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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.
Jan Kasprowicz

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
miłości w rodzinach, daru szczerej 

przyjaźni i życzliwości ludzkiej
oraz wszelkiej wszelkiej pomyślności 

na nadchodzące święta i Nowy Rok 2013
życzą Państwu

Burmistrz
 wraz z Zespołem Współpracowników

oraz redakcja „Klamry”
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Nagrody Samorządowe 2012
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Uroczystości patriotyczne
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Burmistrz i Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapraszają na spotkania opłatkowe 

wszystkich Mieszkańców:

  6 stycznia 2013 r. – niedziela – w Krzywaczce

13 stycznia 2013 r. – niedziela – w Sułkowicach

20 stycznia 2013 r. – niedziela – w Rudniku

27 stycznia 2013 r. – niedziela – w Harbutowicach

  2 lutego 2013 r.     – sobota – w Biertowcach

Spotkania w Krzywaczce, Sułkowicach, Rudniku i Harbutowicach 
odbędą się w strażnicach OSP, 

a w Biertowicach – w Domu Weselnym Klaudia 

Niechaj magiczna moc 
Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie Państwu spokój i radość. 
A każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
będzie niezapomnianym czasem, spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień w gronie rodzinnym. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem 

pokoju, szczęścia i realizacji zamierzeń.

Życzy 
Rada Miejska w Sułkowicach

N a s z a  o k ł a d k a
Ten plan jest widziany z poddasza. Przez cierniowe ogrody
Gałązek i drzew wielkich. Na śnieg patrzą i wodę,
Przyprószoną zaledwie. A zaś w głębi chmura
Wiatr pochwyciła, zamknęła w swym wnętrzu.

Biegnie pies z uchem postrzępionym w bójce. Gawron
Kroczy kłaniając się śniegom to w lewo, to w prawo
Człowiek wór niesie. Dzieci do sanek przywiązane.
A z kominów – aż do mnie – wznosi się woń jadła.
  (Stanisław Grochowiak, Bruegel II)           Pieter Bruegel, Myśliwi na śniegu (1585) 

Ten wiersz i obraz przypominają wykorzystany na okładce obraz 
Anny Bogdanowicz „Kolędnicy”, namalowany podczas pleneru ma-
larskiego w Sułkowicach w zimie 2011 roku, który przedstawia jeden 
z naszych pejzaży. 

Zastanawialiśmy się w redakcji, kto z Państwa rozpozna, które to 
miejsce. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Proponujemy przysyłanie 
fotografii najbardziej podobnej do namalowanego pejzażu z opisem 
sfotografowanego miejsca. Z przyjemnością opublikujemy je w na-
stępnych wydaniach „Klamry”. Nasz adres e-mail: klamra@sulkowice.
pl, a adres pocztowy – 32-440 Sułkowice, Rynek 1.

Klamra Gazeta Gminna 
Wydawca: Burmistrz Gminy 
Sułkowice.
Redaktor: Anna Witalis Zdrzenic-
ka. 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.

Drodzy Czytelnicy
Zapraszamy do lektury po-

dwójnego, świątecznego numeru 
„Klamry”. Jest on podwójnie świą-
teczny – obejmuje wydarzenia od 
święta Odzyskania Niepodległości 
do świąt Bożego Narodzenia, oczy-
wiście ze Świętym Mikołajem po 
drodze. Wspomnimy też św. Jaku-
ba – okazuje się bowiem, że Sułko-
wice leżą na jakubowym szlaku ze 
Wschodu Europy do Compostelli. 
W grudniu pamietać też trzeba o św. 
Barbarze, patronce – także obecnych 
wśród nas – górników i o smutnej 
rocznicy stanu wojennego. 

Obok materiałów świątecz-
nych, znajdą w nim Państwo waż-
ne dla naszej gminy wydarzenia 
powszednie, a wśród nich podsu-
mowanie dwóch lat w inwesty-
cjach gminnych. Temu temato-
wi poświęcamy osobną wkładkę, 
a w niej – wywiad z burmistrzem 
na półmetku kadencji.

Prezentujemy osoby, które 
warto poznać, żegnamy księdza 
Mariana po 8 latach duszpaste-
rzowania w Sułkowicach i witamy 
nowego wikariusza w naszej suł-
kowickiej parafii. 

W przyszłym roku wydamy 250 
numer „Klamry”. Jesteśmy z Pań-
stwem już od  21 lat. Staramy się 
być w Państwa imieniu wszędzie 
tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, 
ciekawe, warte odnotowania.

Staramy się bowiem, by Gaze-
ta Gminna „Klamra” była kroniką 
wydarzeń w gminie Sułkowice, 
a jednocześnie, by mogli w niej 
Państwo odnaleźć to wszystko, co 
napawa Was dumą z dokonań Wa-
szych miejscowości, ich bogatej 
tradycji i kultury, aspiracji miesz-
kańców. Życzymy Wam i sobie, by 
było ich jak najwięcej.

Anna Witalis Zdrzenicka
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Stawki opłat za wodę i ścieki 2013

rodzaj usługi jednostka stawka
ceny za wodę

gospodarstwa domowe
zł/m3

3,60
pozostali odbiorcy 4,97
opłata abonamentowa 
dla wszystkich odbiorców wody zł/miesiąc 6,16

ceny za ścieki
gospodarstwa domowe

zł/m3
3,75

pozostali odbiorcy 7,43
opłata abonamentowa za ścieki 
dla wszystkich odbiorców zł/miesiąc 6,37

opłata za odbiór przyłącza wodociągowego
gospodarstwa domowe

zł
200,00

pozostali odbiorcy 200,00
opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

gospodarstwa domowe
zł

150,00
pozostali odbiorcy 150,00

Ceny i opłaty zawierają podatek VAT.
Do ceny każdego metra sześciennego wody dla gospodarstw domowych gmina
dopłaca 1,37 zł, a do każdego metra sześciennego ścieków dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice – 3,68 zł.

S e s j a  R a d y  M i e j s k i e j  2 3  l i s t o p a d a

Nasze drogi powiatowe
Na sesji gościł starosta po-

wiatu myślenickiego Józef Tomal, 
który przedstawił zamierzenia 
inwestycyjne powiatu na terenie 
naszej gminy w przyszłym roku 
oraz odpowiadał na pytania nt. 
możliwości współpracy w latach 
następnych. Poinformował on 
m.in., że na wspólne inwestycje z 
naszą gminą przewidziane jest w 
budżecie powiatu 150 tys. zł. In-
westycje wspólne dotyczą głównie 
dróg powiatowych i są prowadzone 
poprzez finansowanie ich po po-
łowie z budżetu powiatu i gminy. 
Oznacza to, że gmina musi rów-
nież wyasygnować na nie 150 tys. 
zł. Przewidziane jest wykonanie 
dalszego etapu budowy chodnika 
na ul. Dolnej w Rudniku i ul. Spor-
towej w Sułkowicach oraz moder-
nizacja mostku na Ptasznicy. Je-
żeli wystarczy pieniędzy, starosta 
deklarował, że myśli o chodniku 
w Krzywaczce.

Radni upominali się o na-
wierzchnię ulic Starowiejskiej i Na 
Węgry, które od wielu lat czekają na 
modernizację. Starosta wyjaśnił, że 
wzdłuż tych ulic ma być prowadzo-
na kanalizacja, więc gmina będzie 
odbudowywała te ulice po zakończe-
niu inwestycji. Na protest radnych, 
zbulwersowanych faktem, że na 
drogach powiatowych kompletnie 
zdewastowanych nakładki ma kłaść 
gmina, starosta wyjaśniał, iż jest to 
konsekwencja zgody starostwa na 
wejście z pracami ziemnymi w te uli-
ce. Argumentacja ta nie przekonała 
jednak radnych, którzy  podkreśla-
li, że wykonawca inwestycji ma obo-
wiązek przywrócenia drogi do stanu 
sprzed rozpoczęcia prac, a nie mo-
dernizować jej całą nawierzchnię. 
Starosta tłumaczył, że po wykopach 
przez kilka lat ziemia będzie osiadać 
i w niedługim czasie powiat i tak 
będzie musiał te nawierzchnie mo-
dernizować.

Szpital i szkoła
Starosta przedstawił też po-

krótce stan prac przy remoncie 
myślenickiego szpitala. Oznajmił, 
że utrzymanie stosunkowo dobrej 
kondycji szpitala jest obecnie zada-
niem priorytetowym dla starostwa. 
Wykonanych już zostało szereg re-
montów, a następne są prowadzo-
ne. Generują one ogromne koszta, 

ale efekty są warte zachodu. Obec-
nie powiat zamierza przeprowa-
dzić kompleksową modernizację 
oddziału pediatrycznego. Starosta 
prosił radę o rozważenie możliwo-
ści udzielenia powiatowi wsparcia 
przez naszą gminę na finansowa-
nie tych prac. 

Zwrócił się też do rady z ape-
lem o promowanie sułkowickie-
go Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w środowi-
sku lokalnym, by szkoła miała  jak 
najwięcej uczniów. Dodał, że powiat 
zamierza zmodernizować warszta-
ty szkolne. W obecnym kształcie 
są one – jak twierdził – nieekono-
miczne, zajmują za dużo miejsca 
i dysponują zbyt dużą ilością prze-
starzałego sprzętu. Poddał też pod 
dyskusję możliwość odkupienia 
przez gminę szkolnego internatu, 
jednak dyrektor szkoły Waldemar 
Wolski dodał, że nie jest to moż-

liwe w najbliższym czasie, gdyż 
w internacie działają warsztaty 
(np. hotelarskie) i prowadzone są 
w nim zajęcia lekcyjne.

Skrzyżowanie i dyskont 
Radni zgłaszali też najpilniej-

sze potrzeby związane z mająt-
kiem starostwa na terenie naszej 
gminy. W pierwszym rzędzie pod-
kreślali konieczność przebudowy 
skrzyżowania z drogą jasienicką, 
które jest zbyt niebezpieczne i ma 
na nim miejsce dużo poważnych 
wypadków. Prosili też o porozu-
mienie ze starostą wadowickim 
na temat wyremontowania części 
drogi na Ptasznicę, która leży już 
na terenie tamtego powiatu. 

Pytali ponadto, dlaczego staro-
stwo dało zgodę na budowę dyskon-
tu spożywczego w Biertowicach, 
pomimo że teren potencjalnej bu-
dowy został przez radę wyłączony 
z planowania przestrzennego. 
Starosta wyjaśnił, że pozwolenie 
zgodne było i jest z obowiązują-
cym planem.  

Inwestycje 2012
Prezentację multimedialną 

na temat stanu zaawansowania 
gminnych inwestycji zaplanowa-
nych na bieżący rok przedstawiła 
Dorota Gabryl. W „Klamrze” oma-
wiamy je szczegółowo w osobnej 
wkładce tematycznej.

Starosta Józef Tomal na posiedzeniu RM
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Podatki od nieruchomości 2013

rodzaj jedn. pow. stawka w zł

grunty

związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni

1 m2 0,88

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrownie wodne 1 ha 4,51

pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni

1 m2 0,45

pozostałe 1 m2 0,18

budynki lub ich części

mieszkalne 

1 m2 
po-
wierzch-
ni użyt-
kowej

0,63

związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynki mieszkalne lub 
ich części zajęte na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 

19,76

zajęte na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

10,65

związane z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 

4,63

garaże wolnostojące 5,05

budynków letniskowych i altan 7,66

budynków zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego

7,66

inne 3,99

budowle lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości 
określonej na podsta-
wie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3.7 
ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych

Opłaty za wywóz odpadów i nieczystości 2013

rodzaj usługi jednostka stawka w zł

odpady komunalne – od pojemników 0,11 m3

zł za jeden wywóz
13,50

odpady komunalne – od pojemników 1,1 m3 81,00

wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływo-
wych do gminnej oczyszczalni ścieków zł za jeden wywóz beczką 3 m3 88,00

unieszkodliwianie odpadów komunalnych na gminnym 
składowisku odpadów

zł za 1 Mg 260,00
(+VAT)

Ceny i opłaty (poza unieszkodliwianiem odpadów) zawierają podatek VAT. Opłata za unieszkodliwianie stanowi dochód 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.

Więcej światła
W ramach wolnych wniosków 

radni postanowili, że dodatkowe 
fundusze pozostałe z budowy za-
lewu przeznaczą na zainstalowa-
nie dodatkowych lamp w Sułko-
wicach. Sołtys Biertowic zgłaszał 
też bardzo pilną potrzebę zainsta-
lowania oświetlenia na przystan-
ku przy skrzyżowaniu z drogą na 
Rudnik Dolny. Rada postanowiła 
jednak, że z tej puli pieniędzy na-
leży wykonać dodatkowe oświetle-
nie w Sułkowicach.

