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Żebym uznawał moc zamkniętych granic
I nad podziemną rzeką, w państwie cieni
Zgodzić się ciebie, żywego, zostawić.

Niech triumfuje Świętych Obcowanie
Oczyszczający ogień, tu i wszędzie,
I co dzień wspólnie z martwych powstawanie
Ku Niemu, który jest i był i będzie.
Fragment wiersza Czesława Miłosza „Do Józefa Sadzika”



Chór seniorów na jubileusz Elegii

Szkolenie – Stop przemocy
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15 rocznica nadania imienia szkole w Harbutowicach
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Podziękowanie

Składam serdeczne podzie-
kowania za życzenia szybkie-
go powrotu do zdrowia w cza-
sie mojej choroby, Wielebnym 
Księżom z parafii Sułkowice, 
a także wszystkim Pacjentom 
i ludziom dobrej woli za liczne 
telefony wsparcia i troskę o po-
wrót do pracy.

Serdecznie dziekuję
Adam Matoga z rodziną

Sułkowice, październik 2012r.

Wybrane z numeru:

Poświęcenie przedszkola w Krzywaczce  s. 6

Nasze cmentarze                    s. 12

O państwie i bezpieczeństwie na prowincji    s. 5

Ekspresem o inwestycjach  s. 9

15 lat z imieniem JPII w Harbutowicach s. 10

Szkolenie nt. przemocy dla dyrektorów  s.4

Strażacka pielgrzymka i dar krwi s. 8

Sesja Rady Miejskiej    s. 4

Z wizytą w Juco           s. 16

Świat Magdy Świat łoń         s. 21

Czar szkolnych chórów          s. 20

Chór Seniorów na jubileusz Elegii     s. 19

Nie dajmy się zaskoczyć

Zima za pasem
Chociaż dopiero zaczyna się 

listopad, choć mieliśmy śliczną 
złotą polską jesień i wydaje się, 
że nadal trwa, to zimowy epizod 
w okolicy Wszystkich Świętych 
sprowadza na ziemię – zaczyna 
się czas palenia, odśnieżania, 
strącania sopli i innych zimo-
wych przyjemności. W związku 
z tym przypominamy o kilku za-
sadniczych sprawach zimowych.

Informacje dotyczące zimo-
wego utrzymania dróg już są za-
mieszczone na stronie interneto-
wej gminy. W odśnieżaniu dróg 
krajowych i wojewódzkich nic się 
nie zmieniło od ubiegłego roku. 
Obowiązują te same numery te-
lefonów. Wyszczególnione są też 
drogi powiatowe i gminne oraz fir-
my i osoby odpowiedzialne za ich 
utrzymanie. Natomiast gdy chodzi 
o chodniki, to trzeba przypomnieć, 
że lwią ich część powinniśmy od-
śnieżać sami, o ile przylegają one 
do naszych posesji, co wynika 
z ustawy o utrzymaniu czystości.  

Ta zasada obowiązuje od czasów, 
kiedy u nas nie było jeszcze wcale 
chodników, a np. w Myślenicach 
było ich bardzo niewiele. Ale wte-
dy kocie łby też musieli odśnieżać 
właściciele nieruchomości. Mamy 
też obowiązek strącania sopli 
i nawisów śnieżnych, bo to zagraża 
bezpieczeństwu naszemu własne-
mu i przechodniów. 

Innym poważnym problemem 
są wałęsające się psy. Ten temat 
jak bumerang powraca w interpe-
lacjach na sesjach RM. Są już takie 
rejony w mieście, gdzie strach pu-
ścić samo dziecko do sklepu czy do 
szkoły. Straż Miejska i radni przy-
pominają, że obowiązkiem właści-
cieli jest trzymanie psa na uwięzi 
lub w zamkniętym, ogrodzonym 
terenie. Zjawisko będzie się nasi-
lało wraz z zimnem, bo ludzie czę-
sto puszczają samopas psy, by nie 
marzły na łańcuchach. Tego robić 
nie wolno. Trzeba zatroszczyć się 
o psa w bezpieczny sposób. 

Za nieprzestrzeganie tych za-
sad grożą kary i grzywny.

Zima, to piękna pora roku. 
Cieszmy się nią i pozwólmy cie-
szyć się innym. (red.)

Klamra Gazeta Gminna. 
Wydawca: Burmistrz Gminy 
Sułkowice.
Redaktor: Anna Witalis Zdrzenicka. 
Adres redakcji: Urząd Miejski 
w Sułkowicach, Rynek 1 
32–440 Sułkowice 
tel. 12 273 25 84 faks 12 272 14 22, 
www.sulkowice.pl (numery arch.) 
email: klamra@sulkowice.pl
Skład i łamanie: Anna Witalis Zdrzenicka
Druk: „Styl” Zakład Poligraficzny, 
ul Ojcowska 1, 31–334 Kraków. 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów 
bez uprzedniego powiadomienia autorów. 

Zgodnie z obowiązującym prawem 
Klamra nie przyjmuje reklam i ogłoszeń 
komercyjnych.
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„Przemocy – Stop”
W ramach Kampanii Pro-

filaktycznej „Przemocy–STOP” 
Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Sułkowicach przy 
współpracy z Zespołem Inter-
dyscyplinarnym działającym na 
rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 25 października zor-
ganizowała szkolenie, jak roz-
poznawać przemoc w rodzinie 
i skutecznie na nią reagować. 
Prowadziła je Agnieszka Bałdy-
ga – terapeuta i trener Fundacji 
SAMO-DZIELNI z Pruszkowa. 

W wypełnionej po brzegi sali 
obecnym na konferencji dyrekto-
rom szkół i przedszkoli, nauczy-
cielom, pedagogom i policjantom 
prelegentka uświadamiała, na co 
należy zwrócić szczególną uwagę. 
Mówiła o dzieciach nadkontrolują-
cych – czyli tzw. starych maleńkich, 
apatycznych i oklapniętych, z niską 
samooceną, przekarmionych, agre-
sywnych i nadpobudliwych. Sypiąc 
przykładami jak z rękawa, obrazo-
wo przedstawiała z pozoru błahe 
rzeczy, na które często nie zwra-
ca się uwagi w codziennym życiu, 
a które są symptomami i objawa-
mi przemocy; brutalnej – fizycznej 
i mniej jednoznacznej – psychicznej.

W tych zachowaniach dzie-
ci kryją się zachowania rodziców: 
coraz mniej dojrzałych, którym 
coraz trudniej zbudować autorytet 
u dziecka, nadużywających ciele-
sności, odrzucających i poniżają-
cych, zastraszających dzieci, prze-
kupujących je i odmawiających im 
reakcji emocjonalnej. Problemem 
jest też to, że rodzice nie nakładają 
na dzieci obowiązków domowych, 
przekarmiają je, sprawiają, że na-
uka staje się karą, zamiast dostar-
czać przyjemności. Ogromnym 
problemem są też oczywiście rodzi-
ce – alkoholicy. 

Agnieszka Bałdyga zaznaczyła, 
że bardzo ważny jest przekaz wielo-
pokoleniowy. Trzeba umieć dostrze-
gać zalety dziecka i je podkreślać, 
trójkowy uczeń też może być szczę-
śliwy, może potrafi np. upiec pysz-
ne naleśniki, jest w czymś dobry. 
Trzeba umieć nawiązywać pozytyw-
ne relacje ze swoimi dziećmi, dać 
się im wypłakać, gdy tego potrze-
bują (chłopcom też, inaczej będą 
reagować agresją wobec innych 
i na nich się wyładowywać). Trzeba 
prowadzić z nimi rozmowy uświa-
damiające. Nie można być nado-
piekuńczym. Ważny jest rozwój do 
samodzielności. 

Nowe Okręgi Wyborcze
W związku ze zmianami 

w kodeksie wyborczym, które 
wprowadzają okręgi jednomanda-
towe, burmistrz – w uzgodnieniu 
z komisarzem wyborczym w Kra-
kowie – przygotował projekt po-
działu gminy na nowe okręgi 
wyborcze.  Jest to zadanie bar-
dzo skomplikowane, wymagające 
uwzględnienia wielu wskaźników, 
takich jak norma przedstawi-
cielstwa, zachowanie istniejącej 
liczby radnych itp., co nie zawsze 
godzi się z prostym działaniem 
arytmetycznym. Zgodnie z normą 
przedstawicielstwa w jej dolnych 
granicach wynika, że powinniśmy 
mieć więcej mandatów, a jest to 
niemożliwe ze względu na normę 
liczby radnych określonych dla 
gminy o naszej liczebności, czyli 
15. Po przegłosowaniu przez Radę 
Miejską projekt musi zostać przy-
jęty przez komisarza wyborczego 
i uprawomocnić się. Wówczas opu-
blikujemy nowe okręgi wyborcze 
w „Klamrze”.

Nagrody samorządowe
Radni ostatecznie uchwalili 

aktualny regulamin przyznawania 
nagród samorządowych i rozpa-
trzyli wnioski złożone w tym roku. 
Termin składania wniosków upły-
nął 30 września. Przyznane zostały 
trzy równorzędne nagrody, które 
zostaną wręczone podczas obcho-
dów 11 listopada.

Hale i boiska za darmo dla 
klubów sportowych?

W odpowiedzi na prośbę klu-
bów sportowych i drużyn OSP, 
burmistrz przygotował uchwałę  
dotyczącą zwolnienia ich z opłat 
za korzystanie z hal i boisk spor-
towych. Rada wyraziła co praw-
da aprobatę dla tej idei, jednak 
na wniosek przewodniczącego 
komisji oświaty głosowanie nad 
uchwałą dającą burmistrzowi upo-
ważnienie do zwolnienia klubów 
z opłat przełożono na następną se-
sję,  kierując ją wcześniej do roz-
patrzenia przez komisję edukacji, 
by oszacowała, jakiego rzędu jest 
to wydatek i czy obłożenie hal 
sportowych zajęciami klubowymi 
nie zamknie możliwości komer-
cyjnego wynajmu sal sportowych 
grupom mieszkańców, którzy od 
lat wynajmują sale i korzystają 
z nich rekreacyjnie.

Pozostałe uchwały
Określono maksymalną wyso-

kość pożyczek udzielanych przez 
gminę w obecnym roku budżeto-
wym. Nie może ona przekroczyć 
25 tys. zł. Podjęcie tej uchwały 
było konieczne, by gmina mogła 
skorzystać z takiej możliwości po-
mocy jednostkom samorządowym 
i organizacjom.

Gmina odsprzeda Grzegorzo-
wi Muzyce swoją część drogi pro-
wadzącej do obszaru dworskiego 
w Krzywaczce. Droga ta w połowie 
była własnością skarbu państwa 
a w połowie gminy. Po zakupie 
części należącej do skarbu pań-
stwa właściciel dworku wystąpił 
do gminy o odsprzedanie drugiej 
części. Ponieważ droga prowadzi 
jedynie do zabudowań dworskich, 
gmina wyraziła na to zgodę. 

Sprawozdania i informacje
Przewodniczący Rady Miej-

skiej i burmistrz przedstawili in-
formację o oświadczeniach mająt-
kowych złożonych przez radnych 
i pracowników gminy. 

Nasze rolnictwo
Przez pracownika UM Macieja 

Budka przedstawiona została anali-
za stanu rolnictwa na terenie gmi-
ny.  Z roku na rok zmniejsza się licz-
ba aktywnych gospodarstw o areale 
między 1 a 5 ha. W ciągu tego roku 
ubyło ich 7 z ogólnej liczby ok 1300. 
Stan gospodarstw powyżej 5 ha po-
zostaje bez zmian, lecz mamy ich 
zaledwie 12. Najwięcej jest działek 
przydomowych poniżej hektara, bo 
aż 4339. W ciągu tego roku przybyło 
110. Oznacza to, że większe gospo-
darstwa dzielone są na działki bu-
dowlane, a uprawa na nich odbywa 
się wyłącznie na potrzeby własne 
rodziny. Prelegent poinformował, 
że przeprowadzone badania gleby 
wskazują na ich kwaśny i bardzo 
kwaśny odczyn, co oznacza, że mu-
szą one być wapnowane.

Skarga dyrektorów
Do rady wpłynęła skarga dy-

rektorów szkół i przedszkoli na nie-
właściwe ich zdaniem traktowanie 
przez wiceprzewodniczącego RM 
Waldemara Wolskiego w trakcie 
omawiania przygotowania ich jed-
nostek do nowego roku szkolnego. 
Rada zaprosiła dyrektorów na sesję, 
jednak nie mogli z niego skorzystać, 
ponieważ w tym czasie odbywało 
się zorganizowane  wcześniej  szko-
lenie na temat przemocy w rodzinie 
z zaproszoną specjalistką Agniesz-
ką Bałdygą. (red.) (jg)
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Szlachetna paczka w Sułkowicach

Gmina zakupiła 9 zestawów 
komputerowych (składających się 
z komputera Dell z Windows 7 Pro-
fessional, monitora 22 calowego i za-
silacza awaryjnego) do obsługi przez 
szkoły nowego Systemu Informacji 
Oświatowej. Zestawy przygotował 
i wstępnie skonfigurował informatyk 
Urzędu Miejskiego Jarosław Sowa. 
Od 5 listopada prowadzona jest in-
stalacja komputerów w szkołach. 

15 sierpnia ub.r. weszła w życie 
ustawa, która radykalnie zmienia 
dotychczasowy system przekazywa-
nia informacji dotyczących szkół do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Informacje te są uwzględniane m.in. 
przy naliczaniu subwencji oświato-
wej.  Do tej pory szkoły przekazywa-
ły tylko informacje ilościowe orga-
nowi prowadzącemu. Obecnie będą 
wysyłały bezpośrednio do ministe-
rialnej bazy danych szczegółowe in-
formacje o placówce, nauczycielach, 
pracownikach i uczniach – indywi-
dualnie o każdym z nich. 

Do tego zadania konieczny jest 
sprawny sprzęt i szybkie łącze inter-
netowe. Dyrektorzy szkół zwrócili 
się do burmistrza o środki na zakup 
odpowiednich komputerów wraz za-
bezpieczeniem UPS, przewidzianych 
wyłącznie do obsługi systemu, co ma 
i ten walor, że pozwoli zabezpieczyć 
dane osobowe zgromadzone w cen-
tralnej bazie danych SIO – w tym 
również tzw. dane wrażliwe. 

Uznaliśmy zasadność prośby dy-
rektorów również i dlatego, że część 
z gminnych jednostek oświatowych 
miała sprzęt wyeksploatowany, który 
w przypadku awarii nie pozwalałby na 
terminową obsługę systemu.  Spraw-
ność sprzętu ma tu istotne znaczenie 
również dlatego, że zgodnie z wcho-
dzącym w życie prawem placówki 
oświatowe będą miały 7 dni na prze-
słanie do centralnej bazy informacji o 
każdej zmianie. 

Na zakup sprzętu przeznaczno po 
3100 zł dla każdej szkoły i przedszkola. 

Wdrażanie systemu już trwa. 
Pracownicy ZEO wprowadzili dane 
placówek oświatowych, a do 15 listo-
pada dyrektorzy mają obowiązek zło-
żyć wnioski o dostęp do systemu. Do 
końca grudnia burmistrz ma wydać 
dyrektorom placówek oświatowych 
loginy i hasła wraz z upoważnieniem. 
W pierwszym kwartale 2013 r. należy 
uzupełnić lokalne bazy danych, a od 
9 kwietnia 2013 r. dane te będą przeka-
zywane do lokalnych baz SIO. W 2013 r.
muszą być obsługiwane dwa systemy: 
„stare” i „nowe” SIO. 

System Informacji Oświatowej

Komputery do SIO

Rozalia Oliwa (awz)

17 listopada 
rusza tzw. 
Kampania 
D a r c z y ń -
ców, pod-
czas której 
osoby pra-

gnące włączyć się do akcji mogą 
wybierać rodziny, którym chcą 
pomóc na stronie www.szlachet-
napaczka.pl.

W naszej gminie w tym 
roku inicjatorem akcji jest bur-
mistrz Piotr Pułka, a zajmują 
się nią Małgorzata Dziadkowiec 
i Józefa Bernecka we współpra-
cy z Liderem Rejonu Myślenice 
i okolice Anką Mentel. Organiza-
torem akcji jest fundacja Wiosna.

Akcja kieruje się Kodeksem 
Mądrego Pomagania, dbając także 
o szlachetność obdarowanych i bu-
dzenie w nich poczucia wzajemno-
ści, bo każdy człowiek, nawet naj-
biedniejszy, potrafi dać coś z siebie 
drugiemu.  Rodziny, którym zosta-
nie udzielona pomoc, są wyszuki-
wane przez wolontariuszy. Do akcji 
można przyłączyć się na kilka sposo-
bów. Można wpłacić pieniądze na po-
moc, zostać wolontariuszem, który 
spotka się z rodzinami w potrzebie 
i pomaga podjąć decyzję o włączeniu 
ich do projektu lub zostać darczyńcą 
i pomóc rodzinie, która z niezawinio-
nych przyczyn znalazła się w trudnej 
sytuacji, przygotowując paczkę od-
powiadającą jej potrzebom. (md)

Bezpieczeństwo i niebezpieczeństwa

Państwo wycofuje się z prowincji?
Tragiczny pożar w Harbutowicach, w którym człowiek spalił się 

żywcem, na nowo rozpętał dyskuję o bezpieczeństwie w sytuacji, gdy 
kolejne służby są wycofywane z prowincji do ośrodków centralnych.

