanie ryzyka
Sułkowiczanie i biertowianie 
już się doczekali

Zmiany planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Właściciele działek rolnych, 
którzy chcieli je przekwalifiko-
wać na budowlane i wreszcie wy-
budować swój upragniony dom, 
nareszcie się doczekali. Po dłu-
gotrwałych procedurach urzę-
dowych na sesji Rady Miejskiej 
w Sułkowicach 30 września 2012 
r. zostały uchwalone zmiany pla-
nów i już ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mało-
polskiego.

Biertowice
Dla wsi Biertowice Plan Zago-

spodarowania Przestrzennego zo-
stał ogłoszony 12 września 2012 r.
w Dz.U.W.M. poz. 4454, po pod-
jęciu uchwały XXIV/136/12 RM 
w Sułkowicach. Zgodnie z paragra-
fem 46 uchwała wchodzi w życie 
30 dni po ogłoszeniu jej w Dzien-
niku Urzędowym, czyli zmiany 
uprawomocnią się 15 października 
2012 r. Paragraf 44 mówi o tym, że 
dla nieruchomości, której wartość 
wzrosła w związku z uchwaleniem 
planu, a właściciel lub wieczysty 
użytkownik zbywa tę nierucho-
mość, ustala się jednorazową opła-
tę w stosunku procentowym do 
wzrostu tej wartości w wysokości 
20 %, dla wszystkich terenów wy-
znaczonych w planie (przez okres 
5 lat od wejścia w życie planu). 

Sułkowice
Po podjęciu Uchwały RM Nr 

XXIV/134/12 z 30 sierpnia 2012 r. 
dotyczącej zmiany planu zagospo-
darowania dla miasta Sułkowice 
ogłoszono ją w Dz.U.W.M. dnia 19 
września 2012 r. poz.  4573. Uchwa-
ła wejdzie w życie po 30 dniach od 
jej ogłoszenia, czyli 22 październi-
ka  2012 r. Zgodnie z paragrafem 
29 tejże uchwały ustala się stawkę 
procentową wzrostu nieruchomo-
ści dla wszystkich terenów, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity DZ.U. z 2012 
r., poz. 647) (czyli tylko w przypad-
ku zbycia terenu, w terminie 5 lat 
od obowiązujących zmian) w wy-
sokości 20%. 

Doskonalenie mechanizmów kontroli

Ponad dwa lata temu bur-
mistrz wydał Zarządzenie wpro-
wadzające Instrukcję zarządzania 
ryzykiem w Urzędzie Miejskim 
w Sułkowicach oraz gminnych 
jednostkach organizacyjnych.  
Obowiązek zarządzania ryzykiem 
pojawił się w wyniku nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych. 
Umiejętność trafnego oszacowania 
ryzyka jest wielkim atutem w pla-
nowaniu każdej działalności i po-
zwala zwiększyć szanse na sukces 
podejmowanych przedsięwzięć. 

W celu przypomnienia obo-
wiązków wynikających z wpro-
wadzonej instrukcji oraz mając 
na względzie lepsze zrozumienie 
istoty zarządzania ryzykiem, bur-

mistrz zorganizował szkolenie 
w tym zakresie, które poprowadził 
audytor wewnętrzny Franciszek 
Woźniak. W szkoleniu uczestni-
czyli wszyscy kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych 
i kierownicy referatów UM. Mieli 
okazję do uzyskania porad i wyja-
śnień związanych z zarządzaniem 
ryzykiem w swojej jednostce.

Zarządzanie ryzykiem jest 
istotnym obszarem tzw. kontroli 
zarządczej, obowiązującej jednost-
ki samorządu terytorialngo na 
mocy ustawy o finansach publicz-
nych. Rozwiązanie to jest propo-
zycją przeniesienia sprawdzonych 
rozwiązań menadżerskich, stoso-
wanych w instytucjach komercyj-
nych, do zarządzania w sektorze 
publicznym. (md)

Mimo zimnej pory, w środę 
10 października punktualnie 
o 10 rano dyrektor ZPO w Rud-
niku przeprowadził próbę 
ewakuacji szkoły w razie pożaru. 

Pod szkołę zajechały dwa sa-
mochody strażackie z ekipą OSP 
gotową do pomocy. W tym czasie 
wszystkie dzieci z przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
stały już na betonowym boisku 

Ćwiczenia na wszelki wypadek w ZPO w Rudniku

Akcja – ewakuacja szkolnym wyznaczonym jako miej-
sce ewakuacji. Do zadań straży na-
leżało sprawdzenie, czy nikt nie 
pozostał w szkole. Wychowawcy 
i nauczyciele sprawdzali zaś stan 
faktyczny uczniów i liczbę zgodną 
z listą obecności. Nikt nie pozostał 
w szkole. Ćwiczenia z ewakuacji 
udały się. Oby prawdziwa nigdy 
nie musiała mieć miejsca. 

Podobne ćwiczenia prowa-
dzone są obowiązkowo raz w roku 
w każdej ze szkół i przedszkoli.

(jg)

Energia odnawialna

Te źródła wciąż biją
Gimnazjum w Sułkowicach 

gościło uczestników szkolenia 
na temat alternatywnych źródeł 
energii i ich zastosowania, zor-
ganizowane przez MODR w Kar-
niowicach, a współfinansowane 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Szkolenie składało  się z wy-
kładów oraz wyjazdów studyjnych 
do najciekawszych obiektów wy-
korzystujących odnawialne źródła 
energii. Jednym z nich było nasze 
gimnazjum w Sułkowicach, gdzie 
oglądano  kolektory słoneczne 
i pompy ciepła. 

Na spotkaniu z uczestnikami 
kursu burmistrz Piotr Pułka przed-
stawił kwestię dofinansowania 
kolektorów słonecznych. Istnieje 
możliwość  otrzymania 45 % dota- (jg)

cji do prywatnej inwestycji. Powiat 
myślenicki planował też projekt, wg 
którego można by finansować 75% 
kosztów tych inwestycji, ale gmina 
musiałaby wnieść wkład 25%. Pro-
jekt nie doszedł do skutku, ale nas 
i tak obecnie nie byłoby na to stać 
w związku z intensywnymi pracami 
przy budowie kanalizacji. Dopiero 
po ich zakończeniu – twierdził – bę-
dzie można myśleć o inwestowaniu 
gminnych pieniędzy w kolektory 
słoneczne, które są nie tylko ekolo-
giczne, ale też ekonomiczne. 

Uczestnicy spotkania z zain-
teresowaniem przyglądali się in-
stalacji kolektorów słonecznych na 
dachu gimnazjum oraz zbiornikom 
na wodę w specjalnym pomiesz-
czeniu na strychu. Wysłuchali też 
prelekcji nauczycielki geografii 
Marty Przęczek, która opowiadała 
o Targach Energii zorganizowanych 
w sułkowickim gimnazjum w ra-
mach I Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Szkoła z energią”.
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Susza
Problem nr 1 w całym kraju

Susza dotknęła cały nasz po-
wiat. W „Gazecie Myślenickiej” 
z 27 września w artykule „Drama-
tyczna susza” Ryszard Sobkowicz 
napisał: 

Utrzymująca się od dłuższego 
czasu w całym kraju susza dotknę-
ła również i teren naszego powiatu. 
Znacznie obniżył się poziom wód 
gruntowych, co doprowadziło do 
występowania problemów z bra-
kiem wody, szczególnie intensywnie 
odczuwanym w gminach Lubień 
i Sułkowice, a przez grupy miesz-
kańców – we wszystkich gminach.
Raba niska jak nigdy dotąd

Jak informuje Tadeusz Rabski 
z Powiatowego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, w dniu 18 wrze-
śnia stan wody w Rabie na wodo-
wskazie w Stróży wynosił 31 cm, 
z przepływem wody 1,61 m sześc. na 
sekundę. Jest to stan nienotowany 
od bardzo wielu lat. Zwykle nawet 
w okresach suszy najniższy poziom 
nie spadał poniżej 48 cm. Średni 
przepływ Raby kształtuje się na 
poziomie 15 m sześc. na sekundę, 
a w czasie powodzi dochodzi nawet 
od 200 do 500 m sześc. na sekundę. 
Tadeusz Rabski uważa, że gdyby 
w dalszym ciągu dotykały nas su-
sze, to trzeba by było w najbliższych 
latach utworzyć zbiorniki do maga-
zynowania zapasów wody. Obecnie 
funkcjonujące zbiorniki obsługują 
jedynie bieżące zaopatrzenie.
Najgorzej w Lubniu i Sułkowicach

W tych gminach problemy z za-
opatrzeniem wodę mają nie tylko 
pojedyncze domy, lecz całe osiedla. 
W Lubniu brak dotyczył 400 osób 
w tym szkoły. Gmina radzi sobie 
z problemem, dostarczając wodę 
beczkowozem do zbiorników zaopa-
trujących wodociąg. 

Wodociąg sułkowicki korzy-
sta już jedynie z awaryjnego zasi-
lania z wodociągu myślenickiego, 
bo ujęcie własne na Gościbi po 
raz pierwszy praktycznie nie ma 
wody. Podobnie nie da się korzy-
stać z ujęć własnych mieszkańców. 
Najpoważniejsze problemy wystą-
piły w Harbutowicach, gdzie gmi-
na dowozi wodę beczkowozem do 

Zakład Gospodarki Komunalnej i gmina dokładają wszelkich starań, by złagodzić problem 
braków wody, z jakim przez cały ten rok – z niewielkimi przerwami – borykają się mieszkańcy 

naszej gminy. Głównym winowajcą jest susza, która dotknęła nasz kraj. Ostatnie opady deszczu,
 chociaż bardzo pożądane, tylko w niewielkim stopniu złagodziły sytuację. Nasza gmina 

jest przygotowana na dodatkowe zasilanie wodociągów z zewnątrz, 
jednak musimy poczekać na dokończenie inwestycji przez gminę Myślenice.  