Czyja własność
Tematem powracającym w dys-

kusji radnych jest własność działek, 
przez które biegną gminne drogi. 
Coraz częściej zdarzają się sytuacje, 
że właściciele choćby tylko udziału 
w drodze zamykają je dla ruchu po-
jazdów i dla inwestycji.

Okręgi wyborcze 
Ostatecznie, po konsultacjach 

z komisarzem wyborczym, RM 
uchwaliła podział gminy na jed-
nomandatowe okręgi wyborcze. 
Gmina Sułkowice będzie miała 
w dalszym ciągu 15 radnych, ale 
zmieni się rozkład mandatów. Bę-
dziemy mieli 3 radnych z Rudni-
ka, 1 z Biertowic, 2 z Krzywaczki, 
2 z Harbutowic i 7 z Sułkowic. 

Gminne programy 
Jak co roku rada uchwaliła 

Gminny program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 

w 2013 roku. Uchwalony też został 
Gminny Program Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Stawki opłat w 2013 roku
Uchwalone zostały stawki opłat 

oraz podatków lokalnych na następ-
ny rok. Ich wysokość podajemy 

w osobnych tabelach. Wzrosną one  
o wskaźnik inflacji – średnio ok. 4%, 
podobnie jak podatek od środków 
transportu. 

Zasady naliczania opłat za 
wodę, ścieki i odbiór nieczystości  
wyjaśnił obecny na sesji prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Witold Magiera.

Dorota Gabryl z prezentacją stanu za-
awansowania gminnych inwestycji

(awz)
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W kościele
Mszę św. odprawili w konce-

lebrze księża sułkowickiej parafii 
pod przewodnictwem probosz-
cza ks. Edwarda Antolaka. Wiele 
z osób obecnych w kościele po raz 
pierwszy miało okazję widzieć od-
nowione prezbiterium – nawiązują-
ce do stylu romańskiego – zgodnie 
z zamysłem architektów świątyni. 
Uwydatnił się rytm pilastrów dzie-
lących ściany absydy, nabrały bla-
sku witraże, kamienne podłogi i dol-
ne partie ścian podkreślają surowy, 
a zarazem dostojny charakter. Bra-
kuje jedynie obrazu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, który zamarko-
wany jest obecnie kopią. Będzie to 
mozaika – również nawiązująca do 
wczesnochrześcijańskiego wystro-
ju świątyni. Podobnie ołtarz głów-
ny zachowuje styl prostego bloku 
z około X wieku, z wmontowaną 
płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy. 
W tej samej konwencji utrzymane 
jest lektorium. Po obu stronach czę-
ści ołtarzowej, na wysokości odno-
wionych ołtarzy bocznych, zawieszo-
ne zostały monitory wyświetlające 
wyraźnie treść śpiewanych pieśni.

Homilię ks. proboszcz  oparł 
o refleksję nad naturą krat widzial-
nych i niewidzialnych, pętających 
człowieka pomimo pozorów wol-
ności. Po latach walki o niepod-
ległość jesteśmy krajem wolnym, 
ale czy jesteśmy krajem wolnych 
ludzi? Mamy wolną Polskę, ale 
czy jesteśmy wolnymi Polakami? 
– pytał. Szczególny akcent położył 
na wolność w duchu miłości i po-
czucie wspólnoty.

Uroczystą oprawę liturgii za-
pewnił chór Apassionata, pięknie 
i wzruszająco śpiewający pieśni li-
turgiczne i patriotyczne.  

Pomnik
Pod pomnikiem jak zwykle 

ustawiły się delegacje wszyst-
kich środowisk naszej gminy – od 
przedszkolaków po kombatantów, 
od władz gminnych, po stowarzy-
szenia i jednostki organizacyjne. 
Każda delegacja z wieńcem. Pro-
cesja wieńców podążała w szpa-

Gminne uroczystości niepodległościowe

Sztandary, wieńce i nagrody samorządowe
Oficjalne obchody Święta Niepodległości w naszej gminie mają trzy stałe punkty; 

Msza Święta za Ojczyznę, złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem 
oraz  galowy koncert w strażnicy OSP w Sułkowicach z wręczeniem Nagród Samorządowych.

lerze pocztów sztandarowych (14) 
ze sztandarem gminy na czele, a uro-
czysty charakter wydarzenia pod-
kreślała sułkowicka orkiestra dęta 
wiązanką melodii patriotycznych.

Do sztandarów i ich znaczenia 
nawiązał w swoim przemówieniu 
burmistrz Piotr Pułka, podkreślając, 
jak wielka jest potrzeba poczucia 
wspólnoty wśród ludzi i jak wielką 
wartością jest wspólnota gminna, 
akcentowana przez wspólny sztan-
dar. Wspominał czasy, gdy za sztan-
dar oddawało się życie, bo był on 
znakiem najwyższych wartości. 

Gala z nagrodami
Uroczyście udekorowana sala 

główna strażnicy. Na tle draperii 
z flagą narodową i orzełkiem, przy 
aplauzie widowni nagrody samo-
rządowe (w tym roku trzy równo-
rzędne) odbierali: Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Harbu-
towice, jednostka OSP Sułkowice 
i Leszek Tyrawa. 

MDP przy OSP w Harbuto-
wicach działa nieprzerwanie od 
ok. 25 lat. Jednym z jej inicjatorów 
był ówczesny redaktor „Klamry” 
i nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Harbutowicach Stefan Boche-
nek. Pierwszym opiekunem dru-
żyny był druh Władysław Horwat 
zwany „Dziadkiem Kowalem”. Po 

nim schedę przejął Jacek Kwiatek, 
następnie obecny naczelnik OSP 
Jan Golonka, a od 2007 r. prowa-
dzi ją Rafał Nowak. Obok chłopię-
cej, istnieje też (od 2001 r.) sekcja 
dziewcząt. Obie formacje odnoszą 
liczne sukcesy, w tym zwycięstwa 
w gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych, miejsca w ścisłej, 
„medalowej” czołówce w zawodach 
powiatowych i w powiatowych 
Turniejach Piłki Nożnej o Puchar 
Komendanta PSP w Myślenicach. 
MDP aktywnie uczestniczy w uro-
czystościach wiejskich, kościel-
nych i gminnych. Wyposażeni 
w pasy, kaski, toporki, dresy, stro-
je sportowe oraz gruntownie prze-
szkoleni za środki pozyskane z po-
żytku publicznego (o co troszczą 
się skarbnik OSP Adam Golonka 
i Piotr Budzoń) rosną w siłę. 

OSP Sułkowice wyróżniono 
za to, że: są na miejscu zawsze, kie-
dy ich potrzeba. Podkreślano wy-
soką aktywność bojową jednostki 
(130 akcji na terenie gminy w 2010 
r., 89 – w 2011, 62 – do września tego 
roku) oraz szyk i elegancję podczas 
parad i uroczystości na terenie 
gminy. Niosąc pomoc ofiarom wy-
padków, druhowie z Sułkowic dwa 
razy w roku oddają honorowo krew 
w ramach akcji krwiodawstwa pro-

 fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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wadzonej przez zarząd powiatowy 
ZOSP RP. Reprezentacja jednostki 
od trzech lat zwycięża w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych, 
a w 2011 r. – także w zawodach 
powiatowych. Na zawodach wo-
jewódzkich w Czarnym Dunajcu 
zdobyła dla naszego powiatu VI 
miejsce w Małopolsce.  

Kandydatura Leszka Tyrawy 
do Nagrody Samorządowej popar-
ta była jego długoletnią działal-
nością społeczną na rzecz Klubu 
Sportowego Gościbia. Od 5 lat jest 
członkiem jego zarządu, a od 2010 
r. – prezesem sekcji piłki nożnej. 
Pozyskuje sponsorów dla klubu. 
Ponadto w latach 1990–1994 był 
członkiem Rady Osiedla, a w la-
tach 2006–2010 radnym RM w Suł-
kowicach. Jest ławnikiem sądu 
rejonowego, a także członkiem Lo-
kalnej Grupy Działania „Między 
Dalinem i Gościbią”. Jest współor-
ganizatorem popularnej imprezy 
„Zakończenia lata na Kamieńcu”. 
O jego dobrym sercu i naturze 
społecznika świadczy też fakt, że 
część swojej nagrody przeznaczył 
na zakup 10 piłek futbolowych dla 
KS Gościbia (wspólną fotografię 
wszystkich nagrodzonych zamiesz-
czamy na III stronie okładki). 

Były ciepłe słowa podzięko-
wań za ich działalność pro publico 
bono, kwiaty i życzenia, a gromkie 
Sto lat zagrała laureatom orkiestra 
dęta. Oni sami zaś dziękowali za 
wyróżnienie, zapewniając, że wia-
ra w nich i docenienie ich starań 

dodadzą im skrzydeł, mobilizując 
do jeszcze efektywniejszego dzia-
łania. Leszek Tyrawa wspomniał 
przy okazji tragicznie zmarłego 
Janusza Światłonia z firmy Juco, 
który zmotywował go do działal-
ności społecznej na rzecz młodzie-
żowego sportu w Sułkowicach.

Koncert  
Dla laureatów nagród samo-

rządowych i wszystkich obecnych 
z koncertem pieśni patriotycz-
nych wystąpił chór gimnazjum 
w Krzywaczce pod batutą Małgo-
rzaty Wątor. Dziewczęta z wystę-
pu na występ robią coraz większe 
wrażenie. Łzy płyną, ręce same 
składają się do oklasków. Dziewię-
cioletnia solistka w harcerskim 
mundurze, Ola Burda – dziewczę 
maleńkiej postury z ogromnym 
głosem – śpiewała tak pięknie 
i dojrzale, że niejeden na widowni 
zastanawiał się, jaka przyszłość się 
przed nią rysuje, jakie możliwości 
ma do wykorzystania – i jakie ma 
szczęście, że już w tak młodym 
wieku trafiła na nauczycielkę, 
która potrafi profesjonalnie czu-
wać nad rozwojem jej talentu. Na 
zakończenie koncertu przewodni-
czący Rady Miejskiej Wiesław Mo-
roń poprosił chórzystki o bis. Nie 
dały się prosić, bo przecież w zapa-
sie miały swój ukochany, popisowy 
„kawałek” – Katyń. Ostatni list.  

Spotkanie w strażnicy zakoń-
czył poczęstunek kunsztownie 
przygotowany przez Stowarzysze-
nie Gospodyń w Sułkowicach.

(awz,  jg)

Ola Burda i chór z Krzywaczki              fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Z przemówienia Burmistrza 
Piotra Pułki

Co to dla nas oznacza, że stajemy właśnie dziś 
i właśnie tutaj pod wspólnym sztandarem?
Przecież jesteśmy tak różni. Mamy tak różne 
dążenia, ambicje, aspiracje, a nawet marze-
nia. Przecież należymy do wielu różnych or-
ganizacji i środowisk.

(...) Nasze sztandary. Dlaczego każdy z nich 
jest tak ważny? Dlaczego jest powodem do 
chluby? Dlaczego je święcimy, zapraszamy go-
ści, sami uczestniczymy w uroczystościach po-
święcenia u innych. Dlaczego nasz przodek wo-
lał zginąć, niż oddać swój sztandar wrogowi?

W pytaniach jest już część odpowiedzi. Sztan-
dary stają się znakiem jedności. Pod sztan-
darami czujemy się lepsi, pełni szlachetności 
i wewnętrznego bogactwa. Ze sztandarem 
jesteśmy silniejsi, rośnie w nas duma i świa-
domość historii. Sztandar nosi w sobie pamięć 
tych, którzy odeszli i jest zaproszeniem dla 
tych, którzy nadejdą. Z rycerskiego etosu kie-
dyś dawno temu pozostał nam szacunek do 
sztandaru. 

Pod sztandarem jesteśmy rycerzami wspólnej 
sprawy – dla nas wielkiej. (...)

Szanowni Państwo, 
Kiedy idę na spacer, jadę na rowerze, spoty-
kam człowieka, którego lubię i cenię – jest 
mi dobrze. Kiedy patrzę na zalew w Sułkowi-
cach, na przedszkole w Krzywaczce, na wiel-
ką dziurę budującej się oczyszczalni, gdy idę 
nowym chodnikiem czy jadę wyremontowaną 
drogą – zwyczajnie się cieszę. 

Nie myślę na co dzień, jak wielkim darem 
jest ta nasza Mała Ojczyzna. Zaczynam go 
w pełni doceniać, dopiero gdy zastanowię się 
nad tym, jak wyglądał ten nasz dom w latach 
niewoli? W czasie ucisku? Wojen? Tragedii 
zwyczajnych ludzi? 

(...) Dobrze, że są takie dni, jak dzisiejszy, 
które przypominają nam, jak wielkim darem 
jest Ojczyzna i Wolność.  

Ale ta świadomość, to nie tylko powód do dumy 
i radości. To również świadomość, że jesteśmy 
za tę wolność odpowiedzialni. Że jesteśmy za tę 
Ojczyznę odpowiedzialni. Tę wielką – Polskę. 
I tę małą – naszą gminę Sułkowice pod wspól-
nym sztandarem. Bo jak mówił bł. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II – wolność nie jest nam dana, 
tylko zadana. 