W gminie zostały nam już tyl-
ko ochotnicze straże i całe szczę-
ście, że je mamy. Sami powołali-
śmy i utrzymujemy straż miejską 
w liczbie dwóch ludzi z samocho-
dem. W powiecie mamy zawodową 
PSP i policję. Miał zniknąć sąd, za-
brano nam powiatowy oddział tele-
komunikacji, o gminne placówki 
pocztowe trzeba było stoczyć bata-
lię. Mamy powiatowe pogotowie ra-
tunkowe, ale karetek jest za mało, 
nie ma szans na to, by np. jedna 
z nich kwaterowała w Sułkowicach. 
Pogotowia takie jak energetyczne 
czy gazowe wzywamy z Krakowa. 

I tu rodzi się problem. 12 listo-
pada o 4 nad ranem w Harbutowi-
cach przez dłuższy czas nie udało 
się połaczyć z pogotowiem energe-
tycznym. Automatyczna centrala 
uprzejmie wymieniała numerki, 
które można sobie powciskać na 
telefonie i tyle – kolejny numen-
rek, kolejny komunikat, a pożar 
nie czeka, aż pogotowie wreszcie 
się odezwie. Jak z tym labiryntem 
cyferek ma sobie poradzić starszy 
człowiek, który che wezwać po-
moc? Strach pomyśleć, co by było, 
gdyby trzeba było odciąć nie tylko 
prąd, lecz również gaz. 

Na miejsce wypadku przybyło 
natychmiast klilka jednostek OSP 
i PSP: po 1 samochodzie z  Bierto-
wic, Rudnika,  Krzywaczki i Harbu-
towic, 2 samochody z Sułkowic oraz 
4 samochody z PSP w Myślenicach. 

Akcją dowodził w fazie poczatkowej 
dh Jan Golonka z OSP Harbutowi-
ce, później mł. bryg. Jacek Czepiel 
– dowódca zmiany JRG Myślenice. 
Na miejsce pożaru przybył pełnią-
cy służbę Oficera Operacyjnego 
KP PSP Myślenice mł. kpt. Marek 
Łabędź. Straż zrobiła wszystko, co 
mogła. Chodziło nie tylko o ugasze-
nie płonącego budynku, lecz rów-
nież o niedopuszczenie do rozprze-
strzeniania się pożaru. Na miejsce 
przyjechało pogotowie, policja. Ko-
nieczne jednak było odcięcie prądu. 
Straż nie ma już takich uprawnień. 
Powinni to zrobić energetycy – wła-
ściciele sieci. No więc telefon na 
pogotowie, a tam: ...jeśli chcesz po-
łączyć się... wybierz...

Sprawy bezpieczeństwa były 
przedmiotem obrad komisji bez-
pieczeństwa RM. Obok informacji 
o odśnieżaniu i o utrzymaniu zimo-
wym dróg, o obowiązkach właścicie-
li posesji w związku z odśnieżaniem 
chodników i dachów, mówiono 
m.in. o problemach z dojazdem do 
pożaru w związku z zarastaniem 
dróg polnych przy nieuprawianych 
terenach rolnych i leśnych oraz 
o konieczności właściwego utrzy-
mania trakcji energetycznych. 

I tak oto koło się zamyka. Pozo-
rowane przeglądy, niby działania, ale 
służb nie ma w terenie, więc nikt fu-
szerki nie widzi. Gmina interweniu-
je, ale co tam. Gdy szefowie daleko 
– wiadomo – pańskie oko itd.
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Otwarcie i poświęcenie przedszkola w Krzywaczce

Słuchaj. Będziesz miłował...
Dziś w Krzywaczce widzimy, jak wcielają się w życie starożytne prawdy o tym, że przez trud dochodzi 
się do gwiazd, a do nieba wchodzi przez ucho igielne. Mieliście Państwo tutaj najtrudniejsze warunki 

ze wszystkich przedszkoli w gminie, a dziś macie najlepsze – mówił burmistrz Piotr Pułka podczas 
poświęcenia i oficjalnego otwarcia nowego budynku przedszkola w Krzywacze. 

Z kolei ks. bp Jan Szkodoń, który poświęcił ten obiekt, podczas Mszy św. w kościele parafialnym 
zarysował w homilii optymalny program wychowawczy wywodzący się ze słów Chrystusa: 

Słuchaj. Będziesz miłował.

Na uroczystość bardzo ocze-
kiwaną i bardzo starannie przy-
gotowaną przez ZPO w Krzywa-
cze przybyli goście z całej gminy 
– radni V i VI kadencji, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, jednostek or-
ganizacyjnych gminy, pracownicy 
UM, sołtysi i oczywiście ci, dzięki 
którym obiekt powstał: burmistrz 
Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia 
Oliwa, skarbnik gminy Teresa Gar-
bień, sekretarz gminy Małgorzata 
Dziadkowiec; którzy podjęli decyzję 
o budowie i doprowadzili ją do bar-
dzo imponującego finału. Gościła 
w czasie tych uroczystości przedsta-
wicielka Kuratorium Oświaty Ba-
bara Skupień, która wielokrotnie 
podkreślała swój zachwyt dla szko-
ły w Krzywaczce i radość z powodu 
obecności w gronie ludzi troszczą-
cych się o oświatę i wychowanie 
w gminie Sułkowice; list gratulacyj-
ny przesłał Marszałek Województwa 
Małopolskiego, który nie mógł przy-
być na uroczystości, ale zapewniał 
o duchowej obecności;  a ks. kardy-
nał Stanisław Dziwisz, który pier-
wotnie miał poświęcić ten obiekt 
(stąd tak odległy termin uroczysto-
ści, chociaż dzieci chodzą do nowe-
go przedszkola już od 1 września), 
lecz w ostatniej chwili pokrzyżowa-
ły się jego plany. Podarował przed-
szkolu portret bł. Jana Pawła II 
z osobistym błogosławieństwem.

Uroczysty i podniosły charak-
ter spotkania utrzymywał się od 
pierwszych chwil w kościele, gdzie 
zachwycał m.in. piękny śpiew li-
turgiczny w wykonaniu scholi. 
Koncelebrowaną Mszę Świętą od-
prawił wraz z ks. biskupem pro-
boszcz Zbigniew Drobny, w litur-
gii czynnie brali udział uczniowie, 
a przed ołtarzem stanęły poczty 
sztandarowe Gminy Sułkowice, 
ZPO w Krzywaczce im. św. Jadwi-
gi Królowej Polski oraz OSP Krzy-
waczka. 

Uroczystości w szkole rozpo-
częły w sali gimnastycznej. Prze-
mawiał dyrektor szkoły, burmistrz,  
ksiądz biskup, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Waldemar Wolski, 

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz na podarowanym portrecie napisał: Przedszkolu 
im. św. Jadwigi Pani Wawelskiej z serca błogosławię, dziękując Biskupowi Janowi 
Szkodoniowi za poświęcenie budynku. Kardynał Stanisław Dziwisz, 4. XI. 2012

Wymiana podarunków: portretu bł. Jana Pawła II od kardynała Dziwisza dla 
ZPO w Krzywacze i płaskorzeźby herbu gminy dla bpa Jana Szkodonia

przewodniczący Społecznego Ko-
mitetu Pomocy Szkole Józef Dusza, 
sołtys Janusz Starzec i przedstawi-
cielka kuratorium. List gratulacyj-
ny od Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego Marka Sowy odczytała 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa. 

W rozmowach uczestników 
uroczystości jak leitmotiv przewi-
jało się pytanie: kto dziś buduje 
przedszkola? Owszem, w ostatnich 
latach oddano w Polsce kilka obiek-
tów tego typu, lecz wszystkie one 
zostały wybudowane ze środków 
zewnętrznych. Przedszkole w Krzy-
waczce zostało w 100% wybudowa-
ne z funduszy gminnych. 

Wybudowaliśmy to przedszko-
le własnymi siłami, świadomi, jak 
bardzo jest potrzebne. Nie mieliśmy 
szans na dofinansowanie z jakich-
kolwiek programów zewnętrznych, 
bo są one adresowane do gmin, 
gdzie przedszkoli nie ma wcale, lub 
jest ich bardzo mało. U nas swoje 
przedszkole ma każda miejscowość, 
a do przedszkola może chodzić każ-

de dziecko po ukończeniu 3 roku 
życia. I ok. 80% rodziców korzysta 
z tej możliwości. Nasze przedszkola 
były bezpłatne w zakresie podsta-
wy programowej jeszcze zanim zo-
stał zaprowadzony taki obowiązek, 
a pozostałe godziny są u nas tań-
sze niż gdziekolwiek w okolicy. 
Zatrudniani przez nas wychowaw-
cy i pedagodzy przedszkolni to lu-
dzie dobrze wykształceni, wciąż 
podnoszący i rozwijający swoje 
kwalifikacje. Gmina podejmu-
je ten wysiłek finansowy, bo nam 
na tym bardzo zależy. Przecież 
najważniejsi są ludzie, a dobre 
przedszkole to rzetelna podstawa 
na całe życie – mówił burmistrz 
Piotr Pułka, uzasadniając decyzję 
podjętą jeszcze przez samorząd 
poprzedniej kadencji. Przy tej oka-
zji burmistrz dziękował radnym 
V kadencji za odważne podjęcie 
decyzji o budowie tego obiektu 
i zaufaniu, jakim nas obdarzyli 
w prowadzeniu tej inwestycji oraz 
ranym VI kadencji za bezproble-
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Gratulacje od Marszałka Województwa Małopolskiego

mową jej kontynuację. Przy okazji 
dodał, że jest jego marzeniem, by 
w gminie powstały obiekty tego 
typu, również w innych miejscowo-
ściach, z czego  najpilniejsza jest 
taka potrzeba w samych Sułkowi-
cach, gdzie po raz ostatni przed-
szkole zostało oddane do użytku 
niemal 30 lat temu, w 1984 r.

Na ten aspekt zwrócił też uwa-
gę dyrektor ZPO Mirosław Chmiel, 
serdecznie i ze wzruszeniem dzięku-
jąc burmistrzowi Piotrowi Pułce, wi-
ceburmistrz Rozalii Oliwie i Radzie 
Miejskiej, a ks. biskupowi za poświę-
cenie obiektu. Osobne serdeczne po-
dziękowania skierował do rodziców 
na ręce przewodniczącego Józefa 
Duszy. Swoim staraniem, prowadząc 
kampanię 1 % podatku, organizując 
festyny i inne akcje na rzecz wypo-
sażenia szkoły, rodzice zakupili dla 
szkoły 6 tablic multimedialnych. 
W Krzywaczce z tej bezcennej po-
mocy dydaktycznej korzystają 
wszystkie klasy, nawet w nauczaniu 
początkowym, a wszyscy nauczy-

ciele sprawnie i efektywnie się nim 
posługują. 

Szkoła uraczyła gości tym, 
co najlepsze. Najpierw obejrzeli 
piękny, wzruszający program ar-
tystyczny, nawiązujący do rocznic 
listopadowych, więc patriotyczny. 

Wzięli w nim udział uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Dzieci powitały gości polonezem, 
a następnie zaprosiły na opowieść 
o polskim domu. Przed oczami 
widzów przesuwały się filmowe 
sceny, ilustrujące nasze dzieje 
narodowe z ogromnym wyczu-
ciem dobrane z najznakomitszych 
polskich produkcji filmowych. 
Na tym tle uczniowie w strojach 
z kolejnych okresów narodowej 
niewoli i epizodów walki o wol-
ność recytowali wiersze, a chór 
śpiewał pieśni patriotyczne. Po-
eci zawarli w nich  emocje obecne 
w ówczesnym życiu narodowym 
– nadzieje i rozpacze, marzenia 
i brutalne ich niszczenie przez 
wrogów, wreszcie radość z odzy-
skanej niepodległości zaprawioną 
goryczą bolesnych strat, a później 
tragiczny epizod II wojny świato-
wej, kolejnych nadziei i rozpaczy 
PRL, po dzisiejszą refleksję nad 
przyszłością Ojczyzny i pułapka-
mi wolności. 

Kiedy po wielkim finale za-
świecono światło, prawda wyszła 
na jaw; pół sali płakało jak bobry, 
a twardziele z drugiej połowy dys-
kretnie poprawiali coś przy twa-
rzach. – Naszym zamiarem było 
wywołanie wzruszenia. Takie 
emocje otwierają człowieka. My 
sami przeżywaliśmy je podczas 
prób i występu. To są dobre łzy 
– mówił Tomasz Kukla czuwający 
nad całością przedstawienia przy-
gotowanego wraz z zespołem na-
uczycieli: Anną Baran, Sabiną Cu-
pak, Małgorzatą Miś, Małgorzatą 
Susarską i Małgorzatą Wątor. 

Po tej porcji strawy dla du-
cha  gospodarze zaprosili na zwie-
dzanie nowego przedszkola wraz 

Na stołowce w przedszkolu w Krzywacze
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z przecięciem wstęgi i poświę-
ceniem. Dla licznie przybyłych 
mieszkańców Krzywaczki na ja-
snych, przestronnych korytarzach 
przewiązki między gmachem 
głównym i skrzydłem przedszkola 
przygotowano posiłek na szwedz-
kich stołach, a zaproszonym go-
ściom i gronu pedagogicznemu 
panie z kuchni serwowały kró-
lewski posiłek w przedszkolnej 
stołówce, udowadniając, że dzieci 
w krzywaczańskiej szkole nie tyl-
ko uczą, lecz również karmią sta-
rannie dobrani fachowcy. 

W nostalgicznym nastroju, 
przez łzy niedawnego wzruszenia 
jeszcze radośniejsze wydały się 
sale przedszkolne z ich kolorowy-
mi meblami, scenami z ulubionych 
baśni wymalowanymi na ścianach 
przez szkolną nauczycielkę sztuki, 
artystę plastyka Małgorzatę Susar-
ską. Wyposażenie przedszkola od 
4 listopada wzbogaciło się też o 
nowy, panoramiczny telewizor pla-
zmowy, podarowany przez burmi-
strza, by dzieci miały na czym oglą-
dać piękne, mądre i dobre bajki.

Pięknie udekorowana jest 
również stołówka, z zachęcającym 
napisem „Smacznego” i malowi-
dłem ściennym  z największymi  
baśniowymi łasuchami, pękami 
ziół na ścianach i potrawami poda-
nymi tak, że oczy same by jadły. 

Oddajemy dziś w Państwa 
ręce nowy budynek przedszkola. 
Cieszymy się, bo wiemy, że odda-
jemy go w Dobre Ręce Ludzi, któ-
rzy wiedzą, jak z tego kapitału 
korzystać. Którzy rozumieją i czu-
ją, że od wszechstronnego rozwo-
ju człowieka w pierwszych latach 
edukacji zależy jakość całego jego 
życia – powiedział podczas otwar-
cia burmistrz. Społeczność ZPO 
w Krzywaczce pokazała, że bur-
mistrz miał solidne podstawy, by 
wygłosić te słowa.

Wśród gości zasiadła też emerytowana 
dyrektorka szkoły Halina Poznańska

(awz)
fotografie Anna Witalis Zdrzniecka

W niedzielę 21 października delegacja naszych jednostek OSP 
z burmistrzem, a zarazem prezesem gminnej ZOSP RP 
pielgrzymowała wraz ze strażakami z całej Małopolski 

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

Z darem krwi na ołtarze
XI Małopolska Pielgrzymka Strażaków

W Mszy Świętej odprawionej 
przez biskupa rzeszowskiego Ka-
zimierza Górnego w koncelebrze 
z kapelanami strażackimi udział 
wzięli strażacy zawodowi i ochot-
nicy z wszystkich powiatów Mało-
polski. W tym dniu w sanktuarium 
łagiewnickim stanęło 186 strażac-
kich sztandarów.

Druhowie z naszego powiatu 
tradycyjnie jako dar ołtarza złożyli 
dyplom symbolizujący krew oddaną 
w akcji Krew ratowników dla dzieci 
poszkodowanych w wypadkach, za-
inicjowanej w 2001 roku przez ś.p. 
prezesa powiatowego Andrzeja Bu-
rzawę. Akcja przerosła najśmielsze 
oczekiwania. Jej plon to ponad 4 tys. 

litrów krwi. Przy zarządzie powiato-
wym ZOSP RP powstał Strażacki 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
i Szpiku Kostnego, współpracujący 
z myślenicką stacją krwiodawstwa. 

Od 27 października nosi on 
imię swojego założyciela Andrzeja 
Burzawy. Uroczystość nadania imie-
nia miała miejsce w sanktuarium bł. 
Anieli Salawy i strażnicy OSP w Sie-
prawiu. Przy tej okazji ustanowione 
też zostały złote, srebrne i brązowe 
medale dla najofiarniejszych krwio-
dawców za oddanie odpowiednio 20, 
15 i 10 l krwi. Rekordzistą Klubu 
jest dh Edward Fraś z gminy Lu-
bień, który oddał już 50 l krwi. 