Nie tylko nasz problem

zbiornika u sołtysa i stąd zaopa-
truje się całe osiedle. W tym rejonie 
nie ma wodociągu, „powysychały” 
studnie i  ujęcia prywatne. Trudna 
sytuacja jest również w Rudniku 
i Krzywaczce. W tych miejscowo-
ściach często następują przerwy 
w dostawie wody z wodociągu ko-
munalnego na ok. 2-3 godziny.
Inni także mają problemy

Gmina Raciechowice pod-
pięła dodatkowe zasilanie do wo-
dociągu komunalnego, a  do ce-
lów gospodarczych wodę dowozi 
beczkowozem. Władze Wiśniowej 
udostępniły mieszkańcom hy-
dranty na wodociągu gminnym, 
by mogli zaopatrywać się w wodę 
w sytuacji „wyschniętych” ujęć. 
Lokalne braki wody zgłaszają tak-
że mieszkańcy Tokarni. Jak dotąd 
najkorzystniejsza sytuacja z wodą 
jest w naszej gminie oraz gminach 
Pcim, Dobczyce i Siepraw. Doty-
czy to jednak tylko wodociągu, bo 
wszędzie problem z brakiem wody 
mają mieszkańcy zaopatrujący 
się z ujęć własnych.
Chyba tylko prosić Boga o deszcz

W naszej gminie [Myślenice 
– red.] największe problemy mają 
mieszkańcy tych miejscowości, 
w których nie został jeszcze ukoń-

czony wodociąg. [...] Takiej sytuacji 
jeszcze nie było. Powysychały stud-
nie, które nigdy nie wysychały. Brak 
wody to dotkliwy problem w domu, 
ale to dramat w gospodarstwie, 
szczególnie w hodowli, na kurzych 
fermach, wreszcie w instytucjach, 
np. szkołach, zakładach pracy. 

[...] „A tak w ogóle, to już trud-
no powiedzieć, co robić przy takim 
rozmiarze suszy. Chyba tylko pro-
sić Boga o deszcz”.
Posucha w lasach

Susza daje się we znaki także w 
lasach. Wiedzą o tym doskonale grzy-
biarze, którzy w tym roku wędrują 
z pustymi koszykami [dotyczy sytu-
acji z końca września]. Ale nie brak 
grzybów jest największym proble-
mem wyschniętych lasów. Nadle-
śniczy Stanisław Widz mówi, że tak 
duży spadek wilgotności gleby odbija 
się bardzo niekorzystnie na kondycji 
drzewostanów, zwłaszcza tych naj-
młodszych, których korzenie nie się-
gają jeszcze głębszych warstw gleby. 
Dlatego w tym roku leśnicy borykają 
się ze szczególnie dużą liczbą usycha-
jących sadzonek w młodnikach z wio-
sennej akcji odnowieniowej. Szkółki 
leśne obecnie prowadzone są wyłącz-
nie pod osłonami, w doniczkach i są 
sztucznie nawadniane. 

Ujęcie wody na Gościbi w połowie września br.        fot. Jerzy Biernat
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Zdecydowanie pogarsza się 
też kondycja górskiego „dorosłego” 
drzewostanu, który zapuszcza ko-
rzenie płytko, ale roztacza je sze-
roko i nastawiony jest głównie na 
korzystanie z wód opadowych – np. 
świerków. Wykazują one znaczne 
obniżenie żywotności i pogarszają-
cy się stan zdrowotny. Niedożywio-
ne organizmy drzew nie potrafią się 
skutecznie przeciwstawić szkodni-
kom, stąd zapadają na liczne cho-
roby lub nie potrafią przeciwdzia-
łać inwazji owadów, takich jak np. 
kornik drukarz. Cierpią też zbio-
rowiska leśne korzystające z natu-
ralnej w tym środowisku wilgoci, 
takie jak olszyny bagienne czy łęgi. 
W naszych lasach licznie występu-
ją cieki wodne, zasilające rzeczki 
i potoki. Cieki te aktualnie wy-
schły, co przekłada się bezpośred-
nio na bardzo niski poziom wody 
w potokach. Do nadleśnictwa w My-
ślenicach coraz częściej docierają 
też informacje o wysychaniu studni 
i ujęć w lasach, z których zaopatruje 
się wielu mieszkańców naszego po-
wiatu. Takiej sytuacji nie pamięta-
ją nawet najstarsi mieszkańcy. [...]

Ryszard Sobkowicz

Czekamy na Myślenice
Na szczęście źródła wodo-

ciągu myślenickiego są zasobne. 
Odwierty z dna Raby zaspokoiły-
by także potrzeby naszych wodo-
ciągów. Myślenice mają również 
awaryjne połączenie ze zbiorni-
kiem dobczyckim, ale starają się 
z niego nie korzystać. Jak informu-
je Witold Magiera, prezes naszego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
od kilku lat staramy się o nowe 
połączenie naszego wodociągu 
z Myślenicami przez Jasienicę. 
W tej chwili działają dwa połącze-
nia – przez Krzywaczkę od strony 
Głogoczowa i przez Rudnik od stro-
ny Jawornika. Są to jednak połącze-
nia o zbyt niskiej przepustowości, 
niewystarczające na obecne potrze-
by rozbudowywanego wodociągu 
w sytuacji braków wody z naszego 
własnego ujęcia. Przygotowujemy 
się do wykonania trzeciego wpięcia 
do myślenickiego wodociągu przez 
Jasienicę. Połączenie to jest obecnie 
projektowane i zostanie zrealizo-
wane prawdopodobnie w I poło-
wie przyszłego roku. Umożliwi ono 
znacznie większy przepływ wody, co 
pozwoli na utrzymanie odpowied-
niego ciśnienia w naszym wodocią-
gu – twierdzi Witold Magiera. 

Wpływ na jakość wody i stabi-
lizację ciśnienia wody będzie też 
miała planowana w ramach „Pro-

gramu zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzania i oczyszczania 
ścieków...” modernizacja ujęcia 
wody z Gościbi, jednak nie mamy 
wpływu na zwiększenie zasobności 
źródeł. Do tej pory były absolutnie 
wystarczające nawet w okresach 
„suchych”. Nasza woda ma znako-
mitą jakość, jednak przy takiej su-
szy nawet bogate źródła muszą się 
liczyć z tym, że z pustego nawet 
Salomon nie naleje.  

W odpowiedzi mieszkańcom
Burmistrz wyjaśnia: Gmina 

Sułkowice jest beneficjentem unijne-
go programu Infrastruktura i Środo-
wisko. W ramach programu przewi-
dziano zadania zarówno z dziedziny 
oczyszczania ścieków komunalnych 
jak i zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę pitną. Jednym z zadań jest 
również modernizacja ujęcia wody 
o wartości szacunkowej ok. 5 mln zł, 
jak również budowa alternatywne-
go wodociągu umożliwiającego za-
silanie gminy podczas wystąpienia 
awarii na rurociągu zasilającym. 
Wartość całego programu to ponad 
38 milionów złotych. Koncepcję sys-
temu zaopatrzenia w wodę, odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków dla 
gminy Sułkowice, opracowaliśmy 
w 2007 r. Na jej bazie wystąpiliśmy 
z wnioskiem do POIiŚ, a obecnie jest 
ona konsekwentnie realizowana.

Funkcjonujące obecnie alterna-
tywne źródła zasilania z sąsiedniej 
gminy Myślenice nie są wystarcza-
jącym gwarantem ciągłości dostaw 
wody, dlatego planowane jest kolej-
ne podłączenie do myślenickiego wo-
dociągu  w rejonie wsi Jasienica. 

Sytuację mają także poprawić 
nowe pompownie: w Krzywaczce 
i na Oblasku dla Rudnika.

Jednocześnie zarówno bur-
mistrz jak i Witold Magiera zazna-
czają, że zdecydowana większość 
mieszkańców korzystających z wo-
dociągu nie odczuła braków wody 
nawet w tej dramatycznej sytuacji 
permanentnej suszy, co wymagało 
pełnej mobilizacji pracowników 
ZGK. 

Najgorzej w studniach
W najgorszej sytuacji są te 

osiedla, w których nie ma wodocią-
gu, a jedynym źródłem zaopatrze-
nia są przydomowe studnie i ujęcia 
„z lasu”. Większość z nich „wyschła”. 

Przyczyną suszy hydrologicznej 
są małe opady śniegu podczas tego-
rocznej zimy. Śnieg, który stopniał, 
nie spowodował odpowiedniego 
wzrostu poziomu wód gruntowych. 
To z kolei wywołało obecną suszę 
hydrologiczną na terenie gminy, ale 
również w innych rejonach zwłasz-
cza na południu kraju. Mamy w 
całej okolicy najniższe stany wód 
w rzekach od 15 lat. Każdego dnia 
odnotowywane  są przypadki wy-
sychania przydomowych studni, 
z tego też powodu zwracałem  się 
z prośbą  do odbiorców wody o ra-
cjonalne i oszczędne korzystanie 
z wody dostarczanej poprzez sieć 
wodociągową w gminie Sułkowice 
– mówi Witold Magiera. 

Gmina stara się pomagać 
mieszkańcom, którzy wskutek 
suszy zostali pozbawieni swoich 
źródeł zaopatrzenia w wodę. Tam, 
gdzie zgłaszane były braki, ZGK 
podstawiał beczkowóz z wodą.

Na szczęście popadało. Zbior-
niki na Gościbi trochę się napeł-
niły, przybyło wody w potokach. 
Jednak wciąż jeszcze daleko do 
normalnego poziomu wód.

(zebrała awz)

Raba przy wodowskazie w Stróży pod koniec września      fot. arch
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Uchwały okołobudżetowe
Radni uchwalili aktualiza-

cję budżetu gminy na bieżący rok 
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Konsekwencją tej uchwały było 
przyznanie dotacji z budżetu gmi-
ny jednostkom OSP: Harbutowice 
otrzymały 19 tys. 600 zł na zakup 
sprzętu tnąco-rozpierającego do ra-
townictwa drogowego (koszt całko-
wity – 34 tys. 600 zł, z czego 15 tys. zł 
pokrywa Krajowy System Ratowni-
czo-Gaśniczy). Krzywaczce przyzna-
no dotację 6 tys. 500 zł na dofinanso-
wanie zakupu węży hydraulicznych  
(koszt całkowity – 12 tys. 300 zł, 
z czego 5 tys. 800 z KSRG). 

Sprawy gruntowe
Gmina odsprzedała część 

działki, na której stoją pawilony 
handlowe przy ul. Ptasznica ich 
właścicielom. 