11 listopada to dzień wielkiej radości, którą 
zafundowali nam przodkowie.

I dzień, gdy sumienie pyta każdego z nas:

Jak odrobiłeś zadanie z wolności?
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Byliśmy żołnierzami Stolicy…
Na VIII Powiatowym Przeglą-

dzie Pieśni Patriotycznej w dniu 
8 listopada w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych 
w Lubniu przedstawiciele naszej 
gminy wyśpiewali sobie uznanie 
wśród bardzo mocnej konkurencji 
nawet ze szkół muzycznych sze-
roko pojętego regionu od Nowego 
Targu po Wadowice i Andrychów. 

Dziewięcioletnia Aleksandra Burda 
z Krzywaczki otrzymała wyróżnienie 

w kategorii solistów dziecięcych, 
a wśród solistów młodzieżowych 

Katarzyna Falc z Rudnika 
zdobyła II miejsce ex aequo z Anną Ogielą 

z Pracowni Muzycznej Triolki w Rabce -Zdroju
 działającej przy Powiatowym Centrum 

Kultury w Nowym Targu. 
W kategorii młodzieżowych zespołów wokal-

nych wyróżnienie zdobył 
chór gimnazjum w Krzywaczce.

W przesłuchaniach konkur-
sowych udział wzięło 237 uczest-
ników (41 wykonawców). Jury 
w składzie Ksenia Miśkiewicz, 
Izabela Handzel, Anna Stożek, 
Tomasz Basiuk i Rafał Żur pod-
kreślało bardzo wysoki poziom ar-
tystyczny przeglądu i silną konku-
rencję. Organizatorzy zaś wyrażali 
radość, że: Tegoroczny Przegląd 
Pieśni Patriotycznej zgromadził 
młodych ludzi prezentujących wy-
soki poziom artystyczny i stał się 
dla nich inspiracją do rozwijania 
własnych talentów literackich oraz 
muzycznych. Udowodnił, że pieśni 
o charakterze narodowym ciągle 
żyją w sercach kolejnych pokoleń 
Polaków. 

Gminna akademia 
niepodległościowa

W gimnazjum w Sułkowicach 
w piątek 9 listopada przez oko-
ło 40 minut śpiewały dziewczęta 
z chóru, wspomagane przez 4 śpie-
wające nauczycielki: Aleksandrę 
Łakomy (prowadzącą chór i zna-

Aleksandra Łakomy i jej chórzystki z Gimnazjum w Sułkowicach

komicie śpiewającą partie solowe), 
Katarzynę Tyrpę, Urszulę Kuklicz 
i Joannę Kaźnicę. 

Dziewczęta w nowym skła-
dzie ćwiczą dopiero od września. 
Większość dziewczyn z ubiegło-
rocznego składu chóru ukończyło 
już szkołę. Absolwentką jest też 
rewelacyjna, dominująca solistka 
Paulina Rusek. Chór zasiliły nowe 
głosy. Zespół ma charakter inte-
gracyjny – śpiewają w nim również 
dzieci z klasy integracyjnej. 

W tak krótkim czasie chór 
w nowym składzie przygotował 
poruszający koncert złożony z kil-
kunastu pieśni. Skromną, suge-
stywną scenografię z białym krzy-
żem brzozowym uzupełnił pokaz 
slajdów w tle. 

Na uroczystość w gimnazjum 
przybyły władze gminne oraz dy-
rektorzy wszystkich gminnych 
szkół i przedszkoli wraz z dele-
gacjami uczniów. Na początku 
uroczystości reprezentanci szko-
ły przyjęli od dyrektorki znicze 
i kwiaty, które zanieśli pod Po-
mnik Ofiar Pacyfikacji i na grób 
ks. Józefa Sadzika.

Wyśpiewać wolność
150 śpiewników patriotycz-

nych przygotowanych specjalnie 
na tę okazję rozeszło się migiem 
wśród uczestników wspólnego 
śpiewania 11 listopada w sali wi-
dowiskowej GOK. 19 pieśni patrio-
tycznych śpiewał na scenie chór 
Apassionata z Sułkowic, chór Ele-
gia Seniorzy z Rudnika oraz Dzieci 
Chudego, widownia zaś wtórowała 
im, okazując szacunek do Ojczy-
zny i polskiej tradycji– pełnej pa-
tosu, cierpienia i ducha wojenne-
go, a nade wszystko umiłowania 
wolności. 

Żeby Polska była Polską
19 listopada 2012 roku w Ze-

spole Placówek Oświatowych 
w Krzywaczce  odbył się III Gmin-
ny Konkurs Pieśni Patriotycznej 
pt. Żeby Polska była Polską…. Do 
konkursu przystąpiły wszystkie 
nasze szkoły podstawowe i gim-
nazja. Konkurs zgromadził ponad 
140 uczestników, czyli dwukrotnie 
więcej niż w roku ubiegłym. Jury 
w składzie Justyna Iskra, Małgo-
rzata Gumularz, Sylwester Kordas 
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Jeszcze Polska nie zginęła – póki my śpiewamy 
Dla Niepodległej

Obchodzenie Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęło się od akademii gminnej 
przygotowanej przez gimnazjum w Sułkowicach. Od samego początku zapowiadało się, że w tym roku 
będziemy w hołdzie Niepodległej Ojczyźnie głównie śpiewać. Jak to podkreśliła dyrektor gimnazjum 

Stefania Pilch: kto śpiewa – dwa razy się modli, dwa razy się cieszy, dwa razy mocniej odczuwa 

i okazuje wzruszenie. I tak już zostało. Śpiewaliśmy 11 listopada podczas głównych obchodów święta 
i po południu w GOK, z chórami i zespołami muzycznymi naszej gminy, na szkolnych akademiach. 

Cykl patriotycznego śpiewania zakończył 19 listopada Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Krzywaczce.
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i Jakub Piątek oceniało występu-
jących w dwóch kategoriach: chór/
zespół i solista. W każdej z nich 
ustalono kategorie wiekowe: dzie-
cięca (uczniowie szkół podstawo-
wych) i młodzieżowa (uczniowie 
szkół gimnazjalnych). Komisja 
Konkursowa oceniała dobór reper-
tuaru – treść i charakter utworów 
zgodny z założeniami regulaminu 
oraz interpretację utworów, w tym 
przedstawienie utworów znanych 
w nowych aranżacjach, a także 
wartości artystyczne utworów oraz 
ich dobór do możliwości wyko-
nawczych uczestników i estetycz-
ny, odpowiedni strój.

Za organizację konkursu od-
powiedzialna była Małgorzata Wą-
tor, współpracując z dyrekcją ZPO 
w Krzywaczce oraz nauczycielami: 
Sabiną Cupak, Małgorzatą Susar-
ską i Tomaszem Kuklą. Przewodni-
czący jury Sylwester Kordas, ogła-
szając wyniki konkursu, podkreślił 
bardzo wysoki poziom tegoroczne-
go przeglądu. Wybór laureatów był 
bardzo trudny. Dobrze się więc sta-
ło, że burmistrz, chcąc stymulować 
rozwój śpiewu chóralnego w szko-
łach całej gminy, przewidział w tym 
roku nagrody dla wszystkich miejsc 
konkursowych i wyróżnień. Żaden 
zespół nie wyjechał z  Krzywaczki z 
pustymi rękami. Podkreślając ran-
gę konkursu, na wręczenie nagród 
i koncert laureatów, przybyli bur-
mistrz, wiceburmistrz oraz wszy-
scy dyrektorzy szkół. Koncert był 
uwieńczeniem i podsumowaniem 
obchodów Święta Niepodległości 
w Gminie Sułkowice.  

Wyniki konkursu:
Chór / zespół wokalny (szkoły podstawowe): 
I miejsce – Krzywaczka
II miejsce – Rudnik
III miejsce – Sułkowice
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Bier-
towicach i Szkoła Podstawowa w Harbuto-
wicach
Solista dziecięcy (szkoły podstawowe):
I miejsce – Łukasz Burda – Krzywaczka
II miejsce – Dominika Zajda – Rudnik
III miejsce – Sylwia Mielecka – Sułkowice
Chór / zespół wokalny (gimnazja):
I miejsce – Krzywaczka
II miejsce ex aequo – Sułkowice i Rudnik
Solista młodzieżowy – gimnazjum:
I miejsce – Adrianna Zajda – Sułkowice
II miejsce – Katarzyna Papież – Rudnik
III miejsce – Angelika Szlachetka – Krzywaczka

(red) 

Inwestycje oświatowe

Wspólnymi siłami 
Inwestycje, remonty i doposażenie naszych szkół i przedszkoli 

prowadzone są z budżetu gminy i za pieniędze pozyskane przez dy-
rektorów oraz dzięki rodzicom. Bardzo aktywne są komitety pomocy 

szkole, które w ciągu ostatnich dwóch lat zabiegają o 1% podatku 
z pożytku publicznego i przeznaczają go na zakup pomocy dydaktycznych.

miana oświetlenia w hali. Szkoła 
sukcesywnie maluje sale i koryta-
rze, ale konieczne jest także ma-
lowanie hali sportowej. Najpoważ-
niejszą inwestycją w budynkach 
oświatowych, do których przymie-
rza się nasza gmina, jest  budowa 
przedszkola w Sułkowicach.   

Stowarzyszenia pomocy szko-
le położyły nacisk na wyposaże-
nie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. Wielkim powodze-
niem cieszą się u nas tablice inte-
raktywne. W roku 2011 w szkołach 
naszej gminy pracowało osiem ta-
kich tablic, w tym roku jeszcze ich 
przybyło. Prym w tym względzie 
wiedzie Krzywaczka, która jako 
pierwsza zdobyła się na takie wy-
posażenie dzięki pieniądzom  po-
zyskanym z 1% podatku. Rok temu 
w ZPO w Krzywaczce były 4 tabli-
ce interaktywne, w tym – jest ich 
już 6, w gimnazjum w Sułkowicach 
– 3, a w SP w Sułkowicach i w ZPO 
w Rudniku – po 1. Nauczyciele 
i uczniowie chętnie z nich korzysta-
ją i bardzo je sobie chwalą.  Koszt 
to niebagatelny, bo jeden zestaw 
tablicy i projektora kosztuje ok. 
6 tys. zł. Jednak rodzice, widząc do-
bre efekty pracy z tymi pomocami 
dydaktycznymi, starają się, by były 
w szkołach i służyły dzieciom.

Nie są to jedyne wydatki spo-
za budżetu na rzecz modernizacji 
i doposażenia szkół. Na bieżąco 
organizowane są pikniki i festyny 
na rzecz szkół (w tym słynny już 
Family Fest w gimnazjum w Sułko-
wicach), kiermasze świąteczne itp., 
a za zarobione pieniądze kupuje 
się to, co jest w szkole najbardziej 
potrzebne. Dzięki tej postawie dy-
rektorów – którzy mają przekaza-
ne obiekty szkolne w zarząd trwały 
– i rodziców można zrobić znacznie 
więcej, niż byłoby to możliwe wy-
łącznie z gminnego budżetu.

Doceniając te starania, bur-
mistrz podarował w tym roku dwa 
telewizory panoramiczne: szkole 
w Harbutowicach z okazji roczni-
cy nadania imienia i przedszkolu 
w Krzywaczce na otwarcie. 

Gmina stoi obecnie przed za-
daniem modernizacji kolejnych 
pracowni komputerowych w szko-
łach.

W tym roku oddany został do 
użytku nowy budynek przedszko-
la w Krzyzwacze. W Rudniku – po 
przestoju spowodowanym proble-
mami z wykonawcami – powstaje 
budynek gimnazjum.  Docelowo  
przy tej szkole planowana jest też 
hala sportowa. 

Łazienek godnych pozazdrosz-
czenia doczekało się w tym roku 
przedszkole nr 2. Kolorowe, este-
tyczne, dostosowane do wzrostu 
przedszkolaków. 

W Harbutowicach szkoła już 
w całości zagospodarowała daw-
ny dom nauczyciela. Po adaptacji 
ostatniego mieszkania na bibliote-
kę szkolną i (osobno) filię biblioteki 
gminnej, w budynku szkoły moż-
liwa była adaptacja pomieszczeń 
bibliotecznych na salę dla przed-
szkolaków. Prace wykonywala gru-
pa gospodarcza Urzędu Miejskiego. 
Konieczny był  kapitalny remont 
mieszkań i klatki schodowej w daw-
nym domu nauczyciela, wymiana 
dachu, modernizacja sieci energe-
tycznej, wymiana okien. Obecnie 
w tym budynku mieści się świetli-
ca środowiskowa, gabinet pedagoga 
i biblioteka szkolna oraz biblioteka 
gminna w budynku głównym. Dzię-
ki tym inwestycjom można było wy-
gospodarować pomieszczenia dla 
drugiego oddziału przedszkolnego.  