(red.)

Jury konkursowe doceniło 
ogromne zaangażowanie naszej 
kandydatki w pomoc innym oraz 
prowadzone przez nią działania.

W konkursie „Newsweeka” 
w którym nagradzana jest aktyw-
ność społeczna pojedynczych osób 
i stojących za nimi organizacji, Spo-
łecznikiem Roku 2011 r. został ks. 
Jacek Stryczek – prezes Stowarzy-

Podziękowania od tygodnika „Newsweek Polska” 

Danuta Sołtys nominowana 
na Społecznika Roku 2011

szenia Wiosna, pomysłodawca akcji 
charytatywnej Szlachetna Paczka. 
Przyznano również cztery wyróżnie-
nia: Marcinowi Kornakowi, Preze-
sowi Stowarzyszenia Nigdy więcej 
– za promowanie antyrasistowskich 
postaw i realizację rozmaitych pro-
gramów przeciwdziałających kse-
nofobii; ks. Andrzejowi Tuszyń-
skiemu, Prezesowi Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży Arka – za nie-
sienie pomocy dzieciom z nieza-
możnych rodzin i promowanie mło-
dzieżowego wolontariatu; Pawłowi 
Grabowskiemu, Prezesowi Fundacji 
Podlaskie Hospicjum Onkologiczne 
– za niesienie pomocy nieuleczalnie 
chorym; Marii Talarczyk, Prezes 
Sokólskiego Funduszu Lokalnego – 
za ponad dwadzieścia lat działań na 
rzecz przeciwdziałania patologiom 
społecznym oraz wyrównywania 
szans edukacyjnych.

Już samo znalezienie się w gro-
nie tak szlacetnych i godnych podzi-
wu osób Danuta Sołtys poczytuje 
sobie za zaszczyt. – Jesteśmy oczywi-
ście dumni, że mamy w gminie Suł-
kowice ludzi, którymi możemy się 
poszczycić na całą Polskę, ale bar-
dziej jeszcze jesteśmy szcześliwi, że 
są i działają wśród nas, dla wspól-
nego dobra naszej społeczności – po-
wiedziała Rozalia Oliwa.

(red.)

Redakcja „Newsweek Polska”, 
Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności i Akademia Rozwoju Fi-
lantropii – organizatorzy konkur-
su na tytuł Społecznika Roku 2011 
– przesłali list gratulacyjny z życze-
niami powodzenia w kontynuowa-
niu działalności dla Danuty Sołtys 
– prezes sułkowickiego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz podzięko-
wania dla UM w Sułkowicach za 
zgłoszenie jej kandydatury.
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Rudnik – budowa sieci wodociągowej w Rudni-
ku, ul. Słoneczna. W ramach zadania przewidzia-
no budowę pięćsetmetrowego odcinka magistrali 
wodociągowej fi 110. Jest to pierwszy etap budo-
wy wodociągu spinającego wodociąg w Rudniku 
w rejonie ul. Słonecznej. 

Rudnik – Budowa gimnazjum. Zostały wykona-
ne ściany parteru wraz z elementami żelbetowymi. 
Przygotowano zbrojenie stropu nad parterem. Wy-
konano również przełożenie sieci wodociągowej. 

Krzywaczka – remont strażnicy OSP. Inwestycja 
prowadzona jest w ramach programu ,,Małopol-
skie Remizy”. Wymieniono już pokrycie dachu na 
połaci północnej. Trwają także prace wykończe-
niowe w pomieszczeniach na poddaszu.  

Sułkowice – remont mostu koło Przedszkola Sa-
morządowego Nr 1. Wyremontowano nawierzch-
nię mostu oraz zabezpieczono elementy nośne. 
Wykonano także nową poręcz.

(oprac. awz)

Harbutowice – droga ,,Na Granice”. Wykonano 
nawierzchnię asfaltową o długości 150 mb. Zada-
nie to jest współfinansowane z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego, z puli przeznaczonej na wyłą-
czenie gruntów rolnych z produkcji (FOGR).

Dokumetacja – budowa kanalizacji sanitarnej w Suł-
kowicach etap VI. Zakończone zostały prace projektowe 
dla tego zadania. Projektanci kończą uzgadnianie trasy 
kolektora sanitarnego. Brak zgody niektóych  właścicieli 
nieruchomości może spowodować wyłączenie z projektu 
części budynków z projektu. fo
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Otwierającą uroczystości Mszę 
św. polową na placu szkolnym kon-
celebrowali emerytowany proboszcz 
parafii w Lubniu, ksiądz rodak 
Franciszek Bobeł i proboszcz Har-
butowic Zbigniew Nowak. Następ-
nie w sali gimnastycznej zaprezen-
towany został program artystyczny, 
napisany przez nauczycielki Annę 
Golonkę i Bernadettę Zarembę, re-
welacyjnie zaprezentowany przez 
uczniów. 

– W przygotowaniach brała 
udział cała społeczność szkolna. 
Było to ważne wydarzenie w życiu 
szkoły, które wszyscy na pewno na 
długo zapamiętają  – powiedziała 
dyrektor Małgorzata Kisielewska. 

Uroczystość została zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Pomo-
cy Szkole Małopolska – Społeczny 
Komitet przy ZPO w Harbutowi-
cach, dyrekcję, grono pedagogiczne 
i radę rodziców w ramach projektu 
Jan Paweł II w sercach i wspomnie-
niach współfinansowanego ze środ-
ków otrzymanych w trybie konkur-
sowym od gminy.  

Monika Lempart – przewod-
nicząca harbutowickiego Komi-
tetu Społecznego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole Małopolska mówi:  
15 rocznica nadania szkole imie-
nia to ważna uroczystość kultural-
na. Jest okazją do integracji oraz 
aktywizacji środowiska szkoły 
i wsi. Chciałam, żeby projekt  przy-
czynił się do poszerzenia wiedzy 
o dziejach szkoły i jej Patronie przez 
uczniów i mieszkańców Harbuto-
wic oraz promowania dziedzictwa 
lokalnego. Działania towarzyszą-
ce obchodom rozpoczęły się już 
w czerwcu 2012 r. Były to „Szkolne 
dni z Patronem”. ogłosiliśmy wtedy 
trzy konkursy: plastyczne (dzieci 
miały narysować portret Patrona), 
literacki (napisać wiersz o Ojcu 
Świętym)  oraz konkurs z wiedzy 
o szkole i wsi Harbutowice. Pisa-
łam ten projekt głównie z myślą 
o naszych dzieciach, aby mogły ak-
tywnie uczestniczyć w konkursach. 
Bardzo się cieszę, że się to udało, 
bowiem brało w nich udział ponad 
60% uczniów. Zadbałam również 
o to, aby żadne dziecko nie pozo-
stało bez nagrody. Dziękuję bardzo 
Panu burmistrzowi oraz Pani wice-
burmistrz za pozyskane pieniądze, 
dzięki którym mogliśmy zakupić 

środki trwałe dla szkoły – nowy 
laptop oraz drukarkę laserową 
i dodatkowe materiały eksploata-
cyjne. Nagrody dla dzieci w posta-
ci książek kupiliśmy za fudunsze 
z projektu oraz częściowo z Komite-
tu. Dzisiejsze obchody rocznicowe 
są ostatnim punktem, a zarazem 
podsumowaniem projektu. Ser-
decznie dziękuję także dyrekcji, 
nauczycielom za ich aktywność, 
rodzicom, którzy czynnie zaan-
gażowali się przy przygotowaniu 
ołtarza i poczęstunku, księżom za 
odprawienie Mszy św. na terenie 
szkoły, strażakom, wszystkim go-
ściom, absolwentom i byłym pra-
cownikom oraz mieszkańcom, któ-
rzy uczestniczyli nie tylko we mszy, 
ale też w części apelowej.

15 lat temu
Obecni uczniowie nie mają 

prawa tego pamiętać, bo ich jesz-
cze nie było na świecie. Natomiast 
ich rodzice, także obecni na uro-
czystości oraz niektórzy zaprosze-
ni goście pamiętali jak ówczesna 
dyrektor Zofia Frosztęga w 1996 r.
zainicjowała wraz z rodzicami ideę 
nadania szkole imienia. Przepro-
wadzono  głosowanie na pięć kan-
dydatur i Jan Paweł II „wygrał” 
z Marią Konopnicką, Marią Curie
–Skłodowską, Janiną Małachow-
ską i Marianem Raciborskim (tym 
od cisów), a biskup Albin Małysiak 
w 1997 r. pobłogosławił wykonaną 
przez krakowskiego docenta An-

drzeja Zwolaka z Akademii Sztuk 
Pięknych płakorzeźbę popiersia 
Papieża Polaka, umieszczoną póź-
niej w ścianie frontowej szkoły. 

Jak mówi Adam Gumularz 
(ówczesny burmistrz Sułkowic)
– Wyrażam wielkie uznanie dla 
dyrektor szkoły Zofii Frosztęgi 
i Komitetu Rodzicielskiego, że taka 
akcja 15 lat temu nie skończyła się 
samym nadaniem imienia, ale też, 
że społeczność szkolna na czele z 
dyrektor nie poprzestała na zwy-
kłej tablicy pamiątkowej, tylko 
zabiegała o pomnik Jana Pawła 
II. Wielkość szkoły mierzy się wiel-
kością serc jej dyrektora, grona pe-
dagogicznego, rodziców i uczniów. 
Pamiętam uroczystość nadania 
szkole imienia i pozytywnie zdzi-
wionego kuratora Jerzego Lackow-
skiego, że taka mała szkoła zdobyła 
się na takie przedsięwzięcie.

Żabki w śmietanie
W homilii podczas Mszy św. 

pod pomnikiem Papieża na terenie 
szkolnym ks. Franciszek Bobeł po-
wiedział zebranym, że są odważni, 
bo mimo deszczu  i chłodu uczestni-
czą we Mszy św. Pochwalił taką po-
stawę. Przytoczył również po francu-
sku i polsku  bajkę o dwóch żabkach, 
które wpadły do śmietany. Jedna 
z nich wiedziała, że jeśli będzie do-
brze pracować łapkami, to utrzy-
ma się na powierzchni i nie zginie. 
Ta druga poddała się i niestety się 
utopiła. A ta pierwsza, nie dość, że 

Jubileusz w Szkole Podstawowej w Harbutowicach

15 lat z imieniem Jana Pawła II
Było pięknie i wzruszająco. 16 października społeczność szkolna Harbutowic obchodziła 
15 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Do wspólnego świętowania zaprosiła 

mieszkańców Harbutowic, absolwentów szkoły i przedstawicieli środowisk oświatowych z całej gminy.

fot. Joanna Gatlik
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przeżyła, to jeszcze wyprodukowała 
masło. Tak obrazowo próbował wy-
tłumaczyć, że, aby do czegoś dojść, 
trzeba ciężko pracować, ale to się 
opłaca. Szkolny chór zebrany spe-
cjalnie na tę okazję pięknie śpiewał 
pieśni kościelne przy akompania-
mencie Ireneusza Przały. Społecz-
ność szkolna odśpiewała hymn, 
który wykonują wszystkie szkoły 
imienia Jana Pawła II na melodię 
„Barki”. 

Nostalgicznie i wzruszająco 
Druga część uroczystości 

odbyła się już w stosownie ude-
korowanej sali gimnastycznej, 
z podobizną błogosławionego Jana 
Pawła II. Widać było, że wszyscy 
naprawdę ciężko się napracowali 
przy organizacji tej rocznicy. Na 
szczególną uwagę zasługują dzie-
ci, które świetnie przygotowały się 
na tę okoliczność. Przy niektórych 
recytacjach łza zakręciła się w oku. 
Nastrój był nostalgiczny i pod-
niosły. Ale nie mogło być inaczej, 
skoro mowa o tak wielkim i wspa-
niałym Człowieku. Natomiast  wy-
stęp przedszkolaków dziękujących 
władzom gminy za nową piękną 
salę przedszkolną wzbudził wiele 
uśmiechów i rozbroił niejednego 
„poważniaka”. 

Na zaproszenie dyrektor ZPO 
w Harbutowicach Małgorzaty Ki-
sielewskiej, Przewodniczącej Rady 
Rodziców Anny Gaweł, Przewodni-
czącej Społecznego Komitetu przy 
ZPO w Harbutowicach Moniki 
Lempart przybyli m.in. burmistrz 
Piotr Pułka,  jego zastępca Rozalia 
Oliwa, sekretarz gminy Małgorza-
ta Dziadkowiec, sołtys Harbutowic 
Bożena Horwat, dyrektorzy gmin-
nych szkół i przedszkoli, przedsta-
wicielka zarządu Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole Małopolska Halina 
Niemiec, emerytowana wielolet-
nia dyrektor szkoły Zofia Frosztę-
ga, burmistrz I i II kadencji Adam 
Gumularz, nauczyciele-emeryci, 
rodzice i dziadkowie uczniów. 

Wspominanie  
Część oficjalną rozpoczęto od 

wprowadzenia sztandaru przez 

poczty szkoły oraz OSP Harbuto-
wice i odśpiewania hymnu Polski. 
Następnie uczniowie we wzrusza-
jący sposób przedstawili życiorys 
Ojca Świętego, jego lata dziecięce 
i te dojrzałe, najważniejsze wyda-
rzenia z życia Papieża oraz z życia 
szkoły w ciągu minionych 15 lat, 
przypominając np. o zasadzeniu 
dębu papieskiego na terenie szkol-
nym czy o licznych konkursach 
wiedzy o patronie. Dopomogła 
w tym prezentacja multimedialna 
przygotowana przez Bernadettę 
Zarembę i Małgorzatę Pająk.

W drugiej części akademii 
uczniowie w humorystyczny spo-
sób – odgrywając futurystyczne 
spotkanie absolwentów szkoły – 
opowiedzieli o najważniejszych 
wydarzeniach z minionego pięt-
nastolecia – przypomnieli m.in. 
stulecie oświaty z przekazaniem 
sztandaru, pierwszy sprawdzian 
OKE, udział w zjazdach szkół Jana 
Pawła II w Wadowicach oraz w Do-
linie Chochołowskiej w Tatrach na 
imieniny Papieża Polaka, akcjach 
takich jak np. Odblaskowa szkoła, 
czy Cała Polska czyta dzieciom, 
a także spotkania z interesują-
cymi ludźmi. Opowiedzieli także 
o projektach unijnych, w których 
brali udział już w pierwszej klasie 
podstawówki. Autorki scenariu-
sza – Anna Golonka i Bernadet-
ta Zaremba stwierdziły zgodnie: 
Naprawdę ciężko było wymienić 
wszystko, co się działo w szkole 
przez te wszystkie lata, ponieważ 
bardzo dużo się tego uzbierało. 

Gratulacje, upominki 
Na ręce dyrektor ZPO w Har-

butowicach gratulacje, kwiaty 
i upominki złożyli – burmistrz 
Piotr Pułka (który ufundował 
szkole 46-calowy telewizor), czło-

nek zarządu SPSM Halina Nie-
miec, sołtys Bożena Horwat oraz 
dyrektorzy szkół gminnych. 

Na koniec uczniowie za udział 
w projekcie i w konkursach doty-
czących Jana Pawła II otrzymali 
z rąk wiceburmistrz Rozalii Oli-
wy, dyrektor Małgorzaty Kisie-
lewskiej oraz przewodniczącej Ko-
mitetu Moniki Lempart nagrody 
książkowe.  Pozostałe dzieci otrzy-
mały nagrody pocieszenia ufun-
dowane przez Grażynę Konieczną 
z akcji charytatywnej Gwiazdko-
wa Niespodzianka. 

Po apelu można było obejrzeć 
wystawę–gazetkę z nadania imie-
nia szkole i z przekazania sztan-
daru, a także kroniki szkolne oraz 
albumy o Ojcu Świętym Janie 
Pawle II wykonane przez uczniów 
pod okiem Danuty Światłoń. Go-
ście odwiedzili także nową salę 
przedszkolną w wyremontowa-
nym pomieszczeniu po bibliotece 
przeniesionej do dawnego domu 
nauczyciela. 

Sprawne podsumowanie 15 
lat dziejów szkoły z imieniem 
Jana Pawła II zakończono poczę-
stunkiem ufundowanym i przy-
gotowanym przez  Społeczny Ko-
mitet oraz Radę Rodziców. Każdy 
z gości otrzymał na pamiątkę ob-
razek w ramce przedstawiający 
Szkołę Podstawową w Harbutowi-
cach z popiersiem  Jana Pawła II 
i pocztem sztandarowym.

Na koniec Zofia Frosztęga po-
wiedziała: Dziękuję obecnej pani 
dyrektor za zaproszenie na tę uro-
czystość i pamięć o mnie. Cieszę się, 
że macie teraz takie duże możliwo-
ści organizowania imprez jubile-
uszowych i że kontynuujecie pięk-
ną szkolną tradycję, dbając o jej 
pamięć i tożsamość.