Radni postanowili, że gmina 
wykupi część działki zajętej pod 
drogę gminną w Harbutowicach, 
jednak musi ona zostać wydzielona,  
cena zaś nie może być wyższa niż 
podana w operacie szacunkowym. 

Rada przyjęła uchwałę umoż-
liwiającą rozpoczęcie procedury 
nabycia od skarbu państwa w for-
mie darowizny działki o powierzch-
ni 0,29 ha w sąsiedztwie OSP 
w Krzywaczce. 

Radni na wystawie
Z prawdziwą przyjemnością 

radni obejrzeli prace uczestni-
ków Akcji Lato 2012 na wystawie
w Izbie Tradycji, którą przygoto-
wała organizatorka akcji Krystyna 
Sosin, jako uzupełnienie sprawoz-
dania z akcji wakacyjnej. Radni 

nie szczędzili jej słów uznania 
i gratulacji za perfekcyjną orga-
nizację zarówno zajęć półkolonij-
nych w świetlicach we  wszystkich 
miejscowościach, jak i wyjazdów. 

Czy IIa może być integracyjna?
Na sesję przybyli rodzi-

ce uczniów szkoły podstawowej 
w Sułkowicach, którzy chcieli, by 
klasa IIa, do której uczęszczają 
ich dzieci, otrzymała status klasy 
integracyjnej i godziny dla nauczy-
ciela pomocniczego na wszystkich 
lekcjach. Uzyskali oni odpowiedź, 
że przeszkodą w zaspokojeniu ich 
prośby są przyczyny prawne. Bur-
mistrz zaproponował, że spotka 
się z zainteresowanymi rodzicami 
w szkole, w obecności dyrekcji 
szkoły i zainteresowanych nauczy-

cieli, by ostatecznie odpowiedzieć 
na pytania i wyjaśnić wątpliwości 
rodziców, a zarazem urealnić argu-
menty trwającej już od ponad roku 
dyskusji wokół funkcjonowania 
klas integracyjnych (zob. s. 20). 

Zmiany w komisjach
Rada odwołała komisje Oświa-

ty, Kultury, Sportu i Turystuyki oraz 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska i dokonała powtórnego 
wyboru radnych zamierzających 
pracować w obu komisjach. Obec-
nie komisje te pracują w składzie: 
Komisja Oświaty: Waldemar Wolski 
(przewodniczący), Artur Grabczyk, 
Wiesław Moroń i Jolanta Łaski; Ko-
misja Rolnictwa: Stanisław Latoń 
(przewodniczący), Józef Hołda, Wal-
demar Wolski i Jolanta Łaski.  

Zmienił  się też odpowiednio 
skład Komisji Organizacyjnej. 
Z „klucza” weszli do niej nowi 
przewodniczący komisji i klubów: 
Wiesław Moroń, Jolanta Łaski, 
Waldemar Wolski, Artur Grab-
czyk, Stanisław Latoń, Kazimierz 
Król, Bożena Horwat, Władysława 
Kołodziejczyk, Jan Socha i Janusz 
Starzec. 

Przewodniczący Wiesław Mo-
roń poinformował też, że z biura 
prawnego wojewody otrzymał wy-
jaśnienie, że nie ma formalnych 
przeszkód, by radny pracował 
w dwóch klubach – jak to ma miej-
sce w przypadku radnych należą-
cych do klubu „Gmina dla Ludzi” 
oraz do klubu „Sołtysi Razem”. 

Rodzice klasy IIa wśród gości sesji               fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Radni z zainteresowaniem oglądali prace dzieci powstałe na Akcji Lato 2012

(red.)
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Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci

Ś.p. sołtysce Harbutowic Danucie Chodnik

Danuta Chodnik zmarła w wieku 51 lat po ciężkiej chorobie. 
Pozostawiła po sobie dobrą pamięć, człowieka nade wszystko 

oddanego Harbutowicom, pogodnego, dynamicznego, który potrafił 
cieszyć się życiem i doceniać jego jasne strony – do samego końca. 

I taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

– I co się nie da zrobić, jak się 
da – to zdanie natychmiast mi się 
przypomina, gdy myślę o sołtys 
Danucie Chodnik. Często je sły-
szałem, ale ona taka właśnie była. 
Dla Harbutowic chciała wszystko 
i gotowa była zrobić wszystko. 

[Burmistrz Piotr Pułka]

– Z Danką Chodnikową tak 
naprawdę współpraca zaczęła się 
od 2003 r., czyli od chwili gdy przy-
szło nam zrobić wieniec na dożynki 
u nas w Harbutowicach. Od tamtej 
pory myślałyśmy o założeniu Koła 
Gospodyń. W 2004 r. przyszła do 
mnie z nowiną, że pan Burmistrz 
poprosił o zrobienie wieńca. Otrzy-
maliśmy zaproszenie do Pcimia na 
Powiatowe Dożynki, tylko że mu-
simy być w strojach regionalnych.

Trochę z obawą, ale zgodziłam 
się. Wieniec uwiłyśmy, stroje wypo-
życzyłyśmy. Tak pięknie w nich wy-
glądałyśmy, że zakładamy je do dziś. 
Skład się jednak zmieniał. Obie 
trwałyśmy do końca. Obecnie pozo-
stałam sama. Jej już nie ma. Pozosta-
ły tylko wspomnienia i fotografie.

Najpiękniejsze były Dożynki 
w Sułkowicach. Dostałyśmy Pu-
char, który mile wspominamy przy 
każdej okazji. I atmosferę, jaka 
wtedy panowała w naszej grupie. 
Później... było jeszcze lepiej.

Ona w roli Sołtysa bardzo się 
poświęcała. Współpraca z nią była 

przyjemnością. Po ostatnich Do-
żynkach w Tenczynie byłam u niej 
z mężem. Wzięłam zdjęcia i płyty 
z nagraniami. Z zaciekawieniem do 
samego końca wszystko oglądała. 
Wszystko ją interesowało. Po prostu 
miała naturę społecznika. 

Bardzo starała się  wszystkim 
dogodzić, ale nie zawsze wychodzi-
ło. Miała też swoje humory i potra-
fiła pokazać pazurki, jak każdy. Ale 
jak ktoś chciał coś dobrego zrobić 
dla Harbutowic, to zawsze  pomo-
gła.  Nie mam jej nic do zarzucenia. 
Była dobra w tym, co robiła.

[prezes SG „Cis” Anna Krystyna Gielata]

– Była kamieniem węgielnym 
naszej współpracy między Harbu-
towicami. Wszyscy ją tu bardzo ser-
decznie wspominamy. Dzięki niej 
ta współpraca naszych wsi tak pięk-
nie się rozwinęła i mamy nadzieję, 
że jeszcze długo będzie trwała. 

[Halina Romańska 
– sołtys „drugich Harbutowic”]

– Jako sołtysi pracowaliśmy 
razem przez trzy kadencje. Ten 
człowiek to samo dobro: pracowi-
tość, życzliwość, żyła swoją wsią 
i co mogła, to dla niej załatwiała.

[sołtys Janusz Starzec]

– Byłyśmy razem w Cuveglio 
we Włoszech na podpisaniu umowy 
partnerskiej Cuveglio–Ronchamp. 
To był rok 2007 i nasz pierwszy wy-
jazd do Cuveglio. Mieszkałyśmy 

Z pucharm za wieniec na dożynki powiatowe   Przed magistratem w Cuveglio  

w trójkę z panią dyrektor Aleksan-
dra Korpal i Panią Danusią.

Poznałam ją wtedy bliżej. To 
był wulkan energii. Jako jedyna 
zabrała strój regionalny, który się 
tam bardzo podobał. Dobrze nas 
promowała na Ziemi Włoskiej. 
I nawet tam pilnowała, żeby nikt 
nie zapomniał o Harbutowicach. 
Była z nich bardzo dumna. Potem 
był jeszcze niezapomniany wyjazd 
do skoczowskich Harbutowic. Ta 
współpraca to właściwie jej dzieło. 

Dobrze wspominam prowa-
dzone przez nią komisje rewizyjne, 
gdy byłyśmy radnymi IV kaden-
cji. Uprzejmość, takt i przyjazna 
atmosfera. Była harda i zadziorna, 
ale zawsze prostolinijna i honoro-
wa. Prawdę mówiła prosto w oczy. 
Bardzo ją za to ceniłam. 

A tak szybko odeszła... 
Śpieszmy się kochać ludzi...

[wiceburmistrz Rozalia Oliwa]

Dwie sołtyski Harbutowic: 
Danuta Chodnik i Halina Romańska

fotografie z archiwum gminy: Stefan Bochenek, Józef Gielata i Jan Zdrzenicki
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S e r w i s  S o ł e c k i

Zebranie mieszkańców w Biertowicach w dniu 16 września Zebranie mieszkańców w Harbutowicach w dniu 16 września

Sołectwa już zdecydowały, na co przeznaczą Fundusz sołecki 2013. Decyzje zapadły na zebraniach 
wiejskich w całej gminie w niedzielę 16 września. 

Fundusz sołecki jest pulą pieniędzy przewidzianych na inwestycje wiejskie w poszczególnych miejscowo-
ściach. Decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy na 2013 r. Rada Miejska podjęła na sesji   
marcowej. Rada mogła ją podjąć, ale nie musiała. W części ościennych gmin taki fundusz nie jest wyodrębniany, 
a ich samorządy argumentują, że i tak w każdej miejscowości prowadzone są inwestycje. 

Zapewne jest w tym trochę racji. Pieniądze przeznaczane co roku przez gminę na inwestycje w po-
szczególnych sołectwach są wielokrotnie wyższe – gmina buduje kanalizację, wodociąg, modernizuje 
drogi i chodniki (sama, wraz z powiatem lub województwem), buduje i remontuje obiekty użyteczności 

W Biertowicach zdecydo-
wano, że z funduszu sołeckiego  
zostanie oświetlony teren rekre-
acyjny – który powstał w tym 
roku  z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich –  wraz z drogą od 
strażnicy. Zróbmy jedną rzecz, ale 
jak należy, do końca – twierdzili 
mieszkańcy. Biertowianie dum-

ni są z tego nowego miejsca odpoczynku i rekreacji 
w swojej wsi. Oświetlenie go wraz z drogą–deptakiem 
dodatkowo podniesie atrakcyjność miejsca i umożliwi 
korzystanie z niego wieczorami o każdej porze roku.