Poważniejszy remont nie mi-
nął też Biertowic. W tym roku pro-
wadzone były remonty sal, klat-
ki schodowej i korytarzy w obu 
budynkach szkoły. W ostatnich 
latach cały obiekt został gruntow-
nie zmodernizowany, wymienione 
zostały kotły c.o., stolarka okienna 
i drzwiowa, a cały budynek został 
ocieplony i odwodniony. Zmoder-
nizowano również plac przyszkol-
ny. Rada Rodziców sfinansowała 
renowację mebli szkolnych i przed-
szkolnych oraz zakupiła meble dla 
drugiego oddziału przedszkola.

W szkole podstawowej w Suł-
kowicach zupełnie przebudowany 
został plac przyszkolny i przepro-
wadzono poważne remonty w bu-
dynku B. Zakupiona została pra-
cownia komputerowa (24 jednostki) 
i wyposażono szkołę w nowy sprzęt 
sportowy. W Gimnazjum w Suł-
kowicach najwięcej kosztowała wy- Rozalia Oliwa
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Skoro kardynał nie dał rady 
przyjechać do nas, my pojecha-
liśmy do Kardynała na Francisz-
kańską. Przyjął nas już w środę po 
poświęceniu przedszkola. Chcie-
liśmy mu podziękować za jego 
dobrą wolę, za to, że gdy sam nie 
mógł, na szybko, w ciągu jednego 
dnia zapewnił nam duszpasterskie 
przewodnictwo ks. biskupa Jana 
Szkodonia i za wszystkie serdecz-
ne gesty w stronę naszej gminy, 
którą zaszczycił przyjmując tytuł 
Honorowego Obywatela. Poza tym 
– mieliśmy dla niego prezent – rzeź-
bę autorstwa Witolda Światłonia 
przedstawiającą św. Stanisława Bi-
skupa wskrzeszającego Piotrowina 
– replikę srebrnej statuetki zrabo-
wanej podczas II wojny światowej. 
Chcieliśmy ją wręczyć podczas po-
święcenia, ale skoro się nie udało, 
podarowaliśmy ją naszemu arcy-
pasterzowi diecezji wraz z podzię-
kowaniem. Za obraz zaś podzięku-
ją już same dzieci z Przedszkola 
w Krzywacze.

Ks. Kardynał przyjął nas ser-
decznie, podkreślił, że mądrze ro-
bimy inwestując w przedszkola, 
obdarował różańcami i zapewnił, 
że w swoich modlitwach pamięta 
o naszej wspólnocie gminnej. 

Pobyt na Franciszkańskiej 
zakończyła modlitwa w prywatnej 
kaplicy biskupów krakowskich, 
przy relikwiach bł. Jana Pawła II. 

W charakterze kronikarza 
wydarzeń ważnych delegacji towa-
rzyszył redaktor „Klamry”.

Po poświęceniu przedszkola w Krzywaczce

Epilog na Franciszkańskiej
Ks. kardynał Stanisław Dziwisz nie mógł do nas przybyć na poświęcenie przedszkola w Krzywaczce, 

chociaż zapewne bardzo chciał, skoro wyznaczał nam kolejne terminy, które – jak się spodziewał – będzie 
miał nieco swobodniejsze czasowo. Niestety – nie udało się. Oprócz parafii w Krzywacze i gminy 

Sułkowice ma przecież jeszcze „na głowie” cały Kościół Archidiecezji Krakowskiej. Swoją wolę otoczenia 
modlitwą i uwagą naszego przedszkola podkreślił, darując mu jeden z najpiękniejszych oryginalnych 

portretów Ojca Świętego bł. Jana Pawła II pędzla Diny Bellotti, zwanej malarką papieży. 

W Pałacu Arcybiskupim. Stoją od lewej: autor rzeźby Witold Światłoń, dyrektor 
ZPO w Krzywaczce Mirosław Chmiel, ks. proboszcz Zbigniew Drobny, ks. kard. 
Stanisław Dziwisz, burmistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, sekre-
tarz Małgorzata Dziadkowiec.

Podziekowanie:
Eminencjo, Księże Kardynale
Z wielką wdzięcznością dziękujemy Ci za przyjęcie naszej prośby o poświęcenie przez 
Biskupa Krakowskiego Kościoła nowego budynku Przedszkola Samorządowego 
w Krzywaczce, za obecność ks. biskupa Jana Szkodonia i jego celebrę Eucharystii, 
wygłoszone Słowo Boże, które na długo pozostanie w pamięci grona pedagogicznego 
i wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, wszystkich obec-
nych na Mszy Świętej parafian i gości naszej uroczystości oraz posługę poświęcenia 
tego tak ważnego dla nas obiektu. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie odtąd jeszcze 
lepiej służyło godnemu wychowaniu następnych pokoleń wsi i gminy Sułkowice.
Dla nas w gminie Sułkowice Wasza Eminencja jest i pozostanie Osobą Wyjąt-
kową jako nasz Duszpasterz i Wierny Świadek Umiłowanego Ojca Świętego bł. 
Jana Pawła II. Nieustannie jesteśmy wdzięczni, że zechciałeś Eminencjo przyjąć 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sułkowice.
Zapewniamy o naszej modlitwie za ks. Kardynała i cały Kościół Krakowski i życzymy 
obfitości Łask Bożych w tych trudnych dla naszego kraju i Kościoła Świętego czasach.
Bóg zapłać za wszelkie dobro i okazaną nam życzliwość.(awz)

Z i m a  w  S u ł k o w i c a c h  n a  s t a r e j  f o t o g r a f i i
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Ks. Marian Błaszczyk po 
prawie 8 latach odszedł z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Sułkowicach, by objąć funk-
cję proboszcza w Kacwinie na 
Spiszu, przy granicy ze Słowacją. 
Z sułkowickimi parafianami poże-
gnał się w niedzielę 25 listopada. 

Rada parafialna, grupa apo-
stolska, ministranci i reprezentacja 
mieszkańców wręczyli mu na poże-
gnanie kwiaty, życząc powodzenia 
i wszystkiego najlepszego na nowej 
parafii oraz zapewniając o modli-
twie w jego intencji.  Ks. proboszcz 
Edward Antolak, żegnając go, żarto-
wał: ks. Marian przetrzymał dwóch 
proboszczów poprzednich, ale ja 
wytrwałem. Ostatnią Mszę św. 
u nas odprawił w piątek 30 listopa-
da, a od soboty 1 grudnia decyzją 
krakowskiego kardynała Stanisława 
Dziwisza objął już nową funkcję. 

W pamięci proboszcza i ks. 
Marka zapisał się jako dobry 
współpracownik, a w pamięci suł-
kowickich parafian –  jako ksiądz, 
który wygłaszał piękne kazania, 
opiekował się grupą apostolską, 
przygotowywał młodzież do bierz-
mowania, uczył religii w ZSZiO 
w Sułkowicach. Żwawo śpiewał 
podczas Żywej Szopki, z poczu-
ciem humoru rozkręcając widow-
nię. Skromny, cichy i zamknięty, 
a jednocześnie życzliwy dla ludzi 
i bardzo wymagający – zarówno 
od siebie jak i od innych. 

Będzie nam go tu brakowało. 
W Kacwinie czeka go nie lada wy-
zwanie – jedną mszę niedzielną bę-
dzie musiał odprawiać po słowacku. 
Ale on – jakby już coś przeczuwał – 
w lecie brał udział w kursie języka 
słowackiego w Bratysławie. Nowe 
miejsce, nowi ludzie, ale jak sam 
zapewnił skoro taka wola boża, to 
ja ją przyjmuję”.  

W Sułkowicach zastąpi go 
ks. Leszek Dyląg rodem z Krako-
wa, który przybył do nas z parafii 
św. Stanisława Kostki w Kwaczale 
w gminie Alwernia. Wyświęcony zo-
stał 29 maja 2010 r. Sułkowice to jego 
druga placówka duszpasterska.

(jg)

Zmiana 
wikariusza 
w Sułkowicach 

Finał w gminie Sułkowice

Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki z pomocą władz gminy 
(inicjatorem akcji był burmistrz 
Piotr Pułka) oraz OPS-u (z dyrek-
tor Józefą Bernecką) dotarli do 12 
potrzebujących rodzin na terenie 
gminy Sułkowice. Jak zapewnia 
lider akcji w rejonie myślenic-
kim – Anna Mentel – każda rodzi-
na otrzymała pomoc. Wśród dar-
czyńców wymienia głównie firmy 
z Krakowa, które „składają się” 
na świąteczną paczkę. Szacowa-
ny koszt podarunku dla jednego 
domu wynosi ok. 1700 zł. 

Była też trzynasta rodzina, któ-
ra nie zakwalifikowała się do akcji, 
ponieważ osiągała minimalnie wyż-
szy dochód. Pracownicy Urzędu 
Miejskiego postanowili, że zaspoko-
ją jej potrzeby niejako przy akcji, tak 
by nikt nie pozostał bez pomocy. 

Niewiele jest rodzin, które 
mogą sobie pozwolić na taki wyda-
tek, jednak ci, którzy bardzo chcą 
pomóc, a sami nie są w stanie, 
„skrzykują” się z drugą rodziną 

i wspólnymi siłami gromadzą dary 
na świąteczną paczkę. 

Zapotrzebowanie zgłaszane 
przez rodziny potrzebujące obejmo-
wała głównie żywność, środki czy-
stości i ubrania. Potrzebne też były 
pralka, lodówka, czy węgiel na opał. 

Jak podają organizatorzy Szla-
chetnej Paczki w tym roku liczba 
osób zaangażowanych w projekt 
wyniosła  ok. 300 tys. osób: wolon-
tariuszy bezpośrednio kontaktu-
jących się rodzinami, darczyńców 
i potrzebujących rodzin. Łączna 
wartość podarowanej pomocy wy-
niosła ok. 22,5 mln zł. Polska po-
dzielona była na 432 rejony, w któ-
rych działało 7 800 wolontariuszy. 
Pomoc dotarła do 55 tys. osób.  

Akcja charytatywna ks. Jac-
ka  „Wiosny” Stryczka rozwija 
się więc w ekspresowym tempie 
w całej Polsce. Ogromna sieć wo-
lontariuszy szuka rodzin, którym 
źle się powodzi i należy im pomóc. 
Podobnie jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, robi się coraz 
bardziej medialna.

Burmistrz Piotr Pułka dziękuje wszystkim darczyńcom, 
którzy pomogli rodzinom z naszej gminy 

i bezinteresownie zaangażowali się w pomoc potrzebującym. 

Szlachetna paczka na święta

(jg)
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6 grudnia w Biertowicach 

Idzie, idzie Święty z długą siwą brodą
Każdy chciał się przywitać, pokazać Świętemu Mikołajowi, jak jest dla niego ważny, 

jak bardzo czekał, jak się cieszy. Wszystkie grupy przedszkolaków i klasy I – III przygotowały scenki 
powitalne, oczywiście z Mikołajem i jego anielsko-diabelską świtą w roli głównej. 

Święty Mikołaj w biskupich szatach dobrotliwie uśmiechał się do szkoły pełnej mikołajków, 
a później osobiście odwiedzał dzieci w salach przedszkolnych i klasach, by wręczyć im prezenty.

Święty Mikołaj ze swoją anielsko-diabelska świtą i biertowicki komitet powitalny

W najmniejszej szkole naszej 
gminy dzień Świętego Mikołaja 
obchodzony jest wyjątkowo uro-
czyście. Przygotowują się do tego 
wielkiego wydarzenia dzieci i do-
rośli – każdy po swojemu; dzieci 
uczą się wierszyków i piosenek, 
opracowują scenki rodzajowe, 
a dorośli troszczą się, by worek 
Świętego Mikołaja nigdy się nie 
wyczerpał.

Wśród dorosłych w tym dniu 
goszczą nie tylko „szkolni ludzie”. 
Gdzieś w głebi sali dostrzec moż-
na księdza proboszcza Jacka Bu-
dzonia i sołtysa Kazimierza Króla. 
Chociaż chowają sie po kątach, 
dyrektor Renata Skrzeczek pil-
nuje, by nikt nie został pominięty 
w podziękowaniach.  Okazuje się, 
że sołtys podarował dzieciom całą 
górę zabawek. Zdecydowano, że 
zabawki te trafią do sali przed-
szkolnej, by wszystkie dzieci mo-
gły się nimi bawić.

Po wspólnej uroczystości 
w sali gimnastycznej, pełnej okla-
sków, śpiewu i rozdawanych słody-
czy, radosnych harców czarnej jak 
smoła diablicy i mnóstwa śmiechu, 
Święty Mikołaj z aniołkami i dia-
blicą przeszedł do sali przedszkol-
nej, gdzie każde dziecko dostało 

od niego paczkę ze słodyczami 
i zabawkami. 