(jg)

fot. Joanna GatlikWręczenie nagród dla zwycięzców konkursów
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Parafialne, epidemiczne, żołnierskie

Nasze cmentarze

Mamy w gminie cztery cmen-
tarze parafialne – tylko Biertowice 
nie mają własnego – bo też parafia 
młodziutka. Zmarli przodkowie 
biertowian zwyczajowo spoczywa-
ją na cmentarzu w Sułkowicach.

Teren naszej gminy musiał 
być w średniowieczu gęsto zalud-
niony, skoro w XIV wieku były 
tu już trzy parafie: w Sułkowi-
cach, Harbutowicach i Krzywacz-
ce. Można mieć pewność, że przy 
tych kościołach parafialnych były 
pierwsze cmentarze chrześcijań-
skie na naszych ziemiach. Dziś 
groby w tych miejscach pozostały 
jedynie w Harbutowicach.

Harbutowice 
Pierwszą świątynią był tam 

kościół św. Michała w dzisiejszym  
Lesie Groby. Obecnie jest to uroczo 
położne miejsce na szlaku turystycz-
nym między Harbutowicami, Palczą 
i Lanckoroną. Wówczas przebiegał 
tamtędy znaczący szlak na południe, 
a parafia obejmowała osady w rejo-
nie Harbutowic, Palczy, Bieńkówki 
i Trzebuni. Drewniany kościołek św. 
Michała stał na grzbiecie górskim 
z pewnością jeszcze w latach 1782
–1786, gdyż tam był zaznaczony na 
najstarszych mapach topograficz-
nych (Monografia Gminy Sułko-
wice, s. 86). Budowę nowej świątyni 
ukończono w 1828 roku, cmentarz 
parafialny również „zszedł” do wsi, 

Położone na zboczach wzgórz, ozdobione drzewami, w złotych liściach, na których mienią się 
drobiny deszczu a nawet śniegu, w słońcu i we mgle – każdy w swoim rodzaju, o wyjątkowym klimacie. 

Nasze cmentarze. Troszczymy się o nie przez cały rok, ale szczególną pamięcią otaczamy je
 na przełomie października i listopada. 

a na górze – jak głosi tradycja – spo-
częły doczesne szczątki konfede-
ratów barskich poległych w bitwie 
lanckorońskiej. Dziś w tym miejscu, 
otoczona charakterystycznym be-
skidzkim lasem, rośnie lipa liczą-
ca ponad 200 lat, choć gatunek ten 
do typowego drzewostanu Beskidu 
Makowskiego nie należy (lipy zwy-
czajowo sadzono przy kościołach).  
Na lipie zawieszona jest dawna ka-
pliczka, a na polanie konfederackie 
groby upamiętnia 10 nagrobków. 
Obok postawiona została drewniana 
kapliczka św. Michała Archanioła 
wyrzeźbiona przez Wojciecha Kur-
dziela. Po latach zapomienia polana 
na Świętym Michale odzyskała swoje 
znacznie w naszej świadomości  dzię-
ki Towarzystwu Miłośników Lanc-
korony i wsparciu burmistrza naszej 
gminy. Dwa razy w roku z inicjatywy 
stowarzyszeń z Harbutowic odpra-
wiana jest tutaj  Msza św. polowa, na 
którą coraz liczniej ściągają miesz-
kańcy trzech sąsiadujących gmin.

Istnieje hipoteza, że w tym 
miejscu nie tylko był średniowiecz-
ny kościół katolicki z cmentarzem, 
ale że jeszcze wcześniej było to 
święte miejsce Słowian z chramem 
i kurhanami ciałopalnymi. 

W latach 1779–1782 kartografo-
wie austriaccy pomierzyli całą Ga-
licję, co pozwoliło na wykreślenie 
bardzo szczegółowej mapy topogra-

ficznej w skali 1:28 800, czym zajął 
się Friedrich von Mieg. Obok takich 
nazw kompleksów leśnych, jak te na 
Dalinie, Bukowcu, Ptasznicy i Go-
ścibi, na mapie Miega zaznaczono: 
swenteho Michala kirchel (co ozna-
cza, że kościółek położony na grzbie-
cie, przy głównej drodze musiał być 
ważnym punktem orientacyjnym), 
a także Groby Wald (więcej na ten 
temat można przeczytać w Mono-
grafii Gminy Sułkowice pod red. 
Piotra Sadowskiego z 2006 r.).

Nowy cmentarz we wsi też ma 
swoją historię, którą z kolei wyczytać 
można m.in. w kronikach parafial-
nych. Podają one fakty, np. takie, że 
cmentarz w Harbutowicach rozsze-
rzono w 1899 r. przez zakup gruntu, 
który nabył Komitet Parafialny od 
„Skarbu Izdebnickiego”. Kupiono 
ćwierć morga pola za cenę 75 złotych 
reńskich. W zakupie partycypował 
dwór – przy czym 1/6 kwoty przy-
padającej na dwór zapłacił Skarb 
Izdebnicki, a dwór przyjął na siebie 
dobrowolnie obowiązek ogrodzenia 
cmentarza i obsadzenia świercz-
kami. Nowy cmentarz poświęcony 
został 15 maja 1900 r., a w 1904 r. 
– pokryto „trupiarnię na cmenta-
rzu” dachówką, zaś front cmenta-
rza ogrodzono w 1945 roku. Do dat  
ważnych dla historii tego cmentarza 
dopisać należy też bieżący rok, gdy 
to staraniem rady sołeckiej, z fundu-

Konfederackie groby na Świętym Michale Cmentarz w Harbutowicach
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szu sołeckiego wybrukowano alejkę 
cmentarną.

W kronikach parafialnych pro-
boszcz odnotował w 1897 r. cieka-
wy epizod, który wiele nam mówi 
o stosunkach sąsiedzkich między 
wsiami należacymi do parafii i oby-
czajów pod koniec XIX wieku:

Dnia 7 lutego powiesił się na 
drzewie w lesie gospodarz Józef Gi-
bas z Palczy i tamże został pogrze-
bany. Na doniesienie żandarmerii 
c.k. starostwo w Wadowicach kaza-
ło go ekshumować i na cmentarzu 
w Harbutowicach pochować. Zro-
biwszy mu trumnę i wydobywszy 
z ziemi dnia 28 marca 1897 r. pal-
czanie przywieźli go koło 5 g. wie-
czór i na cmentarzu złożyć chcieli, 
nie mając dla niego grobu gotowe-
go. Widząc to ludzie koło cmenta-
rza mieszkający włożyli trumnę 
natychmiast na wóz i do wyjazdu 
z nią natychmiast furmana przy-
musili, poczym tenże na cmentarz 
choleryczny pojechał. Gdy atoli 
i tu górzanie chować go nie dali, 
musieli palczanie z samobójcą na-
powrót do swej wsi odjechać. Na 
trzeci dzień tj. 28 w niedzielę rano 
z polecenia starostwa miały być 
owe zwłoki w asystencji 2 żandar-
mów na cmentarzu cholerycznym 
pochowane. Lecz mnóstwo ludu 
zebrało się tamże i mimo nawoły-
wania żandarmów do rozejścia 
się pochować go nie dozwolili, tak 
że żandarmi nie wskórawszy nic 
cofnęli się a palczanie z trupem 
do swej wsi wrócić się musieli. 
Przy tej okazji został nawet jeden 
człowiek Franciszek Moskal ba-
gnetem zraniony. Za opór stawia-
ny władzy i za zbiegowisko wielu 
było sądownie przesłuchiwanych 
i karanych. Dopiero 28 maja został 
tenże samobójca zupełnie w spo-

koju na cmentarzu cholerycznym 
przez samychże palczan w obecno-
ści starosty pogrzebany. Grób robił 
chłop najęty z obcej wsi, gdyż tutej-
szy kopać nie chciał.

Sułkowice
Przy kościółku św. Zofii trudno 

dziś dopatrzeć się śladów cmenta-
rza. Pozostały tylko przytulone do 
ściany absydy kościoła–kaplicy na-
grobki klasycystyczne ks. Danka 
i organisty o tym samym nazwisku.

W czasach zaborów życie reli-
gijne przeżywało na naszych tere-
nach przejściowy kryzys. Był to czas 
podupadania i rozbierania dawnych 
świątyń, a jednocześnie budowy no-
wych kościołów i odrodzenia kilku 
parafii. Na początku wieku XIX 
w Sułkowicach stały dwa kościoły 
z XVII w.: murowany parafialny 
WW. Świętych oraz drewniany, 
podupadający kościółek św. Zofii. 
W tym czasie miejscowa parafia 
miała największy zasięg w całej 
swojej historii (obejmowała bowiem 
dawną parafię harbutowicką).

Równolegle rozwijał się inten-
sywnie folwark plebański. Gospo-
darował tu w 1796 r. nowo miano-
wany proboszcz ks. Józef Danek, 
późniejszy dziekan myślenicki, 
W epidemicznym roku 1806 dzie-
kan przeznaczył pole Między 
Zagrodami na nowy cmentarz. 
Kościółek św. Zofii został w 1801 
r. wystawiony na licytację i sprze-
dany za 80 reńskich banknotami 
panu Gajowskiemu, austernikowi 
z Zielonej.

Do czasu odbudowy kaplicy 
23 lata później funkcjonował tu je-
dynie cmentarz bez kaplicy i par-
kanu, tylko krzyż stał na rogu. (...) 
Tam na cmentarzu wielu pogrze-

biono póki nie było teraźniejsze-
go cmentarza. Grzebano na nim 
wszystkich zmarłych do 1806 r., 
a później znalazł się tam także 
grób ks. Danka.

Wiadomo z zapisów w kronice 
parafialnej, że w 1806 r. zmarłych 
z terenu parafii sułkowickiej pro-
boszcz chował już na nowym, ist-
niejącym do dziś cmentarzu, który 
urządził na polecenie dominium na 
18 zagonach zwanych Między Za-
grodami. W zamian za to otrzymał 
kawałek gruntu Markówka przy 
granicy Palczy, aby tam podda-
ny erygowany został i plebanowi 
5 reńskich płacił i 17 dni pieszych 
[w roku] odbywał.

W tych czasach ludzi gnę-
biły epidemie setkami morzące 
mieszkańców naszej gminy. Np.  
w roku 1831 dotarła na nasze ziemie 
straszliwa epidemia cholery, któ-
ra grasowała po kraju rozniesiona 
przez żołnierzy rosyjskich rannych 
w powstaniu listopadowym. W Suł-
kowicach umierało dziennie nawet 
po kilka osób. Proboszcz wpisywał 
osobno w księgi metrykalne zgony 
tych osób, które zostały pochowane 
osobno. Już po kilkunastu latach, 
w styczniu 1847 r. wybuchła epi-
demia duru brzusznego (tyfusu). 
Straszliwy, o niespotykanej dotąd 
skali pomór opanował całą Gali-
cję. Dziennie w każdej wsi umie-
rało nawet kilka osób. Ludzie bali 
się zarażenia, toteż zdarzało się, że 
przez kilka dni nie miał kto pocho-
wać zwłok. W Sułkowicach  zmarło 
w ciągu roku 740 osób, czyli ok. 25% 
populacji. W związku z tym ksiądz 
przeznaczył na cmentarz kolejne 
pole, obok tego, na którym pocho-
wano zmarłych na cholerę w 1831 r. 
Zostało ono poświęcone jako cmen-

Złożenie kwiatów od gimnazjum w Sułkowicach na grobie 
ks. Józefa Sadzika

Zabytkowy nagrobek kierownika szkoły w  Sułkowicach 
Hieronima Maliny 
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tarz przez dziekana, ks. Kronera, 
9 grudnia, kiedy epidemia już usta-
ła. W ten sposób powstał cmentarz 
epidemiczny (choleryczny) na spo-
ro lat wcześniej nim obowiązek 
taki nakazała c.k. administracja. 
Do epidemii dołączyły się klęski 
żywiołowe. Ludzie masowo umie-
rali więc również z wycieńczenia 
i z głodu, np. w Biertowicach w 
1847 r. z głodu zmarło 55 osób, choć 
wskutek „nadliczbowych” zgonów 
z przyczyn naturalnych ich faktycz-
na liczba mogła wynosić nawet 80. 
Tyfus, który grasował we wsi od 
marca do października, stanowił 
przyczynę śmierci 49 mieszkańców. 
W przeciągu roku zmarło tu łącznie 
148 osób, czyli ok. 35% ludności wsi. 
W Rudniku zmarły w tym tragicz-
nym roku 472 osoby, z czego 131 
z głodu i 190 na tyfus (29% miesz-
kańców). W latach 1848–49 z powo-
du dużej liczby zgonów w całej suł-
kowickiej parafii, nowy proboszcz 
ks. Franciszek Swoboda zmuszony 
był czynić zapisy drobnym macz-
kiem, aby pomieścić na kartach 
księgi wszystkich zmarłych.

Wiek XX dopisał cmentarzo-
wi historię obu wojen światowych,  
z tragicznymi mogiłami poległych 
w kampanii wrześniowej oraz 
ofiar pacyfikacji. W cmentarnych 
alejach natrafiamy na nagrobki 
z XIX i XX wieku wybitnych po-
staci związanych z Sułkowicami 
– kapłanów, lekarzy, nauczycieli, 
a wśrod nich człowieka, który 
wniósł imię naszego miasteczka 
do europejskiej wysokiej kultury 
– ks. Józefa Sadzika – założyciela 
pallotyńskiego Centrum Dialogu 
i wydawnictwa Editions de Dia-
logue w Paryżu, które stało się 
ostoją emigrantów XX wieku. 

Był przyjacielem Czesława Miło-
sza, który wpływowi ks. Sadzika 
właśnie zawdzięczał m.in. zainte-
resowanie tłumaczniem ksiąg bi-
blijnych z języków oryginalnych. 
Miłosz odwiedził grób ks. Sadzika, 
poświęcił mu osobny wiersz i bar-
dzo serdeczne miejsce w swoich 
wspomnieniach. Pisze w nich, jak 
bardzo ważny był dla niego ten 
ksiądz Józef rodem z Sułkowic. 

Od kilku lat pracownicy UM 
opiekują się grobami ofiar pacy-
fikacji, kampanii wrześniowej 
oraz grobem ks. Józefa Sadzi-
ka. W tym roku sztafetę pamięci 
o naszym szczególnym kapłanie
-humaniście przejęło gimnazjum 
w Sułkowicach, korzystając z moż-
liwości, jakie dają szkolne pro-
jekty. 1 listopada po raz pierwszy 
na grobie ks. Sadzika pojawił się 
wieniec od społeczności szkolnej 
gimnazjum.

Również i w Sułkowicach w tym 
roku przybyły na cmentarzu bruko-
wane alejki, dzięki wspólnej inicjaty-
wie gminy i firmy Juco oraz pomocy 
firm WiD-Bet, Gościbia i Stan-Bud, 
oczywiście w porozumieniu z ks. pro-
boszczem Edwardem Antolakiem.

Krzywaczka
Pierwszy cmentarz w Krzy-

waczce również musiał być zloka-
lizowany przy kościele, a pierwszy 
drewniany kościół pod wezwaniem 
św. Wojciecha stał na zboczu góry 
pomiędzy obecnym kościołem 
i obecną plebanią. Nie ulega wąt-
pliwości (jak podaje Monografia 
powiatu myślenickiego pod red, 
Romana Reinfussa z 1970 r.), że 
istniał już w latach 1325–1327, bo 
potwierdza to wykaz świętopietrza. 
Obecny neogotycki kościół (który 

rok temu obchodził stulecie)  jest 
już czwartą świątynią w tej wsi, 
a  z zapisów w kronice parafialnej 
wynika, że budynki te wędrowały 
między miejscem pierwszej świą-
tyni i obecnym przynajmniej po 
dwa razy. 

O cmentarzach znacznie mniej 
jest w kronikach wzmianek niż o ko-
ściołach. Niemniej wiadomo np., że 
w 1776 r. stary kościół (już pw. św. 
Trójcy): był już ze wszystkim zdezelo-
wany, podporami podparty aby nie 
obalił się. Stała przy nim sygnatur-
ka oraz dzwonnica na czterech słu-
pach, w której zawieszono 4 dzwony. 
Parkany około kościoła nowe, słupy 
jodłowe bez nakrycia dachem, które 
X. Antoni Komecki postawić kazał, 
także na kościele dach cały zły (...). 
Na cmentarzu kostnica o czterech 
węgłach. (...) Na cmentarzu z boku 
na rogu znajduje się dzwonnicz-
ka niska na czterech słupach (…), 
w którey znajduje się dzwonów cztery. 
Z tych jeden wielki, pomniejszych 
dwa, czwarty najmniejszy. Te dzwo-
ny na wałach y czopach żelaznych 
mocno żelazem opatrzone. Serca na 
pasach rzemiennych, liny przy tych 
dzwonach nowe do dzwonienia.