Sprawą nr 1 w Biertowicach jest jednak most. 
– 50 lat na niego czekamy – mówili mieszkańcy, cie-
sząc się, że nareszcie inwestycja będzie realizowana. 
W trakcie zebrania bowiem wydawało się, że wszyst-
kie przeszkody są już usunięte i jeszcze we wrześniu 
gmina będzie mogła rozpocząć inwestycję w tere-
nie, jako że nawet jej wykonawca jest już wyłoniony. 
Tymczasem wniesiony został nowy protest w oparciu 
o rozbieżności pomiędzy mapami stosowanymi przez 
projektanta, a będącymi w posiadaniu rodziny sąsiadów 
inwestycji. Trwają ustalenia prawne, a gmina, wykonaw-
ca i mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.  

Inne poruszane problemy dotyczyły m.in. zaśmie-
cania potoku przez przejezdnych, potrzeb związanych 
z oświetleniem miejscowości, konieczności dokonania 
przez energetyków faktycznego, a nie „papierowego” 
przeglądu linii elektrycznej oraz zakazu oklejania przy-
stanków ogłoszeniami oraz utrzymania i remontów 
dróg. Jak wszędzie, podnoszono problem braków wody.

Fundusz sołecki Harbutowic 
przeznaczono na rozpoczęcie budo-
wy ogólnodostępnego, wiejskiego 
boiska sportowego. Wieś ma już co 
prawda „na oku” odpowiedni teren, 
ale gdyby pojawił się jakiś inny, 
lepszy – gmina i rada sołecka są 
otwarte na propozycje. Gmina jest 
gotowa ten teren kupić bądź wy-

dzierżawić. Na zebranie przybyli członkowie nowego 
klubu sportowego w Harbutowicach, by poprzeć takie 
przeznaczenie funduszu. Nie było to jednak konieczne, 
bo mieszkańcy byli zgodni co do tego, że boisko jest im 
potrzebne. Martwili się tylko, że to tak droga inwesty-
cja i na pewno jeden fundusz sołecki na to nie wystar-
czy. Burmistrz obiecał dodatkową pomoc gminy.

– Czy ja za mojego życia będę miała asfalt na 
mojej ulicy? – pytała mieszkanka, a choć z sali odpo-
wiedziała jej salwa śmiechu, to przecież nie od dzisiaj 
wiadomo, że w Harbutowicach drogi są najpoważ-
niejszym problemem i większość nakładów inwesty-
cyjnych w tej miejscowości „wchodzi” w utwardzenie 
nawierzchni. Tym bardziej cieszy, jeśli uda się zrobić 
coś jeszcze – jak choćby pozyskanie placu w centrum 
wsi po rozbiórce starej szkoły czy perspektywa mo-
dernizacji i dokończenia budynku za starą szkołą 
tak, by stała się centrum kultury Harbutowic.

W jesieni znów jako problem nr jeden pojawił 
się brak wody. Dowożenie beczkowozem wody na Pa-
górek tylko częściowo łagodzi ten problem. Prawie 
wszystkie studnie i ujęcia wody wyschły.
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S e r w i s  S o ł e c k i

Zebranie mieszkańców w Krzywaczce w dniu 16 września Zebranie mieszkańców w Rudniku w dniu 16 września

publicznej itd. Nawiasem mówiąc, nie należy również mylić funduszu sołeckiego ze środkami do dyspo-
zycji sołtysa i rad sołeckich, bo te przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wiejskich, drobne prace 
bieżące itp. 

O zagospodarowniu funduszu sołeckiego decyduje wieś. U nas „działa” już od kilku lat i dobrze się 
sprawdza. Faktycznie o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy: Rada Sołecka prowadzi konsultacje 
z mieszkańcami, przedstawia wniosek na zebraniu wiejskim, następnie jest głosowany, a decyzja zebra-
nia jest uwzględniana przez Burmistrza i Radę Miejską przy konstruowaniu budżetu na następny rok. 

Fundusz sołecki dla każdej wsi jest taki sam – w tym roku było to 22 684,30 zł, w przyszłym będzie się 
on kształtował na poziomie ok. 24 tys. zł.  

Postanowiono, że swój fun-
dusz Krzywaczka przeznaczy na 
dalsze prace związane z organiza-
cją parkingu przy kościele. 

Część zebrania poświęcono dys-
kusji nad problemem braku wody. 
Mieszkańcy domagali się indywidu-
alnego informowania o przewidywa-
nych przerwach w dostawach wody, 

by mogli się na to przygotować. Na zebraniu obecny był 
prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, który udzie-
lał obszernych wyjaśnień. ZGK jest w stałym kontakcie 
z domami, w których ten problem jest najdotkliwszy. 
Poinformował, że sytuacja w całym kraju jest bez wąt-
pienia kryzysowa w związku z suszą trwającą od wielu 
miesięcy. Jednocześnie omówił zamierzenia i kroki po-
dejmowane przez ZGK i gminę, by poprawić zaopatrze-
nie w wodę nawet w tak trudnych okresach (szerzej na 
ten temat piszemy w artykule „Susza”, s. 8).

Zebranie po raz pierwszy obradowało w po-
mieszczeniach nowego przedszkola. Sołtys Janusz 
Starzec podziękował burmistrzowi i Radzie Miejskiej 
za tę wspaniałą inwestycję w Krzywaczce. Dzieci już 
z niego korzystają, ale oficjalne otwarcie i poświęce-
nie obiektu odbędzie się w listopadzie, bo tylko takim 
najbliższym terminem dysponował kardynał Stani-
sław Dziwisz,  który obiecał poświęcić przedszkole.

Wróciła sprawa przystanku na Skotnicy. Od wie-
lu lat gmina zabiega o ustanowienie go, ale sąsiedzi 
jedynej możliwej lokalizacji do tej pory stawiali zde-
cydowany opór.

Z funduszu sołeckiego w Rud-
niku urządzony zostanie plac zabaw 
przy Zespole Placówek Oświato-
wych. Po boisku sportowym głównie 
dedykowanym młodzieży i doro-
słym, teraz z funduszu mają skorzy-
stać najmłodsi mieszkańcy wsi.

Wśród omawianych tematów 
i potrzeb poruszano problemy drogo-

we. Wiele z nich wynika z nieuregulowanych stosunków 
własnościowych. Gmina, nawet jeśli chciałaby odkupić 
części spornych działek, to praktycznie nie ma od kogo,  
a w prywatne drogi nie wolno jej inwestować.

Oczywiście poruszano problemy z brakami wody, 
rozważano możliwość dzierżawy terenu pod boisko na 
ul. Dolnej, proszono, by do budżetu gminy na przyszły 
rok włączyć dalszy etap budowy chodnika przy ul. Dol-
nej, jeśli powiat podejmie to zadanie. 

Pytano o postęp prac przy budowie gimnazjum 
i na ile jest to już inwestycja bezpieczna, po doświad-
czeniach z poprzednimi wykonawcami. Burmistrz 
wyjaśniał, że gmina praktycznie nie ma wyboru, musi 
w przetargu wybrać tego wykonawcę, który spełnia 
wymogi formalne i stawia najniższą cenę. Firmy czę-
sto przedstawiają niedoszacowane kosztorysy, żeby 
dostać zlecenie, a później grzęzną w kłopotach – tak 
było z poprzednimi firmami. Obecna na razie robi 
swoje i nie budzi zastrzeżeń. Postulowano też, by już 
w przyszłym roku rozpocząć prace zmierzające do bu-
dowy hali sportowej przy gimnazjum.  

Osobna kategoria potrzeb to dalsze oświetlenie 
dróg i porządek na terenach publicznych. (awz)
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Pomysł spotkał się z poparciem 
zarówno burmistrza Piotra Pułki, 
jak i sołtys Harbutowic Bożeny 
Horwat, która już wspomogła wraz 
z Radą Sołecką piłkarzy amatorów 
zakupem 10 piłek nożnych. Prezes 
klubu Grzegorz Kuchta mówi, że 
sam był zdziwiony, jak wielkim za-
interesowaniem cieszyły się pierw-
sze treningi. Przyszło na nie ponad 
40 osób w wieku od 14 do 25 lat. 
Póki co, to on prowadzi treningi, 
gdyż nie mają jeszcze żadnych fun-
duszy, ani dotacji. Starsi członko-
wie stowarzyszenia płacą za moż-
liwość korzystania z sali sportowej 
w Harbutowicach i boiska wielo-
funkcyjnego przy SP w Sułkowi-
cach. Ćwiczą tylko dwa razy w tygo-
dniu, gdyż inne miejsca treningowe 
są maksymalnie obłożone. To dla 
nich za mało. Marzy im się znalezie-
nie sponsora i korzystanie z boisk 
i sal na terenie gminy nieodpłatnie, 
tak jak np. KS Gościbia.

Przede wszystkim jednak 
najbardziej zależy im na boisku 
z prawdziwego zdarzenia w Har-
butowicach. Mają już na oku pew-
ne działki należące do 4 różnych 
właścicieli, którzy wyrazili wstęp-
ną chęć ich wydzierżawienia bądź 
sprzedania specjalnie na ten cel. 

Na ostatnim zebraniu sołec-
kim w Harbutowicach członkowie 
stowarzyszenia (w tym m.in. pre-
zes, jego zastępca Krystian Biela, 
skarbnik Kamil Sroka, sekretarz 
Krystian Młynarczyk oraz czło-
nek zarządu Bartłomiej Golonka) 
poddali burmistrzowi i radzie so-
łeckiej propozycję zakupu bądź 
wydzierżawienia terenu pod bo-
isko, która została pozytywnie za-
opiniowana. Na komisji budżetu 
zostanie przedstawiony wniosek 
o zakup lub wydzierżawienie dział-
ki pod boisko sportowe dla klubu. 

Z kolei zebranie wiejskie 
uchwaliło, że środki z przyszło-
rocznego funduszu sołeckiego 
przeznaczą na urządzenie boiska 
w Harbutowicach.