Po obdarowaniu najmłod-
szych, mikołajowa świta odwiedziła 
wszystkie klasy, zajrzała do każdego 
zakamarka szkoły, czy nie ma tam 
jakiegoś dziecka, które nie dostało 
prezentu, a nawet zajrzeli do sekreta-
riatu, by sprawdzić, czy tam wszyscy 
są grzeczni i dobrze się sprawują.

W postać Świętego Mikołaja 
wcielił się Jacek Żywot, a diablicy, 
która dokazywaniem rozbawiała 
dzieci i rozdawała soczyste czer-
wone całusy – Jolanta Tomczyk.

I „Klamra” tam była, Święte-
go Mikołaja witała, diabelskie po-
całunki odebrała, dziecięcą radość 
widziała – o czym niniejszym za-
świadcza. (awz)
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Aktywni razem – projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sułkowicach wspólnie z Tere-
nowym Kołem Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Sułkowicach zorganizowały 
Dzień Seniora w Karczmie w Krzy-
waczce. W uroczystości uczestni-
czyli seniorzy z terenu całej gminy 
oraz zaproszeni goście. 

Dzień Seniora rozpoczął się od 
występu dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej w Sułkowicach oraz jej 
filii w Biertowicach. Po smacznym 
poczęstunku, jak zawsze przy ta-
kich okazjach w naszej gminie, 

Integracja Seniorów
wspólnie śpiewano piosenki ludo-
we i biesiadne. Ton nadawała Zofia 
Kurowska przy akompaniamencie 
akordeonu Stanisława Judasza 
skrzypiec Mariana Wieczorka.

Dzień Seniora zorganizowa-
ny został w ramach projektu „Ak-
tywni razem”, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Gośćmi Senio-
rów był burmistrz, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego i OPS-u.

tekst i fot. 
Piotr Budzoń
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Komu słodki cukier, komu worek cytryn

Mikołaj z Gwiazdkowej 
Niespodzianki 

Po raz kolejny wolontariusze Gwiazdkowej 
Niespodzianki obdarowali dzieci z naszej gminy 

pięknymi prezentami. Jak zwykle akcją dowodziła 
Grażyna Konieczna, wraz z mężem Bogdanem, 

dziećmi i przyjaciółmi z Krakowa. 

Paczki były wspaniałe, ale dzieci też musiały 
dać coś z siebie – nic za darmo. Uczestnicy zabawy 
(tym razem w GOK-u) musieli się wykazać wieloma 
umiejętnościami – jak np. grupowym wykonaniem 
najdłuższego łańcucha choinkowego z kolorowych 
gazet, czy zjedzeniem trzech kiwi na czas. Było też 
wspólne śpiewanie przebojów Arki Noego. Radość 
na twarzach wywołały kolorowe paczki zawierające 
m.in. maskotki, słodycze, przybory szkolne. 

Wśród obecnych dorosłych – (w tym m. in. bur-
mistrz Piotr Pułka i Danuta Sołtys) został przepro-
wadzony konkurs jedzenia cytryny. Uczestnicy nie 
mogli się skrzywić. Wygrał jeden z rodziców dzieci 
– pan Jacek, który otrzymał kilogram polskiego cu-
kru. Burmistrz nie podołał kwaśnemu owocowi, co 
wywołało oczywiście radość dopingujących mu dzie-
ciaków.  Jako nagrodę pocieszenia otrzymał jednak 
– podobnie jak pozostali – woreczek cytryn. 

Dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i OPS

Mikołajki 
z „Horyzontem”

Lisek, wiewiórka i jeżyk przekonały dzieci, 
że najważniejsza w życiu jest przyjaźń. 

Dzieci żywiołowo reagowały na występ aktorów 
z teatru Agencji Artystycznej „Horyzont”, 

jednak nie zapomniały, po co tu przyszły, co raz 
zerkając, czy już nie nadchodzi Święty Mikołaj.

W sobotę 8 grud-
nia w hali sportowej 
przy gminazjum na 
ukochanego świę-
tego czekało ponad 
170 dzieci ze Świe-
tlicy Środowiskowej 
z wszystkich oddzia-
łów w gminie (z wy-
chowawczyniami ) 
oraz dzieci uczestni-
ków projektu Aktyw-
ni Razem. 

Mikołaj nie za-
wiódł. Po przestawieniu gdzieś w oddali odezwa-
ły się dzwoneczki i niewiele później do sali wkro-
czył orszak Świętego Mikołaja. Dzieci ustawiły się 
grzecznie w bardzo długiej kolejce, by odebrać swój 
prezent. Czas oczekiwania umilały im słodkie po-
częstunki i podglądanie, co też jest w tych pudłach 
z prezentami, czy są takie same i czy dla wszystkich na 
pewno wystarczy. A Mikołaj z każdym zamienił dwa 
słowa, sprawdził, czy dziecko dobrze się sprawowało, 
a nawet brał maluchy na kolana. Dzieci wraz z paczka-
mi zabrały więc ze sobą niazpomniane wrażenia.

Na spotkanie ze Świętym Mikołajem przybył też  
burmistrz i pani wiceburmistrz oraz dyrektorki Świe-
tlicy i OPS-u, które zorganizowały to wydarzenie. 

(awz)

Wszyscy czekali na Świętego Mikołaja

Taką chwilę pamięta się przez 
całe życie
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Co można zrobić z kolorowych gazet? Np. łańcuch choinkowy

Wygrał łańcuch najdłuższy, ale nagrody były dla wszystkich 

(jg)
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Ówczesny komendant OP 
„Limba” Franciszek Oremus ps. 
„Szteyer” co roku przyjeżdża w to 
miejsce, by złożyć hołd poległym 
w walce z niemieckim okupantem. 
Dokładnie pamięta akcję z dnia 
7 listopada 1944 r., jako osoba będą-
ca wówczas w centrum wydarzeń. 

Opowiada: 7 listopada 1944 r. 
Sułkowicom groziła druga pacyfi-
kacja SS z rozkazu komendanta SS 
Theobalda Thiera. Jego rozkaz nie 
został jednak wykonany, gdyż wy-
wiad Armii Krajowej przechwycił 
informację o nim 4 listopada. Zo-
stała ona przekazana  na Gościbię, 
gdzie zdecydowano o wycofaniu 
się  wszystkich oddziałów party-
zanckich na Kozówce i Jaworzu w 
celu uniknięcia walk z oddziałem 
SS oraz pacyfikacji ludności w 
Harbutowicach, Sułkowicach i Ja-
sienicy przez oddziały SS. 

Wspominał również akcję 
w leśniczówce na Gościbi, kiedy 
to zostały wysadzone w powietrze 
2 samochody i pojemniki z ben-
zyną (3 tys. litrów) w momencie 
wkroczenia oddziałów SS. Zginę-
ło wtedy 18 Niemców, wielu było 
rannych i poparzonych po deto-

68. rocznica odwetu na Gościbi

Pamięć poległym
Pomnik w Harbutowicach nieopodal wodociągów powstał w 1983 r. 
Obelisk upamiętnia bohaterów wojennych z lat 1944–45 walczących 

w harbutowickich lasach na Gościbi. 7 listopada, w 68. rocznicę 
odwetu AK w lasach Gościbi burmistrz Piotr Pułka 

w asyście wiceburmistrz Rozalii Oliwy, sekretarz Małgorzaty 
Dziadkowiec oraz Straży Miejskiej złożył wieniec. Kwiaty 

i znicze złożyli również AK-owcy, którzy przeżyli tamte czasy i walki: 
Franciszek Oremus, Teresa Stefaniak oraz Roman Lisowski. 

Światełko pamięci zapalone zostało również pod tablicą 
na budynku leśniczówki, upamiętniającą śmierć partyzanta 

OP „Limba” Ludwika Zaremby ps. „Szczur”.

nacji ładunków wybuchowych. Po 
tej akcji oddziały SS wycofały się, 
żaden z mieszkańców Kozówki,  
Harbutowic ani okolicy nie został 
zamordowany, żaden dom spalony. 
Aresztowano jedynie dwóch braci 
Rozumów, zostali oni jednak zwol-
nieni po kilku dniach. Wykonaw-
ca rozkazów – Franiszek Oremus 
– wrócił z akcji ranny, ale o wła-
snych siłach do OP „Limba” sta-
cjonującego w Trzebuni. Co roku 
powraca do Sułkowic i pod pomnik 
w Harbutowicach,  troszcząc się 
o pamięć o partyzantach AK działa-
jących w Lasach Gościbi. 

Franciszek Oremus pod tablicą pa-
miątkową na leśniczówce na Gościbi

Uczestnicy uroczystości 7 listopada przed leśniczówką na Gościbi

(jg)

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy

Są wolne 
miesjca

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Sułkowicach, pro-
wadzony przez Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób Niepełno-
sprawnych „Kolonia”, informuje, 
że posiada jeszcze wolne miejsca 
na terapię zajęciową osób niepeł-
nosprawnych. 

Terapia Domu skierowana 
jest do osób niepełnosprawnych 
i ma na celu poprawienie jakości 
ich życia oraz pomoc w zapewnie-
niu opieki dziennej. Głównym za-
daniem postępowania wspierająco-
aktywizującego jest rozwijanie 
i podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego ży-
cia, przywrócenie i rozwijanie kom-
petencji społecznych uczestników 
oraz aktywizacja zawodowa. 

Wszystkie zadania i cele re-
alizowane są poprzez udział w po-
szczególnych treningach umiejęt-
ności społecznych, które są prowa-
dzone jako praca ciągła przy wyko-
rzystaniu różnorodnych sytuacji 
dnia codziennego z zachowaniem 
zasady partnerstwa, wielostronno-
ści i powtarzalności oddziaływań, 
stopniowania trudności oraz opty-
malnej stymulacji.

Ponadto zajęcia z zakresu tera-
pii zajęciowej realizowane są w pra-
cowniach: komputerowej (stały do-
stęp do internetu), plastycznej, ku-
linarnej, tkacko-krawieckiej, sto-
larskiej i muzykoterapii połączo-
nej z terapią ruchową,

Personel pracujący bezpo-
średnio z uczestnikami to: instruk-
torzy terapii zajęciowej, psycho-
log, pedagog, pracownik socjalny, 
asystent osoby niepełnosprawnej 
i pielęgniarka.

Dom gwarantuje pobyt dzien-
ny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 800 –1600. Zapewnia do-
jazd na zajęcia. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w siedzibie 
ŚDS (ul.1 Maja 66 – budynek in-
ternatu) lub telefonicznie: (12)273-
35-54, poprzez e-mail: sdssulkowi-
ce@wp.pl i na stronie internetowej 
www.sdssulkowice.strefa.pl.

Agnieszka Sordyl, kierownik ŚDS
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Sułkowice na Jakubowym Szlaku

El Camino – stąd do Compostelli
Już wkrótce w Sułkowicach pojawią się znaki muszli. Będzie to oznaczało, że został odtworzony 
II odcinek Beskidzkiej Drogi Jakubowej z Myślenic, przez Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic, 

gdzie połączy się z III odcinkiem Drogi Beskidzkiej na trasie do Ołomuńca.

Droga św. Jakuba, na-
zywana często także po hisz-
pańsku El Camino de Santia-
go, lub w skrócie El Camino. 
Prowadzi do Katedry św. Ja-
kuba w Compostelli, w któ-
rej – jak przekazuje tradycja 
– znajduje się ciało Apostoła 
św. Jakuba Większego. 

Droga wielu Dróg
Właściwie należałoby 

powiedzieć: Drogi św. Jakuba. Nie 
było bowiem jednej drogi, lecz 
wiele dróg, którymi od wczesnego 
średniowiecza wędrowali pielgrzy-
mi do Compostelli. Było to jedno 
z pierwszych sanktuariów, do któ-
rego pielgrzymowali chrześcijanie 
(oprócz Ziemi Świętej i Rzymu). 
Tradycja wędrowania przez Cami-
no liczy ponad tysiąc lat, sięga cza-
sów Karola Wielkiego. Johann Wolf-
gang Goethe twierdził, że drogi do 
Compostelli ukształtowały Europę. 
Obliczono, że w okresie największej 
popularności tego szlaku, w XIV 
wieku drogi do Santiago de Compo-
stella przemierzało rocznie ponad 
milion osób.

Drogi Jakubowe były jak 
sieć, łacząca się w jedną główną 
arterię – Via Regia – Królewską 
Drogę wiodącą przez całą Europę: 
od Wilna i Grodna, przez Kijów, 
Lwów, Kraków, Olkusz, Będzin, 
Wrocław, Drezno, Lipsk, Frank-
furt nad Menem, Kolonię, Akwi-
zgran, Brukselę, Paryż, Orlean, 
Bordeaux, Pampelunę i Burgos 
do Santiago de Compostela. Po wi-
zycie Jana Pawła II w Compostelli 
w 1982 r. Rada Europy uznała, że 
Droga św. Jakuba ma szczególne 
znaczenie dla kultury naszego 
kontynentu i w 1987 r. ogłosiła 
go pierwszym Europejskim Szla-
kiem Kulturowym. Szlak ten zo-
stał wpisany na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO w 1993 r.