Na obecnym cmentarzu w 1887 
roku została wybudowana kaplica 
na rzucie prostokąta, zamknięta od 
zachodu trójboczną absydą, jednona-
wowa, dach siodłowy kryty dachów-
ką, wejście portalowe z piaskowca 
z motywem półkolumn ozdobione 
liściem lotosu. Dach zwieńczony sy-
gnaturką z klasycystyczną wie-
życzką wykutą z jednego kawałka 
kamienia. Drzwi dwuskrzydłowe 
dębowe. Ozdobą wnętrza tej gotyc-
kiej kaplicy jest drewniany ołtarz. 
W podziemiach umieszczona jest 
krypta rodziny Schmidtów, fundato-

Latem tego roku w Krzywaczce dokonano 
ekshumacji szczątków 21 żołnierzy niemiec-
kich pochowanych na cmentarzu parafialnym 
prawdopodobnie we wrześniu 1939.
Prace prowadziła Fundacja Pamięć zbierają-

ca i katalogująca informacje o miejscach pamięci, cmentarzach i gro-
bach niemieckich ofiar wojen.
Prace przy ekshumacji były prowadzone przez tydzień. Podczas nich 
odnaleziono dwa nieśmiertelniki które być może pozwolą ustalić per-
sonalia ofiar wojny, oraz dawną polską monetę 5-groszową. Przy eks-
humacji byli obecni pracownicy sanepidu, PCK oraz zarządca cmentarza 
ks. proboszcz Zbigniew Drobny.
Szczątki żołnierzy zostaną pogrzebane w Siemianowicach Śląskich 
gdzie w latach 90. XX wieku polskie władze przyznały Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge teren pod budowę cmentarza żołnierzy nie-
mieckich, a na miejscu byłego grobu zostanie umieszczona pamiątkowa 
tablica. Przez wiele lat grobem w Krzywaczce opiekowała się Janina 
Starowicz, a po jej śmierci ten obowiązek sumienia przejęła córka. Kaplica cmentarna z grobowcami rodziny Szmidtów 

w Krzywaczce
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rów kaplicy. Cała rodzina Schmid-
tów została pochowana na cmenta-
rzu parafialnym w Krzywaczce. Tam 
mają swój odpoczynek wieczny. 

W zamian za miejsce zajęte 
pod kaplicę cmentarną w 1876 r.  
Wincenty Schmidt oddał gminie 
Krzywaczka z przyległego swojego 
gruntu znaczną część na powięk-
szenie cmentarza, a resztę ofiaro-
wał dla miejscowej szkoły. 

Na uwagę zasługuje wyda-
rzenie z 1955 r., kiedy to zmarł 
ówczesny proboszcz ks. Mieczy-
sław Friedberg kapelan wojskowy, 
partyzant, wielki sympatyk OSP, 
ze względu na swoją przeszłość
i przekonania bardzo nielubia-
ny przez komunistyczne władze 
świeckie.  Strażacy w ciągu jednej 
nocy zdobyli materiały (o które 
w tych czasach było bardzo trudno 
i wydawano je na przydziały) i wy-
konali grobowiec na cmentarzu.

Rudnik
Najmłodszy w gminie jest 

cmentarz w Rudniku. Zaczęto na 
nim grzebać zmarłych w połowie 
XX wieku – jeszcze zanim oficjal-
nie ustanowiona tam została sa-
modzielna parafia. 

Położny jest tradycyjnie, przy 
kościele, na zboczu wzgórza ostro 
schodzacego w dół, tak że dopiero 
po wejściu na grzbiet zbocza wi-
dać rzeczywisty rozmiar bardzo 
dużej już nekropolii. Starsze gro-
by rudniczan, łącznie z tymi z II 
wojny światowej, znajdują się na 
cmentarzu w Sułkowicach. 

Cmentarze epidemiczne
Cmentarze parafialne nie są 

jedynymi miejscami pochówku w 
naszej  gminie. Mamy na naszych 
terenach trzy cmentarze epidemicz-

ne (potocznie zwane cholerycznymi), 
ustanowione wskutek zarządzenia ce-
sarza Franciszka Józefa. W 1873 r. pro-
boszcz sułkowicki zapisał: (...)  ze stro-
ny c.k. Rządu niepospolite nakazano 
zachowanie i rozporządzono środki 
z pośpiechem nawet w roku 1830 nie-
słychanym (...). Kazano wszystkim 
3 gminom [Harbutowice, Rudnik 
i Sułkowice] tworzyć cmentarze cho-
leryczne na tychże bez uwzględnienia 
przepisów i zwyczajów względem 
cmentarzy katolickich, obrażając tym 
uczucia religijne ludu. 

Zmarłego wówczas wskutek 
choroby zakaźnej rudniczanina ka-
zano pochować na tym cmentarzu. 
Przeciw takiemu postępowaniu 
byłem zmuszony z urzędu zaprote-
stować, poddawszy protest do c.k. 
Starostwa i c.k. Namiestnictwa, gdy 
trup niepochowany rezolucji czekał. 
C.k. Starostwo zarządziło trupa, 
którego pochowaniu na niepoświę-
conym cmentarzu gminni Rudniccy 
sprzeciwili się – pochować na cmen-
tarzu parafialnym, zawezwawszy 
wraz urząd parafialny, by cmenta-
rze choleryczne poświęcone zostały.

Dziś pozostały po tych cmen-
tarzach krzyże–kapliczki znaczące 
miejsca poświęcone. 

Pamiętając o cmentarzach para-
fialnych, na których spoczywają nasi 
bliscy, nie zapominajmy również 
i o tych miejscach pochówku tragicz-
nie zmarłych, umęczonych chorobą 
i przeciwnościami losu naszych 
dziadów i pradziadów. Spoczywa 
na nich, statystycznie ujmując, co 
trzeci mieszkaniec naszych ziem 
z tamtego pokolenia. Ofiarujmy 
im serdeczną modlitwę, oszczędź-
my śmieci na mogiłach.         (awz)

Najstarsza część cmentarza w Rudniku Cmentarz w Rudniku

Cmentarz choleryczny pod lipą 
w Harbutowicach

Pod koniec października nasza 
gmina odnowiła ziemną mogiłę 
nieznanego żołnierza w Harbuto-
wicach, poległego podczas II wojny 
światowej. Została ona ogrodzona, 
wykonano nowy nagrobek i za-
montowano tablicę memoratywną. 
Inwestycję sfinansował (4 tys. zł)
Wojewoda Małopolski.

Źródła: Kroniki parafii w Harbutowicach, Krzywaczce i Sułkowicach, Mo-
nografia powiatu myślenickiego, red. R. Reinfuss, Kraków 1970, Monogra-
fia gminy Sułkowice, red. P. Sadowski, Sułkowice 2002; relacje ustne.
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Podziękowanie
Poprzez inicjatywę Pana Burmistrza i potwierdzenie pomysłu przez Księdza Proboszcza 

postanowiliśmy wziąć udział jako JUCO w budowie alejek, wejścia głównego oraz poprawienie 
otoczenia silosu na śmieci na parafialnym cmentarzu. JUCO zabezpieczyło materiały, a wyko-
nawstwem zajmował się Pan Burmistrz, który nadzorował inwestycję. Bardzo ważnym atutem 
byli pracownicy UM w Sułkowicach. Pan Kuc jako brygadzista odpowiadał za prawidłowe 
ułożenie obrzeży i kostki. Zauważyłem bardzo szybkie i przemyślane działanie. Sprzyjała 
również ładna pogoda, co pozwoliło na zakończenie robót w planowanym terminie.

Cmentarz jest miejscem ogólnospołecznym bardzo istotnym w naszej wierze, tradycji  
i kulturze. To miejsce zadumy i przeżywania doświadczeń z naszymi bliskimi, przyjaciółmi 
niezależnie od stosunków, jakie nas z nimi łączyły. Potwierdzeniem jest szczególnie miesiąc 
listopad, kiedy to gromadzimy się na cmentarzach w całej Polsce.

Zachęcam ludzi dobrej woli, przedsiębiorców i tych którym się udało, aby przystąpili do 
dalszego etapu inwestycji, bo cmentarz to również wizytówka Sułkowic.

W imieniu zarządu firmy JUCO dziękuję Panu Burmistrzowi i Księdzu Proboszczowi za 
sprawną i konstruktywną współpracę przy wykonywaniu alejek na sułkowickim cmentarzu.

Wiesław Światłoń

Z wizytą w Juco

Całe życie w metalu
Sułkowickie Juco to firma rodzinna Państwa Światłoniów. Dziś zatrudnia 150 pracowników 

w Sułkowicach i w zakładzie filialnym na Ukrainie, a zaczynała się 
od zakładu kowalsko-ślusarskiego Józefa Światłonia założonego w 1958 roku. 

Redakcja: Czy to prawda, że wszyst-
kie ciupagi na Krupówkach w Za-
kopanem wyprodukowane zostały 
w Sułkowicach, w Państwa firmie?
Wiesław Światłoń: Na pewno 
większoścć tych porządnych, ku-
tych, bo oprócz nich sprzedawana 
jest odlewana chińszczyzna.

Red.: Skąd pomysł, żeby do asorty-
mentu produkowanych przez Was 
narzędzi wprowadzić ciupagi?
WS: Właściwie to nie wiem – samo 
przyszło. Jesteśmy przecież w gó-
rach. Myśleliśmy też, że ciupagi 
„chwycą” jako gadżet reklamowy.

Red: Prawda, sama widziałam, 
jak nasz burmistrz wręczał ciupa-
gi gościom. Wywierało to bardzo 
pozytywne wrażenie – zawsze z hu-
morem, więc i uśmiechem. Te Wa-
sze ciupagi tworzą dobry klimat.
WS: Bo my mamy dobry klimat 
w firmie. To jest firma w stu pro-
centach rodzinna – naszej rodziny 
Światłoniów, ale też ze względu 
na relacje  z pracownikami. Wielu 
z nich związanych jest z firmą od 
samego początku.

Red.: Takie firmy się podziwia, ale 
jak się głebiej zastanowić, to sze-
fom nie ma czego zazdrościć. Czło-
wiek się dość nagimnastykuje, żeby 
utrzymać jedną, własną rodzinę, 
a Panowie ile rodzin utrzymujecie?
WS: Mamy 150 pracowników i pro-
szę uwierzyć, że czasami ta gimna-
styka graniczy z akrobacją. Ale ja-
koś sobie radzimy, a ludzie od nas 
nie odchodzą, tylko w większości 
identyfikują się z firmą.

Red: Opowie Pan o historii firmy? 
Jak się to wszystko zaczęło?
WS: Jak powiedziałem, Juco pod 
każdym względem jest firmą ro-
dzinną, więc i swój początek ma 
w rodzinie. Nasz ojciec, będąc jesz-
cze w służbie wojskowej, sprzeda-
wał narzędzia, które wytwarzali 
miejscowi kowale, lecz mieli trud-
ności ze sprzedażą ich na lokal-
nym rynku. Wyroby te szczególnie 
dobrze sprzedawały się w Warsza-
wie i Częstochowie. Ojciec był kie-
rowcą w wojsku, więc postarał się 
o znalezienie odbiorców. Zawsze 
były to sklepy prywatne. Po wyj-
ściu z wojska sam podjął produk-

cję niektórych wyrobów, ze świa-
domością, że posiada już rynki 
zbytu. Początkowo prowadził swój 
zakład w wynajętym pomieszcze-
niu u sąsiada, a następnie zorga-
nizował warsztat w fundamencie 
nowo budowanego domu. Własny 
samodzielny warsztat wybudował 
w 1973 roku. Nareszcie było więcej 
miejsca i lepsze warunki pracy. Za-
instalowano wtedy nowe maszyny.

Red.: Panowie byliście wtedy dzieć-
mi. Czy pomagaliście ojcu w warsz-
tacie?
WS: To oczywiste. Wtedy było normal-
ne w Sułkowicach, że dzieci po szkole 
pracowały z rodzicami. Pomagaliśmy 
jak umieliśmy, a przy okazji ojciec 

wpajał nam „mit” pracy oraz uczci-
wość. Nauczył, jak ważna jest wiary-
godność i szybkość  działania. A nas 
to interesowało. W 1986 r. po śmierci 
ojca zaczęliśmy zarządzać firmą wraz 
ze starszym bratem Januszem. 

Red.: To był ciekawy okres. Jed-
nym przyniósł wiatr w żagle, inni 
ponieśli totalną klęskę.
WS: Zwłaszcza początek lat 90. XX 
wieku był bardzo trudny. Wszystko 
się w Polsce zmieniało – od polityki, 
przez ustrój do gospodarki.  Z dru-
giej strony polityka otwarta wobec 
ludzi przedsiębiorczych zachęca-
ła do  działania i szukania nowych 
rozwiązań w rozwoju firmy. Najważ-
niejsze było, żeby znaleźć rynki zby-
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tu i dobrych płatników, co w tym czasie, wydawało się 
prawie niemożliwe. Odbiorcy nie mieli gotówki. Często 
wymagali długich terminów płatności, a niejeden nie 
wywiązywał się z nich w ogóle. Trzeba było uważnie do-
bierać uczciwych i operatywnych odbiorców.

Red.: Rozwój firmy wymaga kosztownych inwestycji. 
Jak sobie z tym poradziliście?
WS: Przede wszystkim rzetelną, systematyczną pra-
ca i nieprzejadaniem całego dochodu. Mieliśmy tro-
chę wyczucia rynku. Jednak w 1991 r. zaciągnęliśmy 
pierwszy kredyt na zakup maszyn i urządzeń. Ryzyko 
było w tym czasie olbrzymie, gdyż w  Polsce panowała 
recesja, ale zakup nowych maszyn pozwolił na produk-
cję lepszych wyrobów, których domagali się odbior-
cy. Dzięki temu zaczęliśmy dostarczać narzędzia do 
większych i poważniejszych kontrahentów. W 1993 r.
uruchomiliśmy nowy kredyt na zakup hali produkcyj-
nej, gdzie obecnie  znajduje się  zakład. Pomysł nie 
był chybiony, lecz znowu ambitnie trzeba było zabrać 
się do pracy, aby nie popaść w trudności finansowe.

W tym czasie sytuacja gospodarcza w Polsce za-
częła się poprawiać. Od tego momentu zaczęły się 
duże inwestycje, budowa hal, zakupy nowoczesnych 
ciągów technologicznych, maszyn i urządzeń. To był 
czas, gdy zaczęliśmy uczestniczyć w targach krajo-
wych i międzynarodowych. Pozyskaliśmy też wtedy 
nowych odbiorców. 

Red.: Ale nie na ciupagi, prawda?
WS: Oczywiście, że nie, nie tylko. Produkujemy na-
rzędzia ręczne różnego typu, odkuwki oraz złącza 
budowlane. Produkcja narzędzi Juco sięga kilkuset 
pozycji. W 2000 r. zakończyliśmy też budowę po-
mieszczeń socjalno–biurowych. Był to kolejny ważny 
moment działalności.

Red.: Kiedy zaczęła się Ukraina? Skąd taki pomysł?
WS: W 2003 r. utworzyliśmy zakład produkcyjny na 
Ukrainie. Jest to nowoczesny zakład wybudowany już 
po własnym  wieloletnim doświadczeniu. Wykonuje-
my tam podobne wyroby jak w Polsce i zaopatrujemy 
stamtąd rynki wschodnie. Oczywiście najpierw pozy-
skaliśmy odbiorów zza wschodniej granicy, a później 
budowaliśmy zakład. W ten sposób wiele oszczędza 
się m.in. na transporcie i można szybciej reagować.

Red.: Czy tam pracują ludzie z Sułkowic?
WS: Nie. Zatrudniamy na miejscu Ukraińców to są 
dobrzy ludzie, choć pracują gorzej niż Polacy. Zwłasz-

cza mężczyźni. Tam kobiety są znacznie wydajniej-
szymi pracownikami.

Red: Jak Pan sądzi, dlaczego?
WS: Myślę, że z powodu wojny. Nie tej w latach 40., tyl-
ko najnowszych – np. w Afganistanie. Jeszcze w cza-
sie ZSRR mężczyzn  z Ukrainy werbowano do wojska 
i wysyłano na wojnę. A w domu zostawały kobiety, 
które musiały same radzić sobie z wychowywaniem 
dzieci, prowadzeniem domu i zarabianiem na życie. 

Red.: Zapewne uważnie śledził Pan wyniki wyborów 
na Ukrainie. Co oznacza ich wynik dla Waszej firmy?
WS: Nic się właściwie nie zmieniło. Partia Regio-
nów zachowała władzę, więc będzie mniej więcej tak 
samo, jak było. Nam się tam pracuje i funkcjonuje 
dobrze, choć oczywiście wolelibyśmy nastawienie 
bardziej proeuropejskie.

Red.: Wróćmy do Sułkowic. Przerwaliśmy ten wątek 
na budowie pomieszczeń biurowych.
WS: Kolejne inwestycje w firmie przyniósł rok 2005 
– była to budowa hali kuźni, obiektu, który w istotny 
sposób poprawia warunki pracy oraz daje możliwość 
zwiększenia produkcji.  Inwestycje i rozwój potencja-
łu ludzkiego trwają do dnia dzisiejszego. 