Grzegorz Kuchta jako przed-
stawiciel nowego klubu zwraca się 
z uprzejmą prośbą do wszystkich, 
którzy chcieliby wspomóc klub fi-
nansowo oraz ewentualnie do tych, 
którzy chcieliby udostępnić swoją 
działkę pod boisko dla nowych za-
palonych piłkarzy. Zaprasza także 
wszystkich chętnych do gry w klu-
bie Cisy Harbutowice na treningi. 
Dla początkujących liczy się bo-
wiem każda pomoc i wsparcie.

Joanna Gatlik

Ćwiczenia PSP Myślenice i OSP 
Sułkowice

Strażacy 
na zalewie
Państwowa Straż Pożarna 

w dniach 24-26 września prze-
prowadziła ćwiczenia 

na zalewie w Sułkowicach 
dla strażaków zawodowych 

oraz druhów OPS Sułkowice.

– Musimy dobrze poznać ten 
obiekt, ponieważ musimy go chro-
nić. Woda tutaj nie jest co prawda 
głęboka (ok. 1,6 m), lecz nieszczę-
ście może się zdarzyć. Przeszkolili-
śmy też druhów tutejszej jednostki, 
gdyż to oni są na miejscu i – jak przy 
wszystkich innych zagrożeniach 
– najszybciej mogą przyjść z pomo-
cą – powiedział dowodzący akcją 
Paweł Paryła. 

Do ćwiczeń wykorzystane 
zostały: ponton motorowy, deska 
medyczna i deska lodowa. Ćwi-
czono m.in. podejmowanie z wody 
topielca z użyciem deski medycz-
nej. Tylko w ten sposób ratownicy 
mogą wyciągać z wody topiącego 
się człowieka.  Ciekawym sprzę-
tem jest też deska lodowa, która 
pozwala prowadzić akcję ratowni-
czą na cienkim lodzie.

Paweł Paryła poinformował 
też, że w niedalekiej przyszłości 
jednym z wymagań przy wstę-
powaniu do OSP będzie karta 
pływacka. Dotąd nie było to wy-
magane. Aby uczestniczyć w ak-
cji ratowniczej, strażak nie musi 
umieć pływać, bowiem ubrania 
wykonane z wodoszczelnej pianki 
i kapoki pozwalają utrzymywać 
się na powierzchni nawet tym, 
którzy nie potrafią pływać. Wyma-
gane są natomiast specjalistyczne 
uprawnienia dla  osoby sterującej 
pontonem.

Podczas ćwiczeń w środę pon-
ton PSP nie był jedyną łodzią krą-
żącą po zalewie. Na wycieczkę nad 
zalew przybyła klasa 4 sułkowic-
kiej szkoły podstawowej. Dzieci 
miały tak ogromną frajdę, jeżdżąc 
na rowerkach wodnych, że nawet 
nie za bardzo zwracały uwagę na 
sprzęt strażacki, co jest nie lada 
komplementem dla rowerków.

(awz)
fotografie na okładce

Nowy LKS w gminie

Cisy Harbutowice
Nowy klub sportowy w Harbutowicach został oficjalnie wpisany 

do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej starostwa powiatowego
 w Myślenicach 26 września. Inicjatorem i pomysłodawcą stowarzyszenia 

miłośników piłki nożnej jest Grzegorz Kuchta, sułkowiczanin 
wżeniony w Harbutowice, wcześniej grający w KS Gościbia. 

Postanowił on wraz z Krystianem Bielą oraz ich rówieśnikami 
założyć klub dla osób, które chcą trenować piłkę nożną, 

a nie zawsze mogą to robić w KS Gościbia, czy LKS Rudnik. 
Niech Harbutowice także mają swój klub.

Członkowie LKS Cisy na zebraniu wiejskim w Harbutowicach   
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Świetlice działają codziennie 
w godzinach dostosowanych do 
rozkładu lekcji w każdej szkole 
oraz zapotrzebowania  rodziców 
na opiekę. Każda placówka, orga-
nizując różnorodne przedsięwzię-
cia, wychodzi naprzeciw szeroko 
rozumianym potrzebom wycho-
wanków. 

Głównym naszym zadaniem są 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 
wczesna profilaktyka i alternatywa 
dla samotnego siedzenia w domu 
pod nieobecność pracujących ro-
dziców. Posiadamy stałe pozycje 
w naszym kalendarzu, są to: inte-
gracyjny piknik jesienny na począ-
tek działalności oraz piknik radości 
na powitanie wakacji, uroczystości 
z okazji świąt, wycieczki, konkur-
sy, coroczne spotkania integracyj-
ne wychowanków z wszystkich filii 
i świetlicy macierzystej (co roku 
w innej miejscowości), organiza-
cja zajęć dla wszystkich chętnych 
dzieci podczas ferii szkolnych 
i wakacji oraz całoroczna współpra-
ca ze stowarzyszeniami w ramach 
poznawania i pielęgnowania dzie-
dzictwa kulturowego naszej małej 
ojczyzny. 

Żółw w parku
Młode małżeństwo mieszka-

jące na stałe w Irlandii poszło 
na spacer nad zalew, żeby zoba-
czyć tę nową inwestycję gminną. 
Opowiadają: Idziemy sobie, pa-

trzymy, a tu nagle coś wielkiego, 

jakiś kamień, czy coś. Podchodzi-

my bliżej, a „kamień” zaczyna 

uciekać. Okazało się, że to żółw! 

Nie mogliśmy się nadziwić, jak 

on się tam znalazł. Postanowili-

śmy powiadomić o tym „Klam-

rę”. To nie byle jaki news!

Niedawno otwarty zalew za-
czął żyć własnym życiem. Nie dość, 
że co niedziela w tamtejszym am-
fiteatrze przygrywa jakaś lokalna 
kapela muzyczna, to jeszcze spro-
wadził się nad zalew nowy lokator 
– bardzo duży żółw. Dzierżawca 
terenu Marian Profic mówi, że nie 
ma pojęcia, skąd on się tam wziął. 
Najpierw podobno przez tydzień 
„pomieszkiwał sobie” przy rzece, 
a potem przeniósł się do niecki 
zalewu. W niedzielę (30 września) 
leżał sobie na powierzchni wody 
i było go fajnie widać. Żółw żyje 
i ma się dobrze, ale nie wiadomo, 
jak będzie w zimie. Pasowałoby 
go oddać do ogrodu zoologicznego 
– dodaje pan Marian. 

We wrześniu nad zalewem 
pojawiały się wycieczki szkolne, 
żeby zjeść kiełbaskę i popływać na 
rowerkach wodnych. Przychodzą 
też starsi ludzie, by posiedzieć na 
ławeczkach nad wodą. Wciąż naj-
więcej ludzi przychodzi w week-
endy – już są przyzwyczajeni, że 
mogą posłuchać muzyki w godzi-
nach przeważnie od 1500 do 1730. 
Co odważniejsi nawet tańczą, nie 
zrażając się wczesną porą. 

Nad sułkowickim zalewem 
wszystko bowiem może się zda-

rzyć: i dysko-
teka, i zaba-
wa taneczna, 
i koncert ze-
społu rocko-
wego, i żółw 
wylegujący 
się we wrze-
ś n i o w y m 
słońcu…

Nowy lokator na zalewie 
w Sułkowicach

(jg)fot. Joanna Gatlik

Świetlice środowiskowe wznowiły swoją działalność

Nauka i zabawa po szkole
Jak  co roku, po przerwie letniej rozpoczęła swoją działalność 

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach i jej filie we wszystkich 
miejscowościach gminy. Placówki te nie muszą już (jak na początku 
swojej działalności) zabiegać o wychowanków.  Wprost przeciwnie 
– z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na tego typu opiekę. 

Ze strukturą organizacyjną czekamy do zamknięcia 
rekrutacji, dostosowując ją do potrzeb każdej miejscowości.

W naszych placówkach można:
– otrzymać pomoc w bieżącej na-
uce i nadrobić zaległości szkolne,
– otrzymać pomoc w zakresie 
wczesnej reedukacji (dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia),
– rozwijać swoje zainteresowania 
pod okiem instruktorów,
– otrzymać wsparcie w razie po-
jawiających się problemów wy-
chowawczych,
– wziąć udział w ciekawych zaję-
ciach na terenie własnej miejsco-
wości i zajęciach wyjazdowych.

Zapraszamy na naszą stronę 
internetową: www.swietlica.sulko-
wice.pl. Można tam obejrzeć zdję-
cia z ostatnich naszych imprez, 
np. z ogniska w dniu 13 września, 
z uczestnikami programu „Aktywni 
razem” realizowanego przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sułko-
wicach i z integracyjnego spotkania 
w dniu 29 września przy grillu na 
zalewie w Sułkowicach. Zamiesz-
czamy tam również informacje do-
tyczące naszej bieżącej działalności.

Krystyna Sosin
Kierownik  Świetlicy Środowiskowej 

w Sułkowicach
                                                                                                     

Nowy numer telefonu Świetlicy Środowiskowej: 12 272-50-50

Dzieci ze świetlicy podczas grilla nad zalewem              fot. Bernadeta Żurek



Klamra 9 (241) wrzesień/październik 2012

16

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

Przychodzą do niego szkolne 
wycieczki oraz przedszkolaki, któ-
re mogą dotknąć, zobaczyć przed-
mioty, którymi posługiwali się ich 
dziadkowie i pradziadkowie. 

Michał Klimowski – choć sam 
nie był rolnikiem, doskonale wie, 
jak które urządzenie funkcjonowa-
ło i jak się na danym sprzęcie pra-
cowało. Sam chętnie demonstruje, 
jak co działa, mieli mąkę na ka-
miennym młynku, pokazuje, jak 
się wytwarza przędzę, ma łodygi 
surowego wysuszonego lnu, który 
wkłada do cierlicy i międlarki do 
lnu. Wszystko w jego garażu jest 
starannie uporządkowane, opisane 
i pogrupowane. Lampy karbidowe 
i naftowe wiszą razem, kopyta do 
butów dla pań i panów,  akceso-
ria do wozów konnych, chomąta 
na konia, narzędzia gospodarstwa 
domowego, żelazka do prasowania 
na duszę i węgiel drzewny, młynki 
– każda z kategorii ma swoje miej-
sce na ścianie. 