Moda na El Camino
Ale zanim to nastąpiło, Rada 

Europy apelowała o odtwarzanie 
Dróg Jakubowych. Europa odpo-
wiedziała na ten apel i od kilkuna-

Oznakowanie Dróg Jakubowych w Małopolsce. Be-
skidzka Droga św. Jakuba generalnie oznaczona jest 
białą muszlą z czerwonym mieczokrzyżem na niebie-
skim tle (z lewej) a zmiany kierunku wyznaczają żółte 
strzałki.

stu lat odtwarza się i oznakowuje 
drogi, kórymi wędrowali pątnicy. 
Dziś są to drogi piesze, rowerowe, 
a  nawet narciarskie.  Na zachodzie 
Europy wręcz zapanowała moda 
na El Camino. Dość popularne jest 
przemierzanie szklaku odcinka-
mi, nawet na przestrzeni kilku lat, 
a przemierzenie całego El Camino 
(czyli w ich świadomości liczone-
go od Niemiec) jest powodem do 
dumy i chluby. 

W Drodze
Pielgrzymowanie Drogami Ja-

kubowymi jest głębokim doświad-
czeniem religijnym i kulturowym. 
Przewodniki dla pielgrzymów 
Drogi szczegółowo opisują zabytki 
spotykane po drodze, ważniejsze 
wydarzenia historyczne i postaci 

zwiazane z przemierzanymi 
miejscami. Pielgrzymka do 
Compostelli łączy więc „re-
kolekcje w drodze” ze „stu-
diowaniem dziedzictwa Eu-
ropy w drodze”.

Rownież i w Polsce od-
twarzane są Drogi św. Jakuba. 
W ciągu ostatnich lat nasza 
mapa pokrywa się coraz gęst-
szą ich siecią dzięki aktywno-

ści Bractwa Świętego Jakuba i Przy-
jaciół Dróg św. Jakuba w Polsce. 

Jak możliwe było odtworze-
nie tych szlaków po kilku wie-
kach gaśnięcia ich popularności? 
W świadomości religijno-kulturo-
wej Europejczyka XX wieku za-
chowała się jedynie główna arteria, 
Via Regia – a i to w postaci szcząt-
kowej, tym wyraźniej, im bliżej do 
Compostelli. Trudno mieć to za złe 
tym, którzy sądzili, że zaczyna się 
ona w Niemczech.

Jak więc możliwe było odtwo-
rzenie tych szlaków? Okazało się, 
że miały one charakterystyczne 
drogowskazy, czy też lepiej kamie-
nie milowe – kościoły i kaplice pod 
wezwaniem św. Jakuba. Często na 
ich murach pojawia się kamienna 
muszla. Oczywiście konieczna też 
była znajomość historii, układu 
szlaków handlowych i lokalnego 
ruchu pątniczego w poszczegól-
nych okresach dziejów.

Dlaczego my?
W Sułkowicach nie mamy ko-

ścioła pod wezwaniem św. Jaku-
ba, ani nie mieliśmy go w historii. 
Skąd więc nasze miasto na trasie 
Dróg Jakubowych? 

Nie jesteśmy przystankiem 
na Drodze, ale trasa przez Sułko-
wice, Kalwarię i Wadowice łączy 
myślenicki Kosciółek św. Jakuba 
z kościołami pod wezwaniem tego 
Apostoła w Rzykach k. Andrycho-
wa i Szczyrku.

Jakubowe muszle pojawią się 
w Sułkowicach za przyczyną oddzia-
łu Bractwa św. Jakuba w Szczyrku 
i proboszcza sanktuarium św. Jaku-
ba ks. Andrzeja Loranca.

Anna Witalis Zdrzenicka
Fasada katedry św. Jakuba w Santiago 
de Compostella         fot. arch.



Klamra 11–12 (244-245) listopad–grudzień 2012

16

Cały Rudnik czytał dzieciom

Wieczór w Stumilowym Lesie
W pewien grudniowy wieczór (a w grudniu zmrok zapada bardzo wcześnie), 

pewni dobrzy ludzie (bo to byli dobrzy ludzie), zaprowadzili grzeczne dzieci z Rudnika 
(a w Rudniku wszystkie dzieci są grzeczne, zwłaszcza na początku grudnia) 

do krainy Kubusia Puchatka (bo właśnie Kubuś Puchatek tam mieszka).

Chodzi oczywiście 
o akcję Cała Polska czyta 
dzieciom, która w Rudniku 
jest od 4 lat organizowana 
z wielkim rozmachem. 
Zawsze przygotowywana 
jest odpowiednia sceno-
grafia, która ułatwia dzie-
ciom przeniesienie się 
w świat lektur,  dzieci z ko-
lei aranżują scenki z czyta-
nych baśni i legend,  które 
przeplatają się z czytany-
mi tekstami, w przerwach 
jest pokrzepiający poczę-
stunek, a całość kończy 
pokaz sztucznych ogni. 

Ale i tak rolę główną 
grają tu lektorzy – zapro-
szone osoby, które pięknie, 
czarodziejsko i fascynują-
co czytają dzieciom, swo-
im autorytetem potwier-
dzając znaczenie książki 
w życiu człowieka. 

Kto w ciągu tych 4 lat 
nie czytał małym rudnicza-
nom! Były w tym gronie 
same Bardzo Ważne Osoby 
– nawet Burmistrz, nawet 
Ksiądz, nawet prawdziwy 
Aktor, nawet Pani Dyrek-
torka.... 

W tym roku do Stu-
milowego Lasu prowadzili 
słuchaczy: emerytowny ks. 
proboszcz Aleksander Ze-

Dyrekcja Szkoły serdecznie wita w Stumilowym Lesie

Ks. A. Zemła i dyr. K. Sosin Zbigniew Polewka

Roman Gancarczyk Alina Kamińska

Wpisy gości do kroniki szkolnej

mła, instruktor tańca Zbi-
gniew Polewka, dyrektor 
Świetlicy Środowiskowej 
Krystyna Sosin, aktor-
ka teatru Bagatela Alina 
Kamińska i aktor Roman 
Gancarczyk z Teatru Sta-
rego w Krakowie. O sceno-
grafię i scenariusz zadbała 
jak zwykle perfekcyjnie 
wicedyrektor ZPO w Rud-
niku Małgorzata Koźlak, 
a dyrektor Mirosław Pę-
kala witał wszystkie dzie-
ci i rodziców z młodszym 
rodzeństwem oraz gości, 
dbał, by wszystko odby-
wało się jak należy i nawet 
osobiście robił zdjęcia.

Jak na świat Kubusia 
Puchatka przystało, obo-
wiązkowo musiało być 
małe co nieco, czyli wy-
borne ciasteczka domo-
wej roboty dla każdego. 

Zawodowi aktorzy 
z zainteresowaniem pa-
trzyli na występy dzieci, 
które z werwą i humorem 
wcielały się w postaci ze 
Stumilowego Lasu, rzęsi-
ście je oklaskując. Swoje 
wrażenia goście na gorąco 
uwiecznili w szkolnej kro-
nice.

(awz)
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Obecnie uczęszcza do I kl. 
Gimnazjum w Rudniku. Sukcesy 
muzyczne odnosiła już w szkole 
podstawowej. Muzyki uczy ją Ire-
neusz Przała.  Ma z tego przed-
miotu celujący. Należy do chóru 
szkolnego. Talent muzyczny (śpie-
wa i gra na pianinie) odziedziczy-
ła po tacie, który gra na perkusji. 

W tym roku Kasia zajęła II 
miejsce w kat. solistów młodzie-
żowych w VIII Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej Byliśmy żołnierzami 
stolicy… organizowanym w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Bo-
haterów Monte Cassino w Lubniu. 
W zeszłorocznej edycji tego przeglą-
du pod nazwą Są zawsze tacy sza-
leńcy, spadkobiercy polskiej doli… 
w tej samej szkole zdobyła I miejsce 
wśród solistów dziecięcych. Na III 
Powiatowym Przeglądzie Piosenki 
Angielskiej w GOK w Sułkowicach 
wraz z koleżanką Kasią Papież zaję-

ła I miejsce w kategorii szkoły pod-
stawowej – zespoły. 
Redakcja: Co lubisz śpiewać?
Kasia Falc: Różnie. Piosenek szu-
kam w internecie, a jeśli jakaś mi 
się spodoba, to próbuję ją wykonać. 
Najpierw jej słucham, a później 
próbuję sama zaśpiewać. Śpiewać 
uczę się głównie w domu.

M ł o d e  z d o l n e  z  g i m n a z j u m  w  R u d n i k u

Katarzyna Falc z Rudnika – „Żyję chwilą, która trwa”
– Czy masz jakieś ulubione piosen-
ki i artystów?
– Jeśli coś śpiewam, to zazwyczaj 
mi się to podoba. Ale jeśli chodzi 
o zespoły, to bardzo lubię The Wan-
ted i One Direction.
– Śpiewasz także po angielsku. Czy 
uczysz się dodatkowo tego języka?
– Nie, tyle, co w szkole. Wsłuchuję 
się w angielskie słowa i jakoś same 
wchodzą do głowy.  
– Pamiętasz jakieś szczególne wy-
darzenie związane z występem? 
– Na ubiegłorocznym konkursie 
pieśni patriotycznej w Lubniu, pan, 
który był patronem tego wydarze-
nia, powiedział mi: Zaśpiewałaś 
piosenkę mojego życia.  Śpiewałam 
wtedy Deszcz, jesienny deszcz.
– Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
– Fajnie by było zostać piosenkar-
ką, ale jeszcze nie wiem. Na razie 
żyję chwilą, która trwa. 

Joanna Liszka – Rozwój osobisty za fundusze unijne
Gdyby zmieniła szkołę po pod-

stawówce, pewnie by do tego nie 
doszło. Ale wybrała gimnazjum 
w Rudniku, gdzie nauczyciele zna-
li już jej potencjał i wiedzieli, jak 
najlepiej go wykorzystać. Joanna 
Liszka już w szkole podstawowej 
startowała m.in. w konkursach or-
ganizowanych przez Małopolskie-
go Kuratora Oświaty: biblijnym 
i humanistycznym. Jej wyniki 
w nauce (średnia 5,29) oraz uczest-
nictwo w konkursach na etapie 
wojewódzkim kwalifikowały ją 
do ubiegania się o stypendium 
z Małopolskiego Programu Stypen-
dialnego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Program ten realizu-
je Małopolskie Centrum Przedsię-
biorczości, a dofinansowuje Unia 
Europejska w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Redakcja: Jak znalazłaś się w tym 
programie stypendialnym?
Joanna Liszka: Dyrektor Miro-
sław Pękala poinformował nauczy-
cieli, że jest taki program stypen-
dialny, do którego można zgłaszać 
uczniów. Pani Ewa Tajs podjęła 
temat, ponieważ mnie już znała. 
To ona została moim opiekunem 
dydaktycznym. Część wniosku 
zgłoszeniowego wypełniała szko-
ła, drugą część moi rodzice. Potem 
był nabór wniosków i zostałam wy-
brana do stypendium. 

– Jak duże jest to stypendium, na 
jaki okres?
– Stypendium ma wartość sześciu 
tysięcy złotych na okres pełnych 
12 miesięcy. Stypendyści nie do-
stają gotówki, tylko do tej kwoty 
można sfinanować różne rzeczy, 
uwzględnione we wniosku o sty-
pendium. W uzgodnieniu z opieku-
nem i rodzicami swoje stypendium 
przeznaczyłam na sprzęt kompu-
terowy (iPada), wycieczkę szkolną 
do Włoch, podręczniki, kurs języka 
angielskiego oraz bilety do teatru 
i kina. Z realizacji wniosku opie-
kun dydaktyczny pisze sprawoz-
danie półroczne i roczne. W tym 
roku byłam na uroczystej gali dla 
stypendystów z tego programu 
w Centrum Sztuki Japońskiej 
Manggha w Krakowie. Było nas 
tam ponad 180. Byłam chyba jedy-
na z naszej gminy Sułkowice. 

– Czy w tym roku zamierzasz star-
tować w programie?
– Tak, nabór wniosków jest od 2 do 
26 listopada. Potem się czeka na 
zatwierdzenie. Im ktoś jest w wyż-
szej klasie, tym ma większe szanse, 
ponieważ może się wykazać więk-
szą liczbą osiągnięć. Przy ocenie 
liczą się trzy ostanie lata. Mnie się 
udało już w pierwszej klasie gim-
nazjum, ponieważ można było po-
dać moje sukcesy z podstawówki 
Teraz jestem w drugiej. Jestem już 
finalistką Małopolskiego Konkursu 
Historycznego (w pierwszej klasie), 
w tym roku na razie  awansowałam 
do etapu rejonowego.  Dopiero w lu-
tym 2013 r. dowiemy się, czy uda się 
dostać kolejne stypendium. 
– Jaki masz przepis na sukces? 
Zdradzisz go swoim koleżankom 
i kolegom? Jak najchętniej się 
uczysz i kiedy? Czy dużo wkładasz 
w to czasu i sił?
– Najczęściej uczę się po południu 
i  wieczorem, ze słuchawkami z mu-
zyką na uszach. Staram się jak naj-
więcej uważać na lekcji, bo wtedy 
najwięcej zapamiętuję. Dobrze też 
jest uczyć się z lekcji na lekcję. 
– Jakie masz hobby?
– W ogóle lubię czytać książki;  
przeważnie  historyczne, wojen-
ne, fantastykę – każdą ciekawą 
książkę. 