Red: Poważnie zabrzmiało, choć enigmatycznie. Czy 
w praktyce oznacza to, że zamierzacie przyjmować 
więcej ludzi do pracy?
WS: Nie ma takiej potrzeby. Zakład osiągnął opty-
malną liczbę pracowników. Kiedy mówię o rozwoju, 
myślę o jakości, nie ilości. Nasi pracownicy potrafią 
naprawdę wiele i mają bardzo duże możliwości – mają 
potencjał, a my staramy się, by mogli go rozwijać. 

Red.: Juco jest więc zakładem harmonijnie rozwija-
jącym się, bez skoków i upadków. Na wykresie była-
by to linia stopniowo wznosząca się w górę.
WS: Staramy się tak działać, choć i nas nie oszczę-
dzają trudności i zrządzenia losu. W 2008 roku 
w wieku 47 lat odszedł tragicznie zmarły brat Janusz. 
W firmie zastąpił go młodszy brat Staszek, który za-
jął się zarządzaniem produkcją. 

Red.: Przed firmą stoi jak z katalogu wycięta, lśnią-
ca świeżym drewnem tradycyjna kuźnia. Czy to jest 
rekonstrukcja?
WS: Ależ nie. To autentyczna kuźnia z lat 30. XX wie-
ku. Stała w Harbutowicach. Przenieśliśmy ją tutaj, 

Wiesław Światłoń przed starą kuźnia na terenie Juco 
w Sułkowicach

Nowoczesna hala produkcyjna Juco na Ukrainie

fo
t.

 A
n

n
a

 W
it

a
li

s 
Z

d
rz

en
ic

ka
fo

t.
 z

 a
rc

hi
w

u
m

 J
u

co



Klamra 10 (242) październik/listopad 2012

18

wyczyściliśmy wszystkie elemen-
ty i zachowaliśmy jej tradycyjne, 
czysto mechaniczne urządzenia. 
Proszę spojrzeć na te szczypce. 
Tak się to robiło. To była bardzo 
precyzyjna praca. Poszczególne 
części trzeba było ręcznie odkuć 
bardzo dokładnie, bo inaczej nie 
zgadzały się ze sobą i nie działały 
prawidłowo. Doskonale pamiętam 
te prace z dzieciństwa.

Red: Dziś się to bardzo zmieniło. 
Czy cokolwiek z tamtej tradycji 
ręcznego kowalstwa da się wyko-
rzystać w dzisiejszej produkcji?

Matryca do wypieku hostii pochodzą-
ca z 1749 roku

WS: Dzięki bogatej tradycji i do-
świadczeniu tamtego kowalstwa 
możemy dziś z powodzeniem sta-
wiać czoło aktualnym  wymogom 
i standardom rynku. Tradycja w po-
łączeniu z nowoczesnymi technolo-
giami owocuje produkcją narzędzi 
ręcznych spełniających najwyższe 
standardy. Bo w ostatecznym roz-
rachunku liczy się przecież jakość.

Red.: Ale cena też jest ważna. Nie 
sądzę, by Juco było w stanie prze-
bić cenę narzędzi chińskich.
WS: Cenę nie, ale ludzie, którzy 
pracują tymi narzędziami, wolą za-
płacić więcej i mieć narzędzia nie-
zawodne. Przekonali się, że to, co 
tanie, czasami dużo drożej wycho-
dzi. Poza tym, no cóż, statek z Chin 
nie zawsze przypływa na czas. 

Red.: Tutaj na ścianie tej starej 
kuźni wiszą jakieś dziwne nożyce, 
jakby jakaś matryca. Co to jest?

WS: To rzeczywiście matryca – do 
wypieku hostii. Otrzymaliśmy ją 
w prezencie. Jest na niej wyryty 
rok 1749.

Red.: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i poświęcony czas. 
WS: I ja dziękuję... o przepraszam, 
trochę sobie pobrudziłem ręce po-
kazując te stare narzędzia. Tak to 
już jest, całe życie w metalu. 
rozmawiała Anna Witalis Zdrzenicka
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Wernisaż foto-konkursu LGD

Najpiękniejsze 
miejsca 

Spośród 83 fotografii dostar-
czonych na konkurs LGD „Mię-
dzy Dalinem i Gościbią” komisja 
konkursowa wybrała te, które 
najbardziej się spodobały i najle-
piej oddały charakter gmin My-
ślenice i Sułkowice. 

Piękne krajobrazy na kon-
kursowych fotografiach oceniała 
komisja składająca się z prezesów 
i członków LGD Między Dalinem 
i Gościbią w składzie Adam Gumu-
larz – przewodniczący, Zofia Broży-
na, Kazimierz Dąbrowski, Jan Pod-
mokły, Marcin Trzepla oraz  Tomasz 
Wójtowicz. Wernisaż wystawy odbył 
się 19 października w sali lustrzanej 
myślenickiego domu kultury. Na 
laureatów czekały cenne nagrody 
– w tym tablet, profesjonalna lornet-
ka i statyw fotograficzny. 

Na wyróżnionych zdjęciach 
można było podziwiać uroki dwóch 
gmin (zob. fot. na okładce) – ziemię 
myślenicką reprezentowały widoki: 
z góry Kamiennik, na  leśne drogi 
w Łękach i w Jaworniku oraz zimo-
wy krajobraz Poręby i rzeka Trze-
meśnianka. Na ziemi sułkowickiej 
dostrzeżone przez fotografów zostały 
widoki z przełęczy Sanguszki, po-
mnik przyrody Cisy im. M. Racibor-
skiego w Harbutowicach, groby kon-
federatów barskich w Lesie Groby, 
Diabelski Kamień w Rudniku oraz 
panorama Krzywaczki.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej 
Kopciuch z Myślenic, który ujął ko-
misję obrazem samotnego dębu na 
przełęczy Sanguszki z widokiem na 
pasmo Barnasiówki i Sularzówki. 
Drugie miejsce przypadło Barbarze 
Tokarz za „Zimę w Porębie”, trze-
cie zaś otrzymała Anna Nowak za 
zdjęcie Krzywaczki (widok z góry 
cmentarnej). Do wyróżnionych prac 
zaliczono natomiast fotografie: Da-
miana Łuczaka, Łukasza Leśniew-
skiego, Grzegorza Żmii, Joanny Biel, 
Piotra Golonki, Małgorzaty Cichosz 
i Julii Dąbrowskiej. 

Warto było wziąć udział w kon-
kursie – niezależnie od możliwo-
ści zdobycia nagród - przyjemnie 
jest uwieczniać piękno naszych 
krajobrazów i dzielić się nim z in-
nymi. Najciekawsze zdjęcia będą 
wykorzystywane w publikacjach 
promocyjnych LGD. Można je też 
oglądać w MOKiS w Myślenicach, 
a od 8 listopada – w bibliotece 
w Sułkowicach. (jg) 

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nie-
ograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 
usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia 
w Sułkowicach  – ul. Szkolna 9, stanowiącego własność 
Gminy Sułkowice. Przetarg odbędzie się 26 listopada 
2012 o godz.1000 w budynku UM w Sułkowicach, Rynek 1.
W a r u n k i  p r z e t a r g u:
– Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowa-
dzenie działalności  handlowej  lub usługowej (koniecz-
ność doprowadzenia we własnym zakresie wody).
– Cena wywoławcza  za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł 
+ 23%  VAT w stosunku miesięcznym.
– Wadium w wysokości 300 zł należy wpłacić do dnia 
21.11.2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w BSR Kra-

ków oddz. Sułkowice nr 75 85890006 0170 0000 0068 
0016  (kwota  ta w tym dniu powinna znajdować się już 
na powyższym koncie).
– Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia przetargu.
– Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg 
zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy wadium przepada na rzecz wynajmującego.
– Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem 
(12) 273-20-75 lub 273-21-48.

W Y K A Z nieruchomości  stanowiących własność Gmi-
ny Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargu  ustnego nieograniczonego.

Nr działki – 1177/2
Powierzchnia działki – 900 m2
Położenie i opis nieruchomości – nieruchomość zabudo-
wana, położona w centrum Krzywaczki w odległości ok. 
600 m od drogi krajowej nr 52; częścią składową nie-
ruchomości  jest budynek  komunalny  murowany, wol-
nostojący, dwukondygnacyjny, o pow. ogólnej 302,9 m2 
częściowo podpiwniczony, kryty blachą, wymagający 
remontu kapitalnego, w którym mieściło się przed-
szkole samorządowe  w Krzywaczce
Nr Księgi wieczystej - KR1Y/00022284/5
Przeznaczenie w planie zagospodarowania prze-

strzennego – MU” tereny mieszkalnictwa  i usług oraz 
„KZ” – tereny tras komunikacyjnych
Cena nieruchomości netto - 324.000 zł
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% VAT.
Załącznikiem graficznym do niniejszego wykazu jest 
mapa, przedstawiająca przedmiotową nieruchomość.

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na 
stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 
21 dni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami).
Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć   
wniosek o jej nabycie do dnia 13.12.2012 r. 
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Był to kolejny już występ 
z serii jubileuszowych i „projekto-
wych” – pierwszy odbył się w sali 
widowiskowej w strażnicy w Rudni-
ku w lutym dla zaproszonych władz 
z Małopolski i gości oraz dla miesz-
kańców Rudnika. Następne były na 
Dniach Sułkowic w lipcu, później 
na dożynkach gminnych w Harbu-
towicach i podczas odpustu na św. 
Michała w Lesie Groby. 11 listopada 
planowany jest kolejny koncert.

Tożsamość oraz kreatywność
Koncert w GOK 28 paździer-

nika – był małym podsumowa-
niem całorocznej pracy Chóru 
Elegia Seniorzy. Pieśni ludowe 
i żartobliwe przyśpiewki o rela-
cjach damsko-męskich czy o Rud-
niku, przeplatane były także wy-
stępami tanecznymi „elegistów” 
młodszych (szkolnych) i starszych 
(uniwersyteckich) . Jak mówi Bar-
bara Szatan: w koncercie wzięły 

Downi toś mi mówił – kochany aniołku, a teroz to ino – rusoj ze się kołku

Chór Seniorzy na 70–lecie Elegii
Panie w pięknych zielonych jednolitych spódnicach z kolorowym żółto-pomarańczowo-zielonym 

kwiatowym zdobieniem, w zielonych kamizelkach na białych bluzkach 
oraz panowie w czarnych spodniach i kamizelkach z zielonymi lamówkami, muchą pod szyją 

i chusteczką w butonierce, zaprojektowane przez Barbarę Szatan i Irenę Powroźnik 
– tak zaprezentował się chór seniorów Elegii z Rudnika, tym razem na scenie GOK w Sułkowicach.

udział trzy, a nawet czteropokole-
niowe grupy, całe rodziny. Wszyst-
ko oczywiście przy akompania-
mencie „elegijnej” orkiestry. 

Tegoroczne występy chóru 
odbywały się w ramach konkursu 
„Mecenat Małopolski” z projektu 
zrealizowanego przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Małopol-
skiego. Zadanie rudnickiego chóru 

nosiło nazwę: Tożsamość oraz kre-
atywność. Muzyka we wsi Rudnik. 
Za środki z Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach pro-
gramu sfinansowano dyrygenta, 
program do pisania nut i częściowo 
stroje. W ramach pomocy chórowi 
Gmina Sułkowice zwiększyła do-
tację dla GOK w Sułkowicach na 
działalność Chóru Elegia Seniorzy. 
Wydano foldery o chórze oraz śpiew-
niki, które można było otrzymać 
podczas niedzielnego koncertu. 

Seniorzy z Rudnika poka-
zują, że emerytura nie musi być 
nudna. To muzyczno–rozrywkowe 
przedsięwzięcie bowiem doskona-
le urozmaica im czas i sprawia, że 
mogą atrakcyjnie i aktywnie spę-
dzić popołudnia i wieczory. Tylko 
pozazdrościć Rudnikowi takich pa-
sjonatów tradycji. I podziękować za 
wspaniałą promocję swojej miejsco-
wości na arenie wojewódzkiej. 

Chór Elegia Seniorzy podczas jubile-
uszowego występu w GOK
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Pożegnania i wieczna pamięć

Kończący się rok był obok wielu radosnych 
zdarzeń, czasem pożegnań osób zaangażowa-
nych w pracę samorządu gminnego i nasze życie 
społeczno-organizacyjne. 

W poprzednim numerze „Klamry” pożegna-
liśmy Danutę Chodnik – sołyskę Harbutowic od 
1998 do 2010 roku. Wkrótce po niej zmarł jej po-
przednik – Józef Biela – sołtys Harbutowic w la-
tach 1990–1998, radny pierwszych kadencji samo-
rządu gminnego po 1990 roku. 

W pamięci ludzi pozostał jako dobry sołtys, 
który dbał o sprawy swojej wsi i skutecznie zabie-
gał o jej interesy w Radzie Miejskiej.

W tym czasie był również prezesem OSP Har-
butowice i członkiem zarządu gminnego ZOSP 
RP. Nawet gdy już odszedł z czynnego życia spo-
łecznego, jego zdanie liczyło się w sprawach waż-
nych dla Harbutowic.

Te dwa pożegania przypomniały o trzecim, 
nieco wcześniejszym. U progu lata zmarł Józef Ję-
drzejowski, człowiek, którego życie zrosło się ze 
sztandarem OSP Sułkowice. Był chorążym pocztu 
sztandarowego, którego skład nie zmienił się od  
ponad 40 lat. Odszedł strażnik sztandaru, a jego 
powierzenie następcy miało w tej sytuacji niemal 
symboliczny wymiar sztafety pokoleń i pamięci. 

(red.)  
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Kiedy śpiewają, zawsze jest święto

Czar szkolnych chórów

Ćwiczą dykcję i emisję głosu, pracę przeponą 
i śpiew na głosy, śpiewają solfeże i szlifują teksty – bez 
cienia znużenia na twarzach, z radością i samozapar-
ciem. Nie nuży praca, gdy podyktowana jest pasją. 
Kolejne sukcesy są motywacją do podejmowania no-
wych wyzwań, nowego wysiłku i prowadzą do przeży-
wania nowych, wspólnych radości. Tworzy się zespół 
wiedziony wspólnymi doświadczeniami, połączony 
wspólnym celem i przyjaźnie, nieraz na całe życie.

– Chór dodaje szkole splendoru, budzi dumę, wiąże 
wspólnotę szkolną. Od szkoły podstawowej przez liceum 
po studia – zawsze w moich szkołach mieliśmy chór. 
Uważam, że to były bardzo dobre szkoły. Dlatego zale-
ży mi tak bardzo na tym, by w naszych szkołach gmin-
nych postawały i rozwijały się chóry  – mówi Rozalia 
Oliwa. Na pytanie, dlaczego właśnie chóry, dowodzi, że 
taki zespół kształci nie tylko muzykalność, lecz rów-
nież charakter; dyscyplinę, poczucie obowiązku, daje 
dzieciom nowe pole kontaktów towarzyskich i istot-
ne tematy do rozmowy. Wciąż wspominam rewelacyj-
ny chór Danuty Żarskiej działajacy w Krzywaczce 
w latach 1980–2004 oraz to, jak bardzo go brakowało, 
gdy przestał działać. Na szczęście od dwóch lat mamy 
nowy chór w Krzywaczce, który wyrasta na godnego 
następcę – dodaje.

ZPO w Krzywaczce
Obecne wcielenie szkolnego chóru powstało tu 

w roku 2010, gdy do pracy przyszła absolwentka Aka-
demii Muzycznej Małgorzata Wątor, instruktor chóru 
ZPiT Ziemia Myślenicka. W dwa miesiące po założe-
niu chór zdobył II miejsce na konkursie powiatowym 
w Lubniu. Później już było tylko w górę – coraz lepiej, 
doskonalej, pełniej. Do najnowszych sukcesów chóru 
należy zwycięstwo na przeglądzie piosenki ekologicz-
nej w Myślenicach. Na gminnym przeglądzie kolęd  
pastorałek w ubiegłym roku zespół góralski wyłonio-
ny z chóru zajął I miejsce w swojej kategorii, II miej-
sce w swojej zajął chór gimnazjum, a III – chór szkoły 
podstawowej. – Kiedyś po próbie, już na pełnym luzie, 
spontanicznie zaproponowałam zaśpiewanie kolędy 

Z pozoru rzecz zwyczajna – w każdej szkole znajdą się dzieci, które lubią śpiewać; 
jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej i przeważnie na nikim nie robi to wielkiego wrażenia. 

Kiedy jednak te same dzieci spotkają się chórze, gdu zaspiewają unisono, 
nawet najbardziej opornym na urok muzyki raz ciarki przechodzą po plecach, raz rosną skrzydła. 

Szkolne chóry. Jest w nich jakieś dostojeństwo i szlachetność. Niejeden stał się powodem do chluby.  