Pasjonat z dumą prezentuje 
drewniany zamek do drzwi po-

Kolekcjoner i etnograf amator

Niecodzienna pasja Michała Klimowskiego
Niektórzy znają go już od wielu lat, niektórzy dopiero co się o nim dowiedzieli. Mieszkaniec Sułkowic, 

urodzony w Bieńkówce w r. 1928 Michał Klimowski ma rzadko spotykane hobby – zbiera wszelkiego 
rodzaju sprzęty rolnicze, narzędzia, urządzenia, którymi posługiwano się w dawnych czasach. W jego 

garażu znaleźć można zatem i ruski patefon, i drewniane brony, i przyrząd do międlenia lnu, i maślniczki, 
i prawidła do oficerek. Jednym słowem szwarc, mydło i powidło, a wszystko oryginalne i działające.

chodzący z domu z okolic Bielska 
Białej i wyjaśnia zasady jego funk-
cjonowania. 

Jest także kolekcjonerem od-
znaczeń pochodzących z początku 

dwudziestego wieku. Chwali się 
– Tu jest order przyznawany przez 
Himmlera kobietom – niemieckim 
matkom, które rodziły powyżej 
trójki dzieci jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej. Mam 
także hełm żołnierza niemieckie-
go z II wojny światowej znaleziony 
gdzieś w rzece – niestety już mocno 
przyniszczony rdzą, ale doskonale 
oddający charakter tamtych czasów.

Garaż Michała Klimowskiego 
to istny skansen dawnego życia 
w Polsce. Na pewno gratkę mie-
liby scenografowie potrzebują-
cy rekwizytów do filmów o życiu 
w XIX i XX wieku oraz wszyscy, 
którzy interesują się przeszłością 
i historią – nie tylko tą wielką, ale 
też tą bliską – ze swojego otoczenia, 
swoich przodków i swojaków. Na 
pewno zasłużyłby na zaistnienie 
w teleekspresowej galerii ludzi po-
zytywnie zakręconych. Życzymy, 
żeby znalazła się tam dla niego 
jakaś loża – najlepiej z dziewiętna-
stego wieku. 

Joanna Gatlik 

Wykaz lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice, 
przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem pod handel lub usługi 

Lp. Nr działki Powierzchnia 
lokalu Położenie i opis lokalu Okres trwa-

nia umowy
Nr Księgi 
wieczystej

Przeznaczenie Stawka netto 
za 1 m2

1. 140/1 20 m2 lokal położony w przyziemiu budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sułkowicach, przy ul. Szkolnej 9 3-10 lat KW 28446 usługi lub 

handel 15 zł

Do wylicytowanej stawki  za 1 m2 zostanie doliczony 23% podatek VAT. Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie 
oraz na stronie internetowej UM a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 
tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami).

Michał Klimowski przy ręcznym 
młynku do zboża

Międlenie lnu Zamek do drzwi z poprzedniego wieku
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Nowoczesna jubilatka, z bogatymi tradycjami

Kuźnia ma 125 lat
Przez wiele dziesięcioleci II połowy XX wieku przyzwyczailiśmy się do nazywania jej 

Fabryką Narzędzi Kuźnia. Nie zawsze jednak tak było. Począwszy od Towarzystwa Kowali w 1887 roku 
i Spółki Kowali z 1903 roku zmieniała się nazwa firmy, ale niezmienny pozostawał fakt, że zdobyła sobie 
renomę w kraju i za granicą, stała się marką, uznanym znakiem jakości produkowanych wyrobów. Dla 

Sułkowic jest nie tylko miejscem pracy wielu mieszkańców, 
lecz również świadkiem sporego okresu historii osady, a później miasta. 

A dziś? – Dziś z Kuźni można być dumnym – twierdzi prezes Bogumił Banaś.

Opowiada Bogu-
mił Banaś: Kiedy zain-
teresowałem się Kuźnią, 
usłyszałem, że Sułkowi-
ce to „Osiedle tysiąca 
kowali”. Ja sam wła-
ściwie pochodzę z prze-
mysłu śrubiarskiego, ale 
9 lat temu przekwalifi-
kowałem się na kowala. 
Czyli cały czas pracuję w 
przemyśle metalowym. 
Przeszedłem wszystkie 
szczeble awansu w fir-
mach tej branży, po-
cząwszy od stażysty do 
stanowiska Prezesa Za-
rządu włącznie. 

Postanowiłem na-
być akcje Kuźni w 2003 r. Fabryka 
borykała się wciąż z pozostałościa-
mi peerelowskiego systemu i pod-
upadała, nie mogąc sobie poradzić 
z konkurencyjnością na rynku, 
chociaż jej wyroby miały renomę. 
Mówiono mi, że kiedyś pracowało 
tutaj ponad 1000 osób. Gdy ja ob-
jąłem Kuźnię, zatrudnionych było 
440 ludzi, produkcja roczna kształ-
towała się na poziomie 27 mln zł, 
a średnia pensja wynosiła 1500 zł. 
Konieczna była modernizacja za-
kładu, doinwestowanie go, znale-
zienie nowego, opłacalnego profi-
lu produkcji, zdobycie rynków. 

Prezes Bogumił Banaś przed historyczną bramą Kuźni

Czy się udało? Niech odpowie-
dzą statystyki. Po prywatyzacji 
firmy zainwestowaliśmy w Kuźnię 
w ciągu ostatnich 6-7 lat ponad 
60 mln zł (wypracowanych wła-
snych, z kredytów i leasingów), 
zreorganizowaliśmy produkcję, 
pozostawiając dotychczasowe wy-
twarzanie narzędzi na poziomie 
kilkunastu procent produkcji fir-
my. Postawiliśmy na produkcję 
odkuwek oraz złącz do rusztowań 
budowlanych, które sprzedajemy 
w Europie i nie tylko. Zmieniliśmy 
strukturę zatrudnienia i funkcjo-
nowania zakładu. Dziś w Kuźni 

pracuje 232 ludzi,war-
tość rocznej produkcji 
wynosi ok. 90 mln zł, 
a średnia płaca prze-
kracza 4 tys. zł. Czyli 
połowa ówczesnych 
pracowników potroiła 
produkcję. 

Początek paździer-
nika to także moja oso-
bista rocznica, do Kuź-
ni bowiem przyszedłem 
właśnie w październi-
ku 2003 roku.

Zapoczątkowało 
to gruntowną moderni-
zację Kuźni.  Już przy 
wejściu na teren firmy 
gołym okiem widać od-

nowione budynki, estetyczne ele-
wacje dostosowane do historyczne-
go wyglądu budynków głównych, 
czysto wysprzątane place wewnątrz 
między halami produkcyjnymi 
i budynkami magazynowymi, gu-
stowne donice z ładnie utrzymaną 
zielenią. Zmodernizowany biuro-
wiec utrzymuje wysoki standard 
pomieszczeń tego typu. Niemniej 
tradycja podkreślana jest różnymi 
sposobami, np. obrazami na ścia-
nach, historycznymi fotografiami 
czy też odrestaurowanymi starymi 
maszynami pełniącymi rolę ekspo-
natów. 

Praca przy hydraulicznym młocie renomowanej niemiec-
kiej firmy LASCO

Hala maszyn CNC sterowanych numerycznie
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– Brud i bałagan koja-
rzy mi się z bylejakością 

i biedą, dlatego nie może być akcep-
towany. Porządek i czystość spra-
wiają że każdy pracownik czuje się 
lepiej, bardziej komfortowo – twier-
dzi prezes. Kuźnia zapewnia więc 
czyste ubrania robocze, eleganckie 
łazienki z natryskami, wygodne 
szatnie. Pracownik musi czuć się 
zadbany, to go silniej wiąże z Firmą 
– podsumowuje Bogumił Banaś.

Prawdziwa rewolucja nastą-
piła jednak w parku maszyno-
wym Kuźni. Obecnie dominującą 
pozycję w strukturze sprzedaży 
zajmują odkuwki matrycowe do 

10 kg. Traktowane są indywidu-
alnie, a firma udziela klientom 
fachowego doradztwa od etapu 
projektowania, po gotowy wyrób. 
Narzędziownia Kuźni wyposa-
żona jest w centra obróbcze Avia 
i Mikron. Kucie matrycowe, po-
przedzone nagrzewem indukcyj-
nym, prowadzone jest na mar-
kowych młotach hydraulicznych 

niemieckiej firmy Lasco. W su-
mie jest sześć tego typu mło-
tów, z czego cztery w wersji HOU 
z wyrzutnikiem odkuwek matry-
cowych. Niedawno wybudowano 
i odpowiednio urządzono nowy 
magazyn surowców oraz całkowi-
cie zmodernizowano i wyposażono 
magazyn wyrobów gotowych. Od 
2008 roku działa nowoczesna har-
townia, gwarantująca odpowied-
nią twardość i wytrzymałość ma-
tryc oraz wysoką jakość wyrobów. 

Praca dla wymagającego 
klienta, a takimi są odbiorcy 
Kuźni, wymaga ciągłej kontroli. 
W związku z tym Kuźnia wdroży-
ła systemy zarządzania jakością, 
energią i środowiskiem oraz bran-
żowe ISO TS 16949. 

Ochrona środowiska wyma-
gała poważnych inwestycji. Ponad 
4 mln zł. Kuźnia wydała na samo 
wyciszenie hal produkcyjnych. Ale 
efekt jest, a najwyraźniej odczuli 

Operator przy ustawianiu maszyny CNC

go mieszkańcy okolicznych domów 
i pracownicy obsługujący maszyny 
wewnątrz hal produkcyjnych.

Za znaczący sukces firmy pre-
zes uznaje też stworzenie zespołu 
fachowców stanowiących kadrę 
firmy. Wielu z nich to – jak twier-
dzi – ludzie młodzi, ambitni inży-
nierowie, z wiedzą i doświadcze-
niem, wybitni specjaliści, otwarci 
i pomysłowi. Dla takiej kadry nie-
straszne są skomplikowane urzą-
dzenia sterowane numerycznie, 
dzięki którym można zaprogramo-
wać produkcję nawet bardzo trud-
nych do wykonania odkuwek. 

– Dziś z Kuźni można być 
dumnym powiedział prezes. 
A sułkowiczanie dopowiadają: 
Z naszej Kuźni jesteśmy dumni, bo 
jest częścią naszej historii i waż-
nym elementem naszej teraźniej-
szości. Cieszy, gdy spokojnie moż-
na myśleć o jej przyszłości.