Rozmawiała Joanna Gatlik

Kasia Falc      fot. Joanna Gatlik

Joasia Liszka       fot. Joanna Gatlik
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Ogólny koszt modernizacji 
budynku OSP w Krzywaczce wy-
niósł 82 tys. zł. Do maksymalnego 
możliwego dofinansowania z wo-
jewództwa, czyli 35 tys. zł, gmina 
Sułkowice dołożyła 47 tys. zł.  

Za te środki wymieniono po-
krycie dachowe wraz z elementami 
więźby na połaci od strony drogi 
krajowej. Wyremontowano także 
pomieszczenia na poddaszu i ocie-
plono je. Będą one służyły stra-
żakom m.in. jako szatnie i część 
bojowa – mówi Dorota Gabryl z re-
feratu inwestycji UM, która pisała 
wniosek konkursowy. 

Sołtys, a zarazem wiceprezes 
OSP Janusz Starzec chwali rze-
telność fachowców i efekt prac re-
montowych: Dzięki podniesieniu 
poddasza OSP ma teraz więcej 
miejsca. Budynek zyskał wizual-
nie i estetycznie – dodaje.  

Strażakom z Krzywaczki tak 
się spodobało udoskonalenie ich 
budynku, że postanowili już ze 
środków własnych wyremonto-
wać kuchnię. 

Pięknieją nasze strażnice OSP

„Małopolska remiza” w Krzywaczce
35 tys. zł od województwa otrzymała OSP w Krzywaczce na remont swojej strażnicy. 

Jest to już czwarta remiza strażacka w naszej gminie, która została wyremontowana dzięki 
dofinansowaniu z konkursu Województwa Małopolskiego „Małopolskie remizy”.

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Krzywaczce

Gmina 
Sułkowice

Nowe pomieszczenia na poddaszu strażnicy OSP w Krzywaczce
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Nasze strażnice pięknieją 
dzięki dobrej współpracy gminy 
z Województwem Małopolskim 
i modelowego współdziałania gmi-
ny ze strażakami. Na następne 

lata zapowiadane są dalsze mo-
dernizacje strażnic naszej gminy 
w ramach kolejnych edycji kon-
kursu „Małopolskie remizy”. 

(jg)

Dzięki partnerskiej współpracy gminy Sułkowice z Cuveglio i środkom unijnym 

Praktyki uczniowskie we Włoszech

Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Sułkowi-
cach od kilku  lat realizuje projekty 
finansowane ze środków unijnych, 
w ramach których uczniowie wy-
jeżdżają na praktyki zagraniczne.   

W tym roku Narodowa Agen-
cja Programu Leonardo da Vinci 
Uczenie się przez całe życie zaak-
ceptowała projekt szkoły Barwy 
i smaki kuchni włoskiej.  Na  or-
ganizację tego przedsięwzięcia  
szkoła otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 53 tys. 144 euro  i już 
w kwietniu 20 uczniów z klas trze-
cich technikum hotelarskiego              
i technikum organizacji usług ga-
stronomicznych wyjedzie na prak-
tyki zawodowe do Włoch. 

Celem projektu jest doskona-
lenie umiejętności zawodowych 
młodzieży oraz zwiększenie ich 

konkurencyjności na rynku pracy. 
Po zakończeniu stażu uczniowie 
otrzymają certyfikat Europass-
Mobilność.

Pomysł na praktyki we Wło-
szech zrodził się w trakcie rozmów 
z władzami partnerskiej miejsco-
wości Sułkowic – Cuveglio, pod-
czas pierwszego pobytu Włochów 
u nas. Gdy ówczesny wicebur-
mistrz, a obecny burmistrz Cu-
veglio Giorgio Piccolo mówił, że 
zależy mu głównie na stworzeniu 
wiekszych szans rozwoju dla mło-
dzieży obu naszych gmin, była dy-
rektor szkoły Aleksandra Korpal 
i wiceburmistrz Rozalia Oliwa na-
wiąząły do możliwości zorganizo-
wania praktyk dla uczniów ZSZiO 
we Włoszech. Giorgio Piccolo na-
tychmiast podjął tę ideę i rzeczy-
wiście włoscy partnerzy okazali się 

bardzo pomocni w doborze miejsc 
i organizacji przedsięwzięcia na 
miejscu. 

Po kilku latach przygotowywa-
nia projektu, dzięki pozyskanemu 
przez szkołę dofinansowaniu, mło-
dzież wyjedzie do Włoch, oczywiście 
pod opieką wychowawcy. Doświad-
czenia nabyte  w Portugalii w 2011 
roku pokazuje, że zagraniczne prak-
tyki są niezapomnianym okresem 
w życiu młodego człowieka, pod-
czas którego doskonali on swój 
warsztat zawodowy, poznaje kul-
turę innego kraju, rozszerza swoje 
horyzonty i zawiera serdeczne rela-
cje z kolegami, z którymi odbywa 
praktyki i z nowo poznanymi obco-
krajowcami.

Udział w praktykach zagranicz-
nych jest nagrodą dla najlepszych 
uczniów w danym zawodzie.

Dwudziestu uczniów ZSZiO w Sułkowicach wyjedzie wiosną 2013 r., na praktyki zawodowe do Włoch 
w ramach projektu Barwy i smaki kuchni włoskiej finansowanego z programu Leonardo da Vinci.

(red.)
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Otwarcie i poświęcenie

Delikatesy Centrum w Harbutowicach
Kolejny sklep GS-u został wyremontowany, zmoderniowany i włączony w sieć 

Delikatesów Centrum. Jest to pierwszy sklep o nowoczesnym standardzie w Harbutowicach. 

Modernizacja wykonana zo-
stała błyskawicznie, w ciągu zale-
dwie 2 tygodni. GS zainwestował 
w remont i wyposażenie sklepu ok. 
200 tys. zł. Powiększona przestrzeń 
handlowa i sala samoobsługowa 
stwarzają miejsca pracy dla 6 osób, 
czyli o 2 więcej niż dotychczas. Pre-
zes GS Grażyna Krzyżek ma na-

cy św. Józefa, który – jak powiedział 
– też musiał ciężko pracować na 
utrzymanie swojej rodziny. 

Na otwarcie licznie przybyli 
mieszkańcy Harbutowic. Ocze-
kiwały na nich promocyjne ceny, 
smakowite przekąski i losowa-
nie nagród za pierwsze paragony 
kasowe.

W oczekiwaniu na otwarcie Sklep poświęcił ks. proboszcz Zbigniew Nowak
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dzieję, że odnowiony sklep zyska 
sobie klientów nie tylko z Harbu-
towic, lecz również z okolicy, np. 
z Palczy czy Budzowa.

Delikatesy poświęcił ks. pro-
boszcz Zbigniew Nowak, życząc, by 
stały się miejscem dobrym do pracy 
i pożytecznym dla kupujacych. Po-
darował też obrazek przedstawiają-

Jesiennym zwyczajem między innymi było i jest kiszenie ka-
pusty, dlatego też postanowiłyśmy ukisić beczkę kapusty, aby mieć 
z czego uwarzyć tradycyjny kapuśniak. Każdy, kto go próbował, ten 
wie, że jego smak może konkurować z sułkowicką krzonówką.

Stowarzyszenie z Sułkowic kisi pyszne ogórki, natomiast my kapu-
stę, która zawiera liczne zasoby witamin i minerałów, a przyrządzać ją 
można na wiele sposobów. Dlatego urządziłyśmy sobie w naszej siedzi-
bie świąteczny i wesoły wieczór, podczas którego wspominałyśmy, jak 
kiedyś pracowało się wspólnie przy przyrządzaniu kapusty. Jedni szat-
kowali (krązali), drudzy ugniatali (deptali), a jeszcze inni przyprawiali. 
Całość uwieczniona została na fotografii.

Gospodynie z SG „Cis”

Dawnym zwyczajem – ukisiły kapustę

Kiszenie kapusty też może być świąteczne         fot. Józef Gielata

Krystyna Gielata

Czy wiecie że...

120 lat temu, w roku 1892 
– Powstała pierwsza biblioteka publiczna 
w Sułkowicach, założona przez  kierownika 
szkoły podstawowej Wojciecha Kalinow-
skiego. 
W pierwszym roku istnienia dysponowała 
ok. 500 tomami beletrystyki i literatury 
pięknej.

60 lat temu, w roku 1952
– Uruchomione zostało regularne połącze-
nie Sułkowic z Krakowem i Myślenicami. 
Do tego czasu jeździło się starą dryndą 
z demobilu. Na ławkach zamontowanych na 
pace było 20 miejsc siedzących, ale jeździło 
nią nawet i 50-60 osób. Pod Mogilanami 
(jeszcze starą trasą) trzeba było wysiąść, 
bo silnik nie był w stanie wywieźć tyle osób 
pod górę.

– Zasadniczą Szkołę Zawodową w Sułkowi-
cach ukończyły pierwsze absolwentki. Były 
nimi Zofia Gancarczyk, Aniela Rozum i Kry-
styna Zadora. Do tej pory do szkoły tej cho-
dzili wyłącznie chłopcy.

z arch. „Klamry”
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Zawodnicy i poczatkujący 
członkowie KS Delfin regular-
nie trenują  na basenie Aquarius 
w Myślenicach, ale jeśli letnia 
aura pozwoli, być może treningi 
będą się mogły odbywać także na 
zalewie w Sułkowicach. Klub jest 
otwarty dla wszystkich chętnych, 
więc może się do niego zapisać 
każdy, kto kocha pływanie. 

Prezes klubu planuje też 
utworzenie sekcji narciarskiej.  
Na razie narciarze mogliby tre-
nowałać  na stoku w Sieprawiu, 
a docelowo – na stoku w Har-
butowicach. Brana jest też pod 
uwagę możliwość organizacji 
treningów na stoku w Myśleni-
cach, o ile tylko będzie on otwarty. 
Instruktorami narciarskimi w klu-
bie są Katarzyna Piwowarska–Pie-
chota i Arkadiusz Serafin.

W ramach KS Delfin prowa-
dzony jest również fitness–aerobik 
z piłkami i na matach. 

Klub dopiero rozpoczął dzia-
łalność, więc utrzymuje się na ra-
zie ze składek członkowskich i za 
udział w zajęciach. Delfinowi po-
mogły wystartować także okolicz-
ne firmy, które ufundowały sprzęt 
niezbędny do nauki pływania: Juco 
z Sułkowic, Rezydent z Rudnika, 
Meble Wika z Lanckorony – Miro-
sław Twardosz, Wiech z Izdebnika, 
Split – Paweł Oskwarek z Rudnika, 
Garnitury Konik oraz Wędzonka 
i Sawiccy z Myślenic. 

Pierwsze sukcesy Delfina 
W sekcji pływackiej utwo-

rzona została dwudziestoosobowa 
grupa zawodnicza, która trenuje 
pod okiem Andrzeja Pułki. 9 li-
stopada w Brzesku na zawodach z 

okazji święta Odzyskania Niepod-
ległości i 18 listopada w Olkuszu 
na zawodach Family Cup zawod-
nicy klubu stanęli na podium dla 
medalistów na dystansie 25 i 50 m 
stylem dowolnym, (m.in. Szymon 
Pułka, Arkadiusz Ryś, Ernest Pie-
chota, Edgar Piechota i sam trener 
Andrzej Pułka). 

Pomaganie przez pływanie 
Prezes Andrzej Pułka w tym 

roku już po raz trzeci zorganizował 
w Aquariusie turniej charytatywny 
Pomaganie przez pływanie,  który 
odbył się w niedzielę 25 listopada. 
Tym razem z pieniędzy zebranych 
za udział w zawodach pływackich 
o puchar Klubu Sportowego Del-
fin w Sułkowicach i od sponsorów 
(w sumie 2500 zł) został sfinansowa-
ny transport sprzętu rehabilitacyj-
nego z Francji, który wciąż jeszcze 
jest gotowy do rozdania osobom 
chorym. Andrzej Pułka, dzięki swo-
im kontaktom zagranicznym, spro-
wadził trzy elektryczne wózki inwa-
lidzkie, trzy wózki bez napędu dla 

osób niepełnosprawnych, sześć 
łóżek sterowanych elektrycznie 
dla osób obłożnie chorych (trzy 
już zostały rozdysponowane), 
16 balkoników do chodzenia 
i 20 par kul oraz pampersy. Żeby 
uzyskać pomoc w formie takie-
go sprzętu, można zgłaszać się 
do niego bezpośrednio – tel. 
608 523 265. 