Chór szkoły podstawowej i gimnazjum z Rudnika 
pod dyrekcją Ireneusza Przały

Występ chóru z gimnazjum w Krzywaczce pod batutą 
Małgorzaty Wątor podczas sesji sylwestrowej Rady Miejskiej

góralskiej. Wyszło wspaniale. Okazało się, że kilka 
dziewcząt ma „góralskie” głosy. Zdecydowaliśmy się 
więc na utworzenie zespołu góralskiego. Zawsze gdy 
występuje, ma bardzo ciepłe przyjęcie, np. na opłatku 
w tym roku – mówi Małgorzata Wątor. Muzyka jest 
zdecydowanie pasja jej zycia i potrafi tą pasją zarażać 
dzieci z podstawówki i gimnazjalistów.

ZPO w Rudniku
Najstarszy działąjący chór szkolny mamy w Rud-

niku. Został założony w 1999 roku, gdy tylko do szkoły 
przyszedł pracować Ireneusz Przała. Początkowo był 
jeden chór szkolny, jednak regulaminy konkursowe 
wymusiły podzielenie go na szkołę podstawową i gim-
nazjum. Na szkolnych uroczystościach występują ra-
zem, jako połączone chóry, do konkursów przystępują 
osobno - i odnoszą znaczące sukcesy. W maju tego roku 
w Konkursie Poezji Śpiewanej w Myślenicach „Wyśpie-
wajmy marzenia poetów” solistka chóru gimnazjalne-
go Natalia Rogowiec  wyśpiewała III miejsce w  kat. so-
lista.  Śpiewała Nie żałuję Edyty Gepert i Most dwojga 
serc. Rok wcześniej inna solistka Katarzyna Falc z klasy 
6 wygrała VII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej organizowany przez ZSOiZ w Lubniu oraz gminny 
w Krzywaczce. W I Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w sułkowickim GOK-u Kasia i Natalia 
wygrały w swoich kategoriach wiekowych (szkoła 
podstawowa i gimnazjum), a w kategorii chór/zespoły 
wokalne Rudnik otrzymał wyróżnienie. W roku 2010 
rudnicki chór zwyciężył w gminnym konkursie pieśni 
patriotycznej w Krzywacze. W historii chóru są suk-
cesy i „medalowe” miejsca w Myślenicach na prze-
glądach dorobku artystycznego szkół podstawowych 
i gimnazjów, kolęd i pastorałek i wielu, wielu konkur-
sów. Dyplomy za te sukcesy dekorują szkolne koryta-
rze, kroniki szkolne wpisują je „złotymi zgłoskami”. 

– Wydawałoby się, że nam w Rudniku jest łatwiej 
dobrać dzieci do chóru, bo mamy Elegię. Z jednej strony 
na pewno tak, bo Rudnik jest rozśpiewaną wsią. Z dru-
giej strony jednak jest to problem, bo śpiew ludowy jest 
zupełnie inny niż nasz. Tam trzeba pewne frazy akcen-
tować, wyciągać w górę, tutaj wręcz je tłumimy. Ciężko 
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Próba chóru gimnazjum w Sułkowicach 
z Aleksandrą Łakomy

się jest przestawić. To wymaga dużej świadomości mu-
zycznej – wyjaśnia Ireneusz Przała, człowiek którego 
życie związane jest z muzyką w różnych jej postaciach. 
Jedną z nich jest rudnicka orkiestra dęta. 

Gimnazjum w Sułkowicach
Aleksandra Łakomy jest z wykształcenia polonist-

ką, ponieważ jednak muzyka „grała jej w duszy” przez 
całe życie, zdecydowała się na rozszerzenie swojego 

wykształcenia. Rok temu na prośbę dyrektor Stefanii 
Pilch podjęła się trudnego zadania powołania do ży-
cia szkolnego chóru. Należą do niego same dziewczęta 
(ok. 30) – taki wiek. Pomimo że tak młody, chór poka-
zywał się już nie tylko na szkolnych uroczystościach, 
lecz również podczas świąt gminnych. W październiku 
śpiewał podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
w Myślenicach.  Obecnie przygotowuje się do udziału 
w gminnym konkursie pieśni patriotycznej w Krzy-
waczce. – Dziewczęta całe serce wkładają w ten chór, 
ciężko pracują na próbach, nie protestują nawet jeśli 
próby przeciągają się na kolejną godzinę, lub gdy je-
dyny wolny termin wypada nam wcześnie rano. To 
bardzo ważne, by miały możliwość pokazania efektów 
tej pracy, dzielenia się muzyką. Przecież śpiewany, bo 
lubimy – mówi Aleksandra Łakomy. 

Podstawówka w Sułkowicach
Chór sułkowickiej podstawówki jest młodziutki, 

bo powstał zaledwie dwa miesiące temu. Ma już na 
swoim koncie występ w szkole na akademii z okazji 
Dnia Papieskiego i poza szkołą – w kościele parafial-
nym. Już zapowiadane są następne koncerty.

Muzyki uczy tu absolwentka Akademii Muzycznej 
Halina Repeć, która w poprzednich latach prowadziła 
szkolne kółko muzyczne. 

Repertuar
Wbrew pozorom repertuar szkolnego chóru to 

nie przelewki. Instruktorzy zgodnie twierdzą, że naj-
trudniejsze są pieśni patriotyczne. Często mają trud-
ną melodię, zmienny rytm, bogatą harmonikę. Nic 
dziwnego, te pieśni mają wzruszać i porywać, budzić 
miłość do Ojczyzny. Mimo to nasze chóry szkolne nie 
idą na łatwiznę. Ambitnie wyszukują coraz to nowe 
propozycje, uczą się nowych utworów i same się nimi 
zachwycają. Dziewczęta z chóru w Krzywaczce przy 
każdej możliwej okazji chcą śpiewać Katyń 1940. 
Ostatni list Lecha Makowieckiego, gimnazjalistki 
z Sułkowic ćwiczą na konkurs w Krzywaczce w listo-
padzie Wolność Edyty Gepert i pieśń Warszawo ma, 
rudniczanie zachwycili się Warszawskimi dziećmi.  
W najbliższym czasie usłyszymy też na uroczysto-

ściach gminnych Hej chłopcy, bagnet na broń sani-
tariuszki  powstania warszawskiego Krystyny Kra-
helskiej, pieśni czasów niewoli i wojen. Jest z czego 
wybierać, bo pieśni patriotycznych mamy niemal 
tyle, co kolęd, a kolęd i pastorałek to jest chyba tyle, 
co gwiazd na niebie. Również one są mocną stroną 
repertuaru naszych chórów, które prześcigają się, 
w wyszukiwaniu mniej znanych pozycji. Krzywaczka 
ma w repertuarze 19 pieśni patriotycznych, Rudnik 
– dziesiątki dawnych kolęd i pastorałek. 

Nie samym wzruszeniem jednak żyje młody 
człowiek. W repertuarach chórów szkolnych mamy 
też piosenki i współczesnej estrady. Okazję po temu 
dają szkolne festyny, uroczystości końca roku szkol-
nego, Dnia Dziecka. Do ulubionych pieśni z tej ka-
tegorii w Krzywaczce należy Kiedy umrę kochanie 
Haliny Poświatowskiej z repertuaru Janusza Radka.  
– U nas każdy ma wpływ na dobór repertuaru, może 
zaproponować utwór, który mu się podoba i jeśli inni 
to zaakceptują, śpiewamy go. Przecież śpiewamy bo 
lubimy – mówi Aleksandra Łakomy – i dalej ćwiczy 
z chórzystkami Gołębi song Maryli Rodowicz.

Chóralna szkoła charakteru
Nauczyciele apelują do rodziców, by zachęcali 

dzieci do uczestniczenia w zajęciach muzycznych. Ta 
fascynacja odciągnie je od biernego siedzenia przed 
monitorem i od miałkich wirtualnych rozmów na 
rzecz żywego kontaktu i działania w realnym świecie.

Dyrektor ZPO w Krzywaczce Mirosław Chmiel 
zdecydował się tak ułożyć grafik, by do klas naucza-
nia początkowego skierować na zajęcia nauczyciela 
muzyki po Akademii Muzycznej i plastyka po ASP. 

– Tak rozumiem zadanie szkoły podstawowej. Ma 
ona zadbać o wszechstronny rozwój dziecka, kształ-
cić wszelkie zdolności, wyławiać wszelkie talenty 
– i to dziecko, które potrafi zrobić szpagat i to, któ-
re pięknie śpiewa i gra, i geniusza matematycznego, 
i poetę. Ale muzyka ma miejsce szczególne w dzisiej-
szym odhumanizowanym świecie, przywraca czło-
wiekowi poczucie piękna i wzruszenie, daje język do 
wyrażenia własnych emocji. Dlatego staram się jak 
mogę znaleźć godziny na te zajęcia. Kiedyś dawałem 
godziny dyrektorskie, teraz staram się dysponować 
w ten sposób 19 i 20 godzinę. Chwała burmistrzowi za 
to, że dodał dwie godziny na chór i pani Małgosi, że 
nie patrzy na zegarek na próbach. 

Miłośnicy chórów już wkrótce (20 listopada) będą 
mieli okazję usłyszeć wszystkie nasze chóry szkolne, 
a także zespoły ze szkół, w których jeszcze nie ma chórów 
na gminnym festiwalu pieśni patriotycznej w Krzywaczce.  

Występ chóru szkoły podstawowej w Sułkowicach podczas 
Dnia Papieskiego, dyryguje Halina Repeć.

zebrała awz
fotografie z archiwum „Klamry” 
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Inauguracja w GOK

Rok kulturalny 
zainaugurowany

Jak zwykle na otwarcie roku 
kulturalnego Gminny Ośrodek 
Kultury z siedzibą w Sułkowi-
cach zaprezentowały się zespoły 
działające pod jego egidą – czyli 
Orkiestra Dęta, zespół taneczny 
Retro, Koła: Teatralne, Gitaro-
we oraz śpiewająca grupa przed-
szkolaków „Dzieci Chudego”. 

Wręczono nagrody w konkur-
sach wakacyjnych oraz na naj-
większego grzyba, którego znalazł 
w sezonie 2012  czteroletni Adam 
Ochnicki z Sułkowic. Jego prawdzi-
wek ważył 1,21 kg. Podczas inaugu-
racji można było również obejrzeć 
prace graficzne studentki Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie – sułko-
wiczanki Magdaleny Światłoń. 

Joanna Gatlik: Kogo sportretowa-
łaś na wystawionych w GOK gra-
fikach?
Magdalena Światłoń: Gustawa 
Holoubka, Roberta Planta z zespo-
łu Led Zeppelin, babcię Stefanię 
Garbień, mamę, brata Wojtka, ko-
leżankę Magdę. 

JG: Po jakiej szkole średniej je-
steś? Co teraz studiujesz? Jakie 
tam macie zajęcia?
MŚ: Ukończyłam Liceum Nr 1 
im. Bartłomieja Nowodworskiego 
w Krakowie. Obecnie jestem na 
III roku Grafiki na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Te 
studia są superciekawe, wykła-
dowcy kładą  duży nacisk na rysu-
nek i projektowanie graficzne. Na 
zajęciach stosujemy druk płaski 
– rysuje się tuszem albo kredką li-
tograficzną na kamiennej matrycy, 
można robić wiele odbitek, druk 
wypukły i wklęsłodruk. Mamy za-
jęcia z animacji, multimediów, fo-
tografii. Nie zamieniłabym moich 
studiów na żadne inne.

JG: Co Cię skłoniło, żeby wybrać 
akurat to?

MŚ: Zawsze coś sobie rysowałam, 
ale do czasu liceum nie zastana-
wiałam się nad tym, co będę robić 
dalej. Potem wiedziałam, że na 
pewno jakiś kierunek humani-
styczny. Grafika to przyszłościo-
wy kierunek. Rysunek lubię dużo 
bardziej niż malarstwo. Tradycyj-
na grafika to dla mnie jedna wiel-
ka przygoda, magia.  Na roku jest 
u nas 30 osób, jesteśmy podzieleni 
na dwie grupy. Doszło do nas parę 
osób z ASP. Teraz na UP wprowa-
dzono też wzornictwo.

JG: Czy wystawiałaś już gdzieś 
kiedyś swoje prace?
MŚ: Tak, raz w VI klasie podsta-
wówki. Nasza plastyczka, pani 
Ewa Garbień namówiła mnie do 
tego. Moje rysunki koni wisiały 
w Ośrodku Kultury, a wystawę, pa-
miętam, nazwałam „Bajeczny Ta-
bun” (choć najpierw chciałam jej 
dać angielską nazwę Heavy Horses 
(to był tytuł piosenki Jethro Tull, do 
dziś często  inspiruję się muzyką). 

JG: Co możesz robić po swoich stu-
diach? Co planujesz na przyszłość?
MŚ: Różne rzeczy, zależy, co będę 
chciała. Mogę zostać artystką, wy-
stawiać swoje prace w galeriach. 
Ale myślę, że najlepiej będzie 
chyba w agencjach reklamowych 
– tam można projektować banery, 
okładki, fototapety na ściany, ta-
blice i różne oznakowania na szla-
kach. Mogę składać gazety i książ-
ki. Po grafice można też pracować 
w animacji, którą bardzo lubię. 
Mam też zajęcia z animacji 3D. 

JG: Co głównie malujesz i jaką 
techniką?
MŚ: Uwielbiam portrety, ludzi 
w dużym formacie, bo są reali-
styczne. Jestem bardziej rzemieśl-
nikiem niż artystą. Rysuję głów-
nie muzyków, lubię czytać i robić 
komiksy. Podoba mi się też alter-
natywna technika fotograficzna 
– guma chromianowa. Lubię też 
rysować ołówkiem, węglem. Cie-
kawa jest monotypia – (robienie 
odbitek na kartce przy pomocy 
zwykłej szyby pomalowanej far-
bą drukarską) oraz moja ulubio-
na tradycyjna technika graficzna, 
czyli druk wklęsły na matrycach 
metalowych, na których wykonu-
je się rysunek igłą. Mam też kilka 
abstrakcji wykonanych inną tra-
dycyjną techniką graficzną czyli 
litografią. 

JG: Kiedy malujesz?
MŚ: Głównie w ramach zajęć, albo 
na zadania. Czasem, jak nie mam 
nic do roboty, to wieczorem przy 
radiu rysuję, co mi przyjdzie do 
głowy. Mam też programy kom-
puterowe, które pozwalają mi się 
bawić grafiką cyfrową – to moje 
hobby. 

JG: Masz jakichś modeli?
MŚ: Tak, co tydzień na Rysunku 
mamy wynajętego modela. Inna 
grupa ma martwą naturę, a my na 
szczęście częściej ludzi (nie prze-
padam za pejzażami). W domu 
zwykle biorę na warsztat brata, 
bo jest pod ręką. Pracuję też na 
podstawie zdjęć. Ostatnio „prze-
rabiam” moją mamę ze zdjęć z lat 
młodzieńczych. Jednak najlepiej 
jest rysować z natury. 

JG: Co robisz ze swoimi pracami? 
Czy masz na nie jakichś nabywców?
MŚ: Nic, siedzą w domu na półce. 
Kilka powiesiłam, ale ściany mają 
ograniczoną powierzchnię, a ja lu-
bię rysunki w dużym formacie np. 
100/70 cm. Czasem prace zabierają 
prowadzący zajęcia. Czasem ktoś 
z rodziny coś u mnie zamawia. Je-
den obraz przekazałam na aukcję 
charytatywną, którą organizowa-
li znajomi z Czechowic-Dziedzic 
z fundacji Ojca Pio.

Rozmawiała Joanna Gatlik

Magdalena Światłoń – o grafice, bajecznym tabunie i gumie chromianowej

Jej świat
Swoje prace prezentowała już kilka razy rodzinnie (głównie z tatą Witoldem) na wrześniowym Jarmar-

ku „Sułkowicka Jesień”. Wrażliwą duszę artystyczną odziedziczyła bowiem po ojcu – rzeźbiarzu 
z zamiłowania, który przez wiele lat wykonywał rękodzieło artystyczne na kramy w Sukiennicach.
Ona nie rzeźbi, a rysuje i maluje. Ołówkiem, węglem, akrylami, różnymi technikami graficznymi. 

Tym razem wystawiła swoje prace w sułkowickim ośrodku kultury. 
Wystawę pod nazwą „Mój świat” można będzie oglądać do końca listopada. 