Nowoczesna hala magazynu surowców

Łazienki pracownicze w Kuźni

Stanowisko pracy w biurze magazynu

Przed halą produkcyjną

(awz)
fotografie: Anna Witalis Zdrzenicka
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Dalsze pieniądze z POIiŚ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie poinformował, że został zatwierdzo-
ny wniosek sprawozdawczy  za okres od 
1 października 2011 do 31 grudnia 2011 r.  

Przekazał też informację, o zatwier-
dzeniu wniosku o płatność zaliczkową na 
etap V kanalizacji w Sułkowicach. W związ-
ku  tym 2 października wystawione zosta-
ło zlecenie opiewające na kwotę 1 mln 286 
tys. 437, 74 zł z terminem wykonania prze-
lewu planowanym na 10 października. Bę-
dzie to drugi przelew na dofinansowanie 
z Narodowej Strategii Spójności PO-
IiŚ inwestycji w ramach „Programu za-
opatrzenia w wodę oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowi-
ce – część I”. 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

S p r o s t o w a n i e
W poprzednim, 8 numerze „Klamry” (sierpień/
wrzesień) przy informacji o otrzymaniu przez 
naszą gminę refinansowania wykonanych in-
westycji kanalizacyjnych z POIiŚ podaliśmy, 
że gmina ma obecnie jednocyfrowe zadłużenie. 
Diagnoza wstępna była zbyt optymistyczna. 
Faktycznie gmina w momencie spłaty zobowią-
zań w WFOŚiGW, 12 września br., obniżyła za-
dłużenie do 18,23%, co i tak jest rezultatem nie-
zwykle korzystnym na tle poziomu zadłużenia 
okolicznych gmin (i w ogóle samorządów w ca-
łym kraju) w trakcie prowadzenia ogromnych, 
jak na skalę gminy, inwestycji.
 
Za pomyłkę przepraszamy P.T. Czytelników 
i Referat Finansów UM, gratulując jednocze-
śnie tak bezpiecznego rezultatu finansowego.

Redakcja

Promocyjny film WFOŚiGW
o gminnych inwestycjach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej opracował 
i nagrał film dokumentujący projekty 
realizowane w ramach funduszy z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, w tym nasz „Projekt zaopa-
trzenia w wodę...”

Jednocześnie WFOŚiGW nadesłał 
podziękowania dla burmistrza i pracow-
ników Urzędu Miejskiego za duże zaan-
gażowanie i pomoc w realizacji materia-
łu. Obecnie opracowana została wersja 
robocza filmu. Po ukończeniu prac nad 
nim gmina będzie mogła korzystać z tego 
filmu w celach promocyjnych. Będzie też 
dostępny na stronie internetowej gminy.

!
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Burmistrz spotkał się z rodzicami SP w Sułkowicach

W sprawie nauczania integracyjnego
Spotkanie burmistrza, pracowników referatu oświaty i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sułkowicach 

z rodzicami uczniów klasy IIa wyjaśniło kilka istotnych nieporozumień – w pierwszym rzędzie 
przyczyny, dla których klasa ta nie może w świetle prawa być klasą integracyjną. Rodzice 

prosili więc o przydzielenie dodatkowych godzin dla drugiego pedagoga w tej klasie. 

Ponad wszelką wątpliwość 
obecne prawo nie dopuszcza two-
rzenia oddziałów integracyjnych, 
jeśli nie ma w nim przynajmniej 
3 dzieci z orzeczeniami o potrze-
bie kształcenia specjalnego. Nie 
może też ich być więcej niż 5. 
Potwierdziła to analiza obowią-
zującego prawa, dokonana przez 
pracowników Urzędu Miejskie-
go, a także  samodzielnie przez 
rodziców oraz potwierdzona opi-
nią radcy prawnego. 

Projekt, nie rozporządzenie
Sporo zamieszania w tej kwe-

stii wprowadziło pomylenie pro-
jektu rozporządzenia z 2010 r., za-
mieszczonego na stronach MEN 
w internecie, z obowiązującym pra-
wem. Projekt ten pozwalałby na ob-
niżenie dolnej granicy trojga dzie-
ci z orzeczeniami – gdyby wszedł 
w życie. Tak się jednak nie stało, 
a omyłkowe przywołanie projektu 
jako faktycznego aktu prawnego 
przez niektórych radnych obudziło 
z jednej strony nadzieje rodzi-
ców, a z drugiej – podważyło wiarę 
w dobrą wolę organu prowadzące-
go szkołę, czyli burmistrza. 

Skąd problem
Dlaczego problem ten pojawił 

się akurat w klasie IIa? Okazało się, 
że w tej klasie jest kilkoro dzieci 
z różnymi problemami zdrowot-
nymi i wychowawczymi. Ale orze-
czenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego z publicznej poradni 
pedagogiczno-psychologicznej ma 
tylko dwoje. Tylko zaś takie orze-
czenia gmina może uwzględniać 
przy tworzeniu oddziału integra-
cyjnego. Żadna inna opinia do 
tego nie uprawnia. Ponadto istot-
ny jest fakt, że żadne dziecko w tej 
klasie nie cierpi na upośledzenie 
umysłowe.

Rodzice klasy IIa prosili, by do 
ich klasy została przydzielona do-
datkowa osoba z wykształceniem 
pedagogicznym, która wspomogła-
by wychowawczynię. Powoływali 
się na ubiegły rok, kiedy ich dzieci 
korzystały z takiej pomocy.

Dyrektor Jolanta Stręk wy-
jaśniła, że w zeszłym roku miała 
taką możliwość, ponieważ zatrud-
niony nauczyciel dysponował wol-
nymi godzinami (z powodu zmian 

w trakcie roku szkolnego). Godzi-
ny te mogła przydzielić do tej kla-
sy Ia – zwłaszcza że była to klasa 
pierwsza, a wychowawczyni po raz 
pierwszy objęła samodzielne wy-
chowawstwo.

List do mamy i taty
Rodzice otrzymali od wicebur-

mistrz Rozalii Oliwy imienny, wy-
czerpujący list wyjaśniający naturę 
problemów, z jakimi zwrócili się do 
gminy i możliwości oraz ograni-
czenia prawne, w ramach których 
musi działać samorząd.  

W liście tym wyjaśniła, że:

Do 13 oddziałów w różnych szkołach naszej 
gminy uczęszcza 

24 dzieci z orzeczeniami PPP. 
Można było dla nich utworzyć tylko trzy 
oddziały integracyjne.

Uczniów z opiniami z PPP
mają praktycznie wszystkie oddziały we 
wszystkich szkołach gminy 

(ok 10% uczniów).
Jest to zjawisko powszechne w całym kraju.

Mówiąc o tym Rozalia Oliwa 
zaznaczyła, że nie umniejsza proble-
mów, a jakimi borykają się rodzice 
i wychowawca w klasie IIa i nie 
uchyla się od pomocy leżącej w kom-
petencjach i możliwościach gminy. 
Klasa IIa już w tym roku otrzymała 
od dyrektora dodatkowy przydział. 
Na 23 godziny realizowane  tygo-
dniowo, w klasie IIa 20 godzin tygo-
dniowo jest realizowane z udziałem 
asystenta osoby niepełnosprawnej, 
1 godzina rewalidacji prowadzona 
jest przez pedagoga specjalnego, 
1 godzina zajęć logopedii – z nauczy-
cielem wspomagającym oraz 1 go-
dzina rewalidacji ruchowej prowa-
dzona jest przez nauczyciela wf.   

Wiceburmistrz zwróciła uwa-
gę na to, że:  

Inne nasze szkoły również borykają się 
z poważnymi problemami, ale tylko w Suł-
kowicach zatrudnione są dodatkowe osoby 
wspomagające: pedagog specjalny, pomoc 
nauczyciela, asystent osoby niepełnospraw-
nej oraz nauczyciele wspomagający. A gmina 
musi troszczyć się sprawiedliwie o potrzeby 
dzieci we wszystkich szkołach i oddziałach.

Tymczasem w innych szko-
łach jest zatrudniony tylko ped-

gog, a w Biertowicach nie ma jesz-
cze nawet pedagoga. Burmistrz, 
wiceburmistrz i dyrektor szkoły 
obiecali, że w miarę możliwości 
postarają się o dalsze dodatkowe 
godziny specjalisty w tej klasie.

Gmina nie oszczędza na oświacie
Kolejna kwestia dotyczyła fi-

nansów. Przedstawiciele UM wy-
kazali, że nasza gmina nie zarabia 
na edukacji w ogóle, a na dzieciach 
niepełnosprawnych w szczególno-
ści. Ogólnie gmina otrzymuje ok. 
10 mln zł subwencji oświatowej, a wy-
daje na ten cel (nie licząc inwestycji, 
budów, remontów) ok. 15 mln zł.  

Rażąca niesprawiedliwość
Generalnie posądzanie obec-

nych władz samorządowych o złą 
wolę, gdy chodzi o wychowanie 
i edukację, jest rażącą niesprawie-
dliwością. Wystarczy przypomnieć: 
kwestię obiadów w stołówkach 
szkolnych za mniej niż 4 zł, hołubie-
nie przedszkoli (w sumie 7), otwiera-
nie nowych oddziałów przedszkol-
nych, w sytuacji gdy na prowadzenie 
przedszkoli gmina nie otrzymuje 
subwencji, pieczołowitość, z jaką 
prowadzona jest świetlica środowi-
skowa z filiami we wszystkich miej-
scowościach, doinwestowanie szkół, 
gdy chodzi o pomoce dydaktyczne, 
nagrody dla wyróżniających się 
uczniów, wysokie nakłady na klu-
by i organizacje sportowe dla dzieci 
i młodzieży, remonty w szkołach itp.

Dodatkowe godziny
Burmistrz podkreślił, że bar-

dzo szanuje postawę rodziców tej 
klasy i ich serdeczne zaangażo-
wanie – zwłaszcza rodziców dzie-
ci zdrowych upominających się 
o kształcenie dzieci niepełno-
sprawnych. Wyraził też nadzieję, 
że dyrektorka wypracuje takie roz-
wiązania, które znacząco poprawią 
sytuację w klasie.