Kilka prac Magdy można zobaczyć na 
stronie www.shownd.com/m_swiatlon



fo
t. J

o
a

n
n

a
 G

a
tlik

Adaś Ochnicki Jerzy Żurek

fo
t. J

a
n

 Z
d

rz
e
n

ic
k

i
f

Prawdziwki dwa po 1,2 kg

Wystawa grafik Magdy Światłoń w GOK

Konkurs fotograficzny LGD

Komputery do SIO Jesienne porządki

Prawie jak w raju
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Przed obrazem św. Jadwigi, 
patronki szkoły autorstwa 

Jana Sochy

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Poświęcenie nowego budynku Przedszkola w Krzywaczce
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Informator Pacjenta 
w gminie Sułkowice

A

Przychodnie

Przyjmują lekarze:
Michał Fordoński 
– specjalista chorób wewnętrznych

Grzegorz Furtak 
– specjalista chorób wewnętrznych

Ewa Górszczyk 
– pediatra w trakcie specjalizacji 

Adam Matoga 
– specjalista radiologii

Małgorzata Pawłowska-Wójcik 
– specjalista chorób wewnętrznych

Ewa Wachaczyk
– lekarz medycyny

Aleksandra Zarzecka 
– pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Łukasz Zarzecki 
– specjalista medycyny rodzin-
nej w trakcie specjalizacji

Janusz Zarzecki 
– specjalista medycyny rodzinnej, lekarz 
medycyny pracy – uprawniony do ba-
dań kierowców, dyrektor Przychodni

Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Ośrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej 9 w Sułkowicach
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800

rejestracja osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie: tel. 12 273 21 73; 12 273 25 58

Pielęgniarki środowiskowo–rodzinne:
Katarzyna Biela 
Małgorzata Jaśkowska
Natasza Łabędź
Anna Moskal
Danuta Mroczek

Położne środowiskowo–rodzinne:
Katarzyna Łukasiewicz
Zofia Starzec

Pielęgniarki medycyny szkolnej:
Halina Kwinta
Elżbieta Moskal

oraz:
Elżbieta Mirocha
– pielęgniarka medycyny pracy
Maria Barańska
– koordynator pracy Przychodni

Szczepienia ochronne dzieci 
wtorki, środy i czwartki od 15 do 17.

Pobieranie materiału do ba-
dań analitycznych 
wtorki i piątki od 8 do 930. 

Poniżej podajemy wykaz przychodni lekarskich podstawowej opieki
medycznej i poradni specjalistycznych działających na terenie 
naszej gminy, wraz z nazwiskami ordynujących lekarzy, 
pielęgniarek wraz godzinami pracy oraz aptek.

Poza godzinami pracy przychodni mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnej 
całodobowej (czyli po godz. 18, w niedziele i w święta) pomocy medycznej na ogólnych zasa-
dach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Najbliższe ambulatorium znajduje się na terenie szpitala w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 
tel. (12) 273–03–55, (12) 273–03–82 lub (12) 273–02–00. 

W stanach zagrożenia życia należy dzwonić po pogotowie – nr 112 lub 999.

Wykaz ambulatoriów pracujących w nocy i święta znajduje się na stronie internetowej 
małopolskiego oddziału NFZ.  

Przychodnia Medycyny Rodzinnej realizuje również świadczenia zdrowotne w od-
działach w Izdebniku oraz Lanckoronie. 

W Lanckoronie działa gabinet stomatologiczny, dostępny także dla mieszkańców Gmi-
ny Sułkowice w ramach kontraktu z NFZ, tel. (33) 876–35–76.
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Przychodnie
NZOZ VITAMED  Ośrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej 9 w Sułkowicach

Poradnia w Rudniku przy ul. Centralnej 205

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800

rejestracja osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie: 

Sułkowice tel. (12) 273–20–70

Rudnik tel. (12) 273–93–69

Przyjmują lekarze:
Andrzej Miś – lekarz medycyny ogólnej, kierownik poradni

 Sułkowice   Rudnik

pn.   800 – 1300   1400 – 1500   
wt.   800 – 1300 i 1500 – 1800 1400 – 1500

śr.  1300 – 1800   nieczynne
czw.  1400 – 1800   nieczynne
pt.  1400 – 1800   1200 – 1300

Anna Zwierzchowska – pediatra

 Sułkowice   Rudnik

pn.  1300 – 1800   1400 – 1500   
śr.   800 – 1300   1300 – 1600

czw.   800 – 1300   1300 – 1500

pt.   800 – 1300   1300 – 1600

Pielęgniarki środowiskowo–rodzinne:
Sułkowice

Danuta Kaczor – środowiskowa
Maria Piątek – zabiegowa 
i ds. szczepień
Sylwia Pułka 
– położna

Pracownia fizjoterapii 
od poniedziałku do piątku 

w godz. od 800 do 1800

tel . (12) 346–35–44

W ramach kontraktu z NFZ 
pracownia oferuje refundowane 
zabiegi w zakresie: 

– kinezyterapii, 
– hydroterapii, 
– masażu leczniczego, 
– fizykoterapii (elektrote-

rapia, krioterapia, laser, ultra-
dźwięki, pole magnetyczne, 
światłolecznictwo). 

Dodatkowo prowadzona 
jest rehabilitacja dzieci i mło-
dzieży sponsorowana przez 
gminę Sułkowice. 

Program obejmuje dzie-
ci i młodzież mieszkającą lub 
uczącą się na terenie gminy 
z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią lub stopniem niepełno-
sprawności oraz  rehabilitację 
dzieci i młodzieży ze zdiagno-
zowaną wadą postawy. 

Pobieranie materiału do badań analitycznych 
Sułkowice – wtorki i piątki od 800 do 930

Rudnik – wtorki od 900 do 1000

Poradnie
NZOZ Aga-Vit Sp. z o.o.  ul. Tysiąclecia 1a w Sułkowicach (stara plebania)

rejestracja pn. – pt. 1000 – 1600

tel. (12) 273–29–78, 500 058 585

w ramach NFZ
Poradnie kardiologiczne

W. Adamczyk 
śr. i czw. 1500 – 1900

pt. 800 – 1400

J. Polaczek–Kornecki 
(prezes)
pn. 1400 – 1800

czw. 1200 – 1700

lek. med. K. Sydor
śr. 800 – 1200

Poradnia okulistyczna

S. Stefura
pn. 900 – 1300

A Polaczek–Kornecka
wt. 1400 – 1800

śr. 1200 – 1600

Poradnia nefrologiczna

P. Włodek
pon. 1400 – 1800

śr. 1000 –1400

pt. 1400 – 1800

Poradnia Alergologiczna
dr med. A Bestyńska–Krypel
(terminy ustalane indywidualnie)

Poradnia USG
lek. med. C. Czerwińska
(terminy ustalane indywidualnie) 

Punkt badań laboratoryjnych
czw. 1000 – 1200

Poza kontraktem z NFZ

Pielęgniarki dyplomowane: 
M. Grabysz 
M. Karpierz

NZOZ Sułko-Med
Przychodnia 
ginekologiczno–położnicza
(Szpital na Siemiradzkiego)
Sabina Załuska–Besa
pt. 930 – 1200

Rudnik

Krystyna Pulka
Monika Przała
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NZOZ Ak-Med tel. (12) 273–29–78

Olga Plebańska 
pn.  1300 – 1600 
czw.  1200 – 1800

pt.    800 – 1400

Karolina Glanowska
pon.  1600 – 1900

wt.  1200 – 1800

śr.  1000 – 1600

Gabinety
Ośrodek Zdrowia 
ul. Szkolna 9 w Sułkowicach

NZOZ Samo-Zdrowie
tel. (12) 273–32–09

Urszula Wagner
pn. 1300 – 1900

wt. 1300 – 1900

śr.    730 – 1330

czw.    730 – 1300

pt.     730 – 1330

Tadeusz Stanach
pn.   800 – 1300

pt.   800 – 1300

Lidia Bosacka tel. (12) 372–52–90
pon. – śr. 1200 – 1900

czw. – pt. 1100 – 1700

Stara Plebania 
ul. Tysiąclecia 1a w Sułkowicach

(na terenie Kuźni)
Danuta Olszewska–Słapek
tel. 604–177–158
pon.    900 – 1400

wt.  1600 – 2000

śr.    900 – 1400

czw. 1600 – 2000

pt.   900 – 1400

Adam Góralczyk
tel. 608–654–292
wt.  1600 – 1800

czw.  1600 – 1800

Gabinety prywatne 
ul. 1 Maja 70 w Sułkowicach

NZOZ An-dent
ul. Dolna 400 w Rudniku
Anna Kucia–Wiśnicz

tel. 691–572–353
pn. – pt.  800 – 2000

sob.   800 – 1600

NZOZ Laryngolgia ul. Szkolna 9 w Sułkowicach
Poradnia laryngologiczna

rejestracja: pon. 1400–1600, wt. 730 – 1000, czw. 1500 – 1700

dr Aleksander Ścisławski
pon.  1400 – 1800

wt.   730 – 1130

dr Witold Drexler
czw.  1500 – 1700

Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej 
w Sułkowicach, ul. Tysiąclecia 17, tel. 721–852–926

(dla wszystkich dzieci z gminy Sułkowice)

lekarze stomatolodzy: Piotr Woś i Anna Kosińska
pon. czw. i pt. 800 – 1400

Apteki
Sułkowice: 
ul. Szkolna 9 tel. (12) 273–36–87
pn. – pt.  800 – 2000

sob.  800 – 1500

ul. Szkolna 1 tel. (12) 273–35–18
pn. – pt.  800 – 1900

sob.  800 – 1300

ul. 1 Maja tel. (12) 273–31–04
pn. – pt.  800 – 1600

sob.  800 – 1400

Krzywaczka tel. (12) 312–93–10

w Centrum E 7
pn. – sob.  900 – 2100

niedz.  900 – 1700

Rudnik tel. (12) 273–92–12

Punkt apteczny
ul. Centralna 205 (strażnica)
pn. – pt.  800 – 1700

sob.  900 – 1300

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach, ul. 1 Maja 66
tel. 608–654–292, 509–602–690

terapia dzienna  dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepeł-
nosprawnych intelektualnie prowadzona przez: instruktorów terapii 
zajęciowej, pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, asystenta osoby 
niepełnosprawnej i pracownika socjalnego

pon. – pt.  800 – 1600

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza, Harbutowice 1 
tel. (12) 273–20–02  

Punkt Konsultacyjny w Sułkowicach
dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
terapeuta Piotr Kozar

śr.  1400 – 1900

czw.  1000 – 1300

Mityng otwarty sułkowickiej wspólnoty AA 
w siedzibie w GOK

I niedziela miesiąca godz. 1700 – mityngi otwarte (dla wszystkich) 

pozostałe niedziele o godz. 1700 –  mityngi dla zainteresowanych
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Zadania własne i kompetencje gminy 
w zakresie ochrony zdrowia określa ustawa o sa-
morządzie gminnym, a zadania zlecone – rozpo-
rządzenia ministrów. Na tej podstawie do zadań 
gminy na rzecz ochrony zdrowia należy m.in.:

– zabezpieczenie dostępności do świad-
czeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
położnictwa i ginekologii oraz stomatologii 
zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

– prowadzenie działań związanych z pro-
filaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholo-
wych regulowane gminnym programem profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

– realizacja usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

W zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej do gminy należy m.in. 
opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów pro-
gramów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
gminy oraz przekazywanie informacji o realizowa-
nych programach zdrowotnych powiatowi.

Programy zdrowotne powinny dotyczyć 
zwłaszcza ważnych zjawisk epidemiologicznych; in-
nych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących 
całej populacji lub jej określonej grupy oraz wdroże-
nia przedsięwzięć profilaktycznych.

Ochrona i promocja zdrowia  
Gmina Sułkowice, jako właściciel części budynków, w których działają przychodnie i poradnie lekarskie, 

systematycznie dba o ich stan techniczny i podnoszenie ich standardu. 

Na potrzeby społeczności lokalnej reaguje, m.in. wynajmując posiadane lokale na wybrany rodzaj 

usług medycznych oraz przyznając je nieodpłatnie organizacjom nastawionym na ich świadczenie

(np. w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych). 

Nasza gmina tworzy i finansuje z własnego budżetu lub w oparciu o środki zewnętrzne 

programy profilaktyki zdrowotnej, dofinansowuje programy tego typu prowadzone przez powiat oraz 

przez inne podmioty. Stwarza przyjazny klimat dla podmiotów świadczących usługi prozdrowotne.

Dostępność
Gmina jest właścicielem bu-

dynku ośrodka zdrowia, w którym 
regularnie prowadzi remonty i mo-
dernizacje. Działa w nim kilka Nie-
publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej prowadzących podstawową 
opiekę medyczną w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, gabinety stomatologiczne, 
ambulatoria i punkty pobierania  
materiału do badań analitycznych, 
gabinet fizykoterapii,  a także apte-
ka. Na terenie ośrodka działa m.in. 
punkt konsultacyjny dla osób z pro-
blemem alkoholowym i ich rodzin. 

Jak wynika z raportów składa-
nych przez kierowników tych pla-
cówek, potrzeby mieszkańców całej 
gminy są w tym zakresie w pełni za-
spokajane.

Profilaktyka i ochrona zdrowia
Z pozostałymi podmiotami 

medycznymi gmina współpracuje, 
m.in. wspierając prowadzoną przez 
nie działalność profilaktyczną. Przy-
kładem może być akcja Białej Nie-
dzieli organizowana przez poradnie 
specjalistyczne Aga-Vit i gminę w le-
cie tego roku; ogłasza na swojej stro-
nie internetowej, tablicach ogłoszeń 
i w prasie gminnej akcje profilak-
tyczne prowadzone przez podmio-
ty działające na terenie gminy oraz 
podmioty z zewnątrz w zakresie np. 
profilaktyki raka piersi, raka prosta-
ty, wad postawy u dzieci i młodzieży, 
profilaktyki próchnicy, chorób serca 
i krążenia, badań wzroku i słuchu; 
nieodpłatnie wynajmuje lokale lub 
place na prowadzenie tych akcji; 

wszelkimi dostępnymi sobie środ-
kami wspiera strażacką akcję krwio-
dawstwa. 

Samorząd intensywnie wspiera 
wszelkie działania Ośrodka Pomocy 
Społecznej, wspólnoty AA i duszpa-
sterzy w zakresie profilaktyki uza-
leżnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Wspiera też i współorga-
nizuje akcje charytatywne na rzecz 
osób chorych, które potrzebują 
wsparcia finansowego na leczenie 
specjalistyczne i rehabilitację. Przy-
kładem może być organizowany 
co roku w Sułkowicach wraz z KS 
Gościbia i prywatnymi sponsorami 
charytatywny turniej piłkarski. 

Wysoko postawiona jest w gmi-
nie opieka nad osobami niepełno-
sprawnymi m.in. dzięki doskona-
łej pracy Domu Opieki Społecznej 
w Harbutowicach oraz działalności 
Stowarzyszenia Wspomagania Osób 
Niepełnosprawnych SWON Kolo-
nia, prowadzęcego Środowiksowy 
Dom Samopomocy. Gmina wspiera 
te działania finansowo w ramach 
konkursu ofert, dotuje część przed-
sięwzięć, stwarza klimat sprzyjający 
rozwojowi ich działalności i promuje 
je w dostępnych sobie mediach.

Programy profilaktyczne
W całości z budżetu gminy fi-

nansowany jest program zdrowotny 
Rehabilitacja lecznicza – fizjote-
rapia dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej ruchowo oraz dzieci 
i młodzieży z wadami postawy 
z terenu Gminy Sułkowice. Prze-
targ na realizację tego programu wy-
grał NZOZ Vita-Med. Prowadzony 

jest od marca do grudnia tego roku. 
Rekrutacja prowadzona jest w spo-
sób ciągły. Na jego realizację gmina 
przeznaczyła ze swojego budżetu po 
5 tys. zł miesięcznie (w sumie 50 tys. 
zł). Do 30 września z tego progra-
mu skorzystały 33 osoby, w tym 25 
z wadami postawy i 8 osób niepeł-
nosprawnych. Łącznie wykonano 
1924 zabiegi w całości nieodpłat-
ne dla pacjentów, wykorzystując 
z puli programu 28 tys. 82 zł.

Wraz ze starostwem powia-
towym gmina realizowała tzw. 
program norweski profilaktyki 
próchnicy. Owocem tego progra-
mu jest działający w szkole pod-
stawowej w Sułkowicach gabinet 
stomatologiczny. Gmina z wła-
snych środków przygotowała lo-
kal, a powiat zapewnił jego nowo-
czesne wyposażenie. Od kilku lat 
z powodzeniem obsługuje on dzie-
ci z terenu gminy.

W budżecie tegorocznym gmi-
na zarezerwowała 15 tys. zł na reali-
zację wspólnego programu ze sta-
rostwem powiatowym. W związku 
z tym na komisję zdrowia w paź-
dzierniku zaproszona została Mał-
gorzata Bajer odpowiedzialna za 
promocją zdrowia w starostwie po-
wiatowym. Wyjaśniła ona, że gminy 
mogą same zgłaszać potrzeby na 
realizowanie poszczególnych pro-
gramów prozdrowotnych. Jednak 
po doświadczeniach lat ubiegłych, 
kiedy to powiat starał się prowadzić 
wiele programów profilaktycznych, 
okazało się, że największą skutecz-
ność mają te, które są adresowane 
do dużej populacji i że warto skon-
centrować się na wspólnym progra-
mie realizowanym przez kilka gmin. 
Mają one największą możliwość uzy-
skania potrzebnego dofinansowania 
z programów zewnętrznych. Powiat 
postanowił więc skoncentrować się 
na profilaktyce próchnicy oraz na 
profilaktyce chorób układu krąże-
nia i profilaktyce cukrzycy. – Mniej 
programów, ale za to realizowanych 
systematycznie, przez wiele lat, dla 
dużej populacji ma szanse przynieść 
największe efekty – powiedziała, 
zachęcając naszą gminę do współ-
uczestnictwa.