Wśród gości obecny był rów-
nież przewodniczący Rady Miej-
skiej Wiesław Moroń (pismo ro-
dziców do burmistrza przekazane 
było również do wiadomości prze-
wodniczącego RM), który na za-
kończenie upewnił się, że rodzice 
otrzymali satysfakcjonującą odpo-
wiedź odnośnie nurtujących ich 
wątpliwości. (awz)
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Pani Grażyna była jednym 
z głównych organizatorów tego 
festiwalu, na który przyjechały 
tysiące ludzi z całej Polski. Pas 
startowy nowohuckiego lotniska 
po obu stronach gęsto zapełnio-
ny był parkującymi autobusami. 
Dla dzieci niewątpliwa atrakcja, 
dla Babć i Dziadków radość z ich 
frajdy i własnej wycieczki, a dla 
gminy Sułkowice – kolejna udana 
promocja produktu regionalnego, 
a wraz z nim – uroków naszej oko-
licy. Wszak nie od dziś wiadomo, 
że przez żołądek można trafić do 
serca. Musi być wspaniale tam, 

Na Festiwalu Życia w Krakowie

Emeryci z krzonówką i pierogami
Były koncerty – w tym Majki Jeżowskiej, liczne atrakcje dla dzieci zupełnie za darmo i okazja 

do ciekawego spędzenia niedzielnego popołudnia w atmosferze poszanowania człowieka i jego wiary. 
Około 200 osób z naszej gminy – emerytów i rencistów wraz z wnukami – odwiedziło 

odbywający się w Krakowie Ogólnopolski Festiwal Życia. Nasi emeryci zawieźli ze sobą
 sułkowicką krzonówkę i wyborne pierogi z Harbutowic, a ich stoisko przeżywało

permanentne oblężenie smakoszy i zgłodniałych uczestników festiwalu.

gdzie tak dobrze karmią. Posypa-
ły się więc pytania o to, gdzie są te 
Sułkowice i Harbutowice oraz roz-
mowy. Panie nie zabrały ze sobą 
nawet zbyt wielu oznaczeń sto-

Kolejka do namiotu z sułkowicką krzonówką i pierogami z Harbutowic

Grażyna Konieczna też degustowała 
krzonówkę

iska, ale ludzie i tak na nie trafia-
li, wiedzieni zabójczym zapachem 
podgrzewanych na elektrycznej 
patelni pierogów.

(awz)

Impreza zorganizowana zo-
stała przez wspólnoty chrześci-
jańskie. Naszych emerytów za-
prosiła na to wydarzenie Grażyna 
Konieczna z akcji charytatywnej 
„Gwiazdkowa Niespodzianka”, 
która od kilku lat współpracuje
 z Danutą Sołtys, istotnie wzboga-
cając działalność Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

Koncert Majki Jeżowskiej

Aktywnie na emeryturze

Kwiaty złotej jesieni
Panie z naszego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów uznały, 

że zawsze warto nauczyć się czegoś nowego, zwłaszcza gdy tej nauce 
towarzyszy tak sympatyczna atmosfera, jak w siedzibie Koła 

u Danuty Sołtys. Wybór padł na kunszt wyrobu kwiatów bibułowych.

Ponieważ emeryci powinni 
się trzymać razem, nasze koło za-
prosiło koleżanki z Koła w Lubniu, 
by nauczyć ich swojej sztuki. 

Na południe od Myślenic wi-
cie kwiatów z bibuły doprowa-
dzone zostało do mistrzowskiej 
postaci. Kiedyś zdobiły one świę-
te obrazy, wplatane były w pająki 
u sufitu i w palmy wielkanocne, 
cudeńkami z bibuły zdobiono 
choinki. Świadczyły o zamożności 
domu, bo bibułę trzeba było prze-
cież kupić, a pieniądz był wówczas 
w wielkiej cenie.

Sztukę wyrobu bibułowych 
kwiatów ocalał przez lata dyrektor 
Myślenickiego Ośrodka Kultury 
Jan Koczwara, organizując doroczny 
ogólnopolski festiwal kwiatów bibu-
łowych. Do dziś MOKiS posiada bar-
dzo cenne zbiory tych arcydzieł.

Nasze panie uznały, że nie 
święci kwiaty wiją, zwłaszcza gdy 
można połączyć tę czynność ze spo-
tkaniem towarzyskim przy kawie, 
ciastku i w znakomitych humorach. 
Okazały się zdolnymi uczennicami 
i chętnie chwaliły się dziełem swo-
ich rąk (zob. fot na okładce). (awz)
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Lipa jak kolumna go-
tycka w kościele Świętego 
Krzyża w Krakowie. Tam 
kolumna spina i podtrzy-
muje misterną siatkę go-
tyckich łuków sklepienia 
– tutaj lipa rozpościera mi-
sterną siatkę konarów, ga-
łęzi i liści nad całą polaną. 
Tam rysunek gwiazd imi-
tuje otwarte niebo – tutaj, 
przez koronkę liści słoń-
ce oświetla tę świątynię 
w dzień, a światło gwiazd 
i księżyca nocą. Może mi-
strzowie gotyku na drzewa 
się zapatrzyli? 

U Świętego Michała 
zawsze jest pięknie. Jego 
kapliczka z wspaniałą rzeźbą Woj-
ciecha Kurdziela przypomina, że 
jest to miejsce poświęcone Archa-
niołowi od niepamiętnych czasów 
– gdy to miejsce właśnie i ta lipa 
oglądały jeszcze pierwszy kościół 
parafialny Harbutowic pod aniel-
skim wezwaniem, Kościół zmienił 
swoje miejsce, a Archanioł Michał 
pozostał i z wysokości wzgórza 

Wrześniowe spotkanie na Świętym Michale

U patrona z charyzmą
Mają święci okazałe kościoły pod swoim wezwaniem, imponujące świątynie romańskie, gotyckie 

i barokowe, pełne wspaniałych rzeźb i obrazów mistrzowskich szkół. Ale jak się okazuje, mają też 
miejsca na zawsze związane z ich imieniem. Takim miejscem jest z całą pewnością… 

leśna „katedra” św. Michała Archanioła na granicy Harbutowic i Palczy, w Lesie Groby.

czuwa nad okolicą. Kiedy trze-
ba – grzmi, gdy była taka potrze-
ba – przygarnął nawet pod swą 
opiekę groby nieszczęsnych Konfe-
deratów Barskich. Przez wiele lat 
zapomniany, dziś zwołuje swoim 
imieniem mieszkańców okolicy 
do wspólnej modlitwy na polanie, 
a później na sąsiedzkie spotkanie 
łączące ludzi z rożnych pokoleń, 

przyciągające rodzi-
ny, miłośników gór-
skich wędrówek, lasu.

Tym razem miała 
być zwyczajna relacja 
– strażacy z Harbutowic 
wraz z Burmistrzem 
Gminy Sułkowice za-
prosili na Mszę Świętą 
z okazji święta Micha-
ła Archanioła w ostat-
nią niedzielę września 
– jak to już się stało 
w ostatnich latach 
zwyczajem. Mszę od-
prawił ks. proboszcz 
Harbutowic Zbigniew 
Nowak, wygłosił homi-
lię poświęconą postaci 

św. Michała – szczególnie umiło-
wanego patrona całych państw 
i miast rzymskiej Europy, ludzie 
śpiewali pieśni do wtóru organów 
elektrycznych, a po celebracji, na 
polance nieopodal strażacy przy-
gotowali smaczny poczęstunek. 
Było ognisko z grillem, kotły z gro-
chówką, smaczne przekąski, śpie-
wanie i tańczenie pod gołym nie-
bem i długie sąsiadów rozmowy. 

Tylko że – razem z ludźmi 
śpiewały ptaki. Tylko słońce prze-
świtujące przez liście lipy rozświe-
tlało ludzkie twarze, dając im ten 
wyjątkowy, szlachetny blask. Tyl-
ko drzewa szumiały własną pieśń, 
a kwiaty na leśnym ołtarzu,  przy 
kapliczce Patrona i na konfederac-
kich mogiłach były jakby bardziej 
barwne, jakby bardziej żywe. Tyl-
ko ten spacer na górę po modlitwę 
i ofiarę tak przyprawił smakołyki 
przy ognisku, że zniknęły w mgnie-
niu oka. Tylko ludzie stali się nagle 
jakby bardziej dla siebie życzliwi, 
wyrozumiali.

Tylko charyzma tego miejsca 
znów sprawiła, że o tym miejscu 
nie potrafię napisać normalnie. 
Dobrze, że są te spotkania na Świę-
tym Michale. Niech trwają.

Wojc ie ch  Kurdz ie l . . . 
na  ordynans ie
 Na wrześniowym spotkaniu na św. Mi-
chale zabrakło w tym roku Wojciecha Kurdzie-
la. Już zmagał się z chorobą. Kilka dni później 
– 5 października – zmarł, pozostawiając w ser-
cach przyjaciół i bliskich nadzieję, że już wie, czy 

Archaniołowi Michałowi odpowiada jego podobizna wyrzeźbiona w le-
śnej kapliczce na Świętym Michale. Będzie nam brakowało tej szczegól-
nej postaci z rozwianą brodą Wernyhory, człowieka ciepłego, serdecz-
nego, a zarazem pełnego wewnętrznej ciszy. Był z nami na plenerach 
w Sułkowicach, póki mógł, przybywał na Świętego Michała – ostatnio 
w maju tego roku. O jego szczególnym domu na Bugaju u stóp klasztoru 
kalwaryjskiego pisaliśmy w „Klamrze” w artykule „Sadzi Pan Bóg różne 
drzewa” w grudniu 2009 roku.
 „Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej” 
– napisano w nekrologu Wojciecha. Daj mu Panie to drugie życie pełne 
słońca prześwitującego przez liście drzew, jak na Michałowej Polanie.

(awz) 

Msza na Świętym Michale            fot. Jan Zdrzenicki



Uroczysta Msza na Świętym Michale
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Odpust na OblaskuAkcja ewakuacja w ZPO w Rudniku
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Na zebraniach wiejskich

w Biertowicach w Harbutowicach

w Rudnikuw Krzywaczce
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O eko-energii - MODR w gimnazjum 
Narada na temat etapu V
kanalizacji w Sułkowicach
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Nagrody Burmistrza

Dzień Nauczyciela