W imprezie wzięło udział 
300 pływaków z Sosnowca, No-
wego Sącza, Krakowa, Brzeska, 
Gorlic, Limanowej, Kóz, Sułko-
wic i  Myślenic, a w wśród nich 
także osoby niepełnosprawne. 
Zawodnicy Delfina zajęli 1 miej-

sce w sztafecie 10 x 25 m stylem 
motylkowym. Wyniki zawodów do-
stępne są na stronie internetowej: 
www.SWIMART.pl.  

Pewien anonimowy darczyń-
ca z Krakowa, dowiedziawszy się 
o akcji Andrzeja Pułki, przelał na 
konto sułkowickiego klubu kwotę 
półtora tysiąca złotych. Wsparcie fi-
nansowe i patronackie organizacji 
turnieju zapewnili też: burmistrz 
Sułkowic Piotr Pułka, starostwo 
powiatowe oraz MZWiK w Myśle-
nicach, przy transporcie pomógł 
zaś prezes firmy Apipol Krystian 
Sodzawiczny, a organizacyjnie pre-
zesa Andrzeja Pułkę wspierał wi-
ceprezes KS Delfin Arkadiusz Se-
rafin. Jak zapewnia organizator 
turnieju – w przyszłym roku także 
odbędzie się taka impreza, gdyż 
zapotrzebowanie na sprzęt rehabi-
litacyjny jest duże, a póki istnieje 
możliwość pozyskiwania go z za-
granicy, dopóty akcja będzie kon-
tynuowana.  

Joanna Gatlik 

Nowy klub sportowy w gminie

Delfin z Sułkowic w myślenickim Aquariusie
Nasza gmina dorobiła się kolejnej organizacji sportowej – powołanego przez Andrzeja Pułkę 

(radnego powiatowego, nauczyciela wf i trenera pływania) Klubu Sportowego Delfin w Sułkowicach. 
W zarządzie klubu jest również instruktor pływania Arkadiusz Serafin z Myślenic.  

Do klubu należy już 100 osób z powiatu myślenickiego, w tym ok. 50 z gminy Sułkowice. 

Zawodnicy z Delfina podczas akcji 
Pomaganie przez pływanie

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Sułkowice, położonej  w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1177/2 o pow. 0,09 ha, zabudowa-
nej budynkiem dawnego przedszkola, o pow. ogólnej 302,9m2 , objętej KW KR1Y/00022284/5 –  w planie zagospodarowania 
przestrzennego zlokalizowanej  w terenach „ MU” – tereny mieszkalnictwa i usług oraz „KZ” - tereny tras komunikacyjnych. 
Przetarg odbędzie się 2 stycznia 2013 r. o godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Rynek 1, pok. nr 116.
W a r u n k i     p r z e t a r g u :
1. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi  324.000 zł. + 23% VAT,    łącz-
nie 398,520 zł.
2. Nieruchomość powyższa wolna jest 
od wszelkich obciążeń i roszczeń.
3. Wadium na zakup nieruchomo-
ści (20.000 zł) należy wpłacić do 27 
grudnia 2012 r. w BSR Kraków oddz. 

Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 
0000 0068 0016 (kwota przedmiotowa  
w dniu 27.12.2012 r. powinna znajdo-
wać się już na powyższym koncie).
4. Wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu, a uczestnikowi który 
wygra przetarg, zalicza się je na poczet 
ceny nabycia.

5. Wniesienie ceny nabycia nierucho-
mości winno nastąpić do dnia  zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
6. Nabywca wyłoniony w drodze prze-
targu, który nie przystąpi do zawarcia 
aktu notarialnego, traci wadium.
7. Organizatorowi przetargu przysłu-
guje prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 116, lub tel.  (12) 273-20-75 lub 273-21-48.
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Obiecująca młodzież
Klub prowadzi cztery piłkar-

skie grupy młodzieżowe: orlików, 
młodzików, starszych trampkarzy 
i juniorów. Szczególny optymizm 
wzbudza grupa orlików, w której 
gra aż 35 piłkarzy. Dziewiętnastu 
z nich zaczęło w tym roku karierę 
piłkarską. Trenerzy spodziewają się, 
że część z nich za kilka lat z powo-
dzeniem będzie grała w starszych 
drużynach.

II drużyna seniorów
Z inicjatywy zawodników, 

którzy z różnych względów nie 
mogli grać w I zespole seniorów, 
reaktywowana została po ponad 20 
latach  II drużyna seniorów. Jej za-
wodnicy są świetnie zorganizowa-
ni, a wspierają ich tacy sponsorzy, 
jak: Betix, TNT Cafe, Inter-Drew, 
Kuźnia, Łaski, Drewno kominko-
we ,,Biele”. Pod jego kierunkiem 
pełnego entuzjazmu i zapału tre-
nera Jarosława Profica drużyna 
z powodzeniem rozgrywała mecze 
ligowe, zajmując pod koniec sezonu 
wysokie miejsce. Jest szansa, że po 
solidnym przepracowaniu zimowe-
go okresu przygotowawczego, dru-

Rok w KS Gościbia

Optymistyczny bilans przed jubileuszem
Z kończącego się 2012 r. KS Gościbia może się cieszyć, zarówno z wyników w grupach młodzieżowych 

po rundzie jesiennej, jak i z wysokiego miejsca zespołów seniorskich w ich ligach.

żyna ta awansuje do wyższej klasy. 
Zawodnicy Gościbi II to: Marian 
Bochenek, Łukasz Łaski, Adam Ję-
drzejowski, Andrzej Latoń, Łukasz 
Konieczny, Jan Garbień, Marcin 
Boczkaja, Marcin Król, Mateusz 
Biela, Jacek Burkat, Dariusz Mar-
daus, Wiesław Światłoń, Krzysztof 
Stokłosa, Paweł Norek, Andrzej 
Leśniak, Mirosław Moskal, Marcin 
Zawada, Łukasz Mardaus, Kamil 
Kurlit, Jakub Betlej, Janusz Sto-
kłosa, Jacek Mardaus i Jan Łaski. 

Szkolenie bramkarzy
Mówi prezes sekcji piłki nożnej 

Leszek Tyrawa: Bolączką w naszym 
klubie przez lata był brak szkolenia 
bramkarzy. Przypadek sprawiał że 
któryś z chłopców zostawał między 
słupkami. Teraz pod kierunkiem 
trenera (długoletniego bramkarza 
KS Gościbia) Tomasza Szuby pro-
wadzone są specjalistyczne trenin-
gi. Do rozpoczęcia tych zajęć w du-
żej mierze przyczynili się Tadeusz, 
Jan i Edward Łascy. 

Dobra passa I zespołu
Miłą niespodziankę sprawiła 

też kibicom gra I zespołu seniorów. 
Rozpoczęli rundę jesienną w wiel-

kim stylu. Długo utrzymywali się 
na pozycji lidera swojej ligi. Rundę 
jesienną zakończyli na wysokim, 
5. miejscu (na 17 zespołów w gru-
pie). Jest to zasługa piłkarzy, którzy 
z wielkim zaangażowaniem uczest-
niczą w zajęciach treningowych, 
prowadzonych przez trenera Kruka. 
Doświadczony ten szkoleniowiec 
odważnie wstawia do pierwszego 
zespołu młodych piłkarzy – junio-
rów, którzy nie odbiegają umiejęt-
nościami od starszych zawodników. 

Dziewięćdziesięciolecie  
W przyszłym roku Gościbia 

będzie obchodzić jubileusz 90-
lecia istnienia. Klub przygotowu-
je się do uczczenia tego wydarze-
nia m.in. poprzez przypomnienie 
osób, które przez te lata społecznie 
i bezinteresownie działały i działa-
ją na rzecz Gościbi. Opracowywana 
jest monografia  Klubu i wystawa 
w Izbie Tradycji. W zwiazku z tym 
zarząd apeluje do wszystkich, któ-
rzy posiadają jakieś pamiątki czy 
fotografie związane historią klu-
bu o ich udostępnienie i kontakt 
z Izbą Tradycji w Starej Szkole lub  
w siedzibie KS Gościbia. 

(red.)

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
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Położenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie 
w planie zago-
spodarowania

Nr
Księgi 
wieczystej

Cena
netto

1. 108/3 223 m2

nieruchomość zabudowana dwoma pawilo-
nami  handlowymi  stanowiącymi własność 
dzierżawców, położona w Sułkowicach, przy 
ul. Ptasznica, w odległości ok. 20 m od dro-
gi wojewódzkiej nr 956. Sprzedaż następuje 
w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotych-
czasowych  dzierżawców, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami.

5MU,  tj. teren 
zabudowy 
mieszkanio-
wej i usług

KR1Y
/00028446/1

28 800 
zł

2. 175 3000 m2

przedmiotem zbycia są udziały w wysokości 
½ części w prawie własności nieruchomości 
gruntowej, którą stanowi działka ewiden-
cyjna nr 175, położona w Krzywaczce (droga 
częściowo utwardzona o nawierzchni żwiro-
wej), położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, 
wjazd na działkę bezpośrednio z drogi kra-
jowej nr 52 Kraków-Bielsko Biała.

„KD” i „KGP” 
tereny tras 
komunikacyj-
nych 
oraz strefa „A”, 
tj. ścisła ochro-
na konserwa-
torska

KR1Y
/00055712/5 46.000 zł

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

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
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Smakowita zapowiedź świątecznej uczty

Biertowianki na powiatowym konkursie wigilijnym
Lokalne Grupy Działania z naszego powiatu połączyły swoje siły i w niedzielę 9 grudnia

zorganizowały konkurs dla gospodyń z wszystkich gmin poświęcony rodzimym tradycjom, 
obrzędom i potrawom wigilijnym. Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń z Biertowic. 

Panie wróciły do domu z wyróżnieniem i pożyteczna nagrodą w postaci termosu do parzenia napojów.

Dyplom dla Koła z Biertowic Przedstawicielki wszystkich organizacji biorących udział w konkursie ze staro-
stą Józefem Tomalem
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W konkursie uczestniczyło 12 
reprezentacji. Jury konkursowe 
pod przewodnictwem Grażyny Pi-
tali z Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego oceniało dobór 
potraw zgodny z rodzimą tradycją, 
dekorację stołu i choinki oraz gawę-
dę o obyczajach wigilijnych i przy-
gotowanych potrawach.

W tym gronie gospodynie 
z Biertowic pod wodzą Lucyny Bie-
li prezentowały bogato zastawiony 
stół, na który wszystko przygo-
towały własnoręcznie. Jedynymi 
elementami wigilijnego wystroju 
stołu, których nie wyprodukowały 
same były naczynia i egzemplarz 
Biblii. Każda  potrawa i każda 
ozdoba, począwszy od pomysłowej 
szopki, imitującej betlejemską 
grotę, a skończywszy na dekora-
cji choinki (zupełnie jak nasza 
w domu, gdy byłem mały – mó-
wiono) wyszły spod ich zręcz-
nych rąk. Podziw wzbudzała ich 
pomysłowość również w doborze 
materiałów – np. piękny stroik ze 
świecą wykonały z użyciem ban-
daża do opatrunków gipsowych, 
a choinkę na stół – z makarono-
wych muszelek.  

Na wigilijnym stole z  Bier-
towic wśród wielu wspaniałech 
smakołyków degustowac moż-
na było żur na grzybach, barszcz 
z uszkami i barszcz z fasolą, kapu-
stę z grochem, łazanki z kapustą 
i grzybami, panierowaną rybę, pie-
rogi z kapustą i grzybami, kluski 

z makiem i bakaliami, wspaniałe 
ciasta i ciasteczka cynamonowe, 
pięknie dekorowane lukrem pier-
niczki, prawdziwy domowy chleb, 
świąteczną chałkę i kompot z su-
szu owocowego.

Smak potraw był absolut-
nie bezkonkurencyjny, o czym 
świadczył najlepiej fakt, że z suto 
zastawionej potrawami hali ZS 
im. Andrzeja Średniawskiego 
w Myślenicach gospodynie wracały 
z pustymi garnkami, za to pełne 
satysfakcji z rozlicznych pochwał 
degustatorów. Tych nie szczędzili 
im obcy ani swoi, jako że wspiera-
li je swoją obecnością burmistrz 
Piotr Pułka i wiceburmistrz Roza-
lia Oliwa.

Organizatorzy dla wszyst-
kich przygotowali cenne nagrody, 
doceniając ogromny wkład pra-
cy i zaangażowanie 
w przygotowanie się 
do konkursu, a jed-
nocześnie promując 
dziedzictwo kulturo-
we ziemi myślenic-
kiej. Koordynatorem 
przygotowań było 
nasze LGD Między 
Dalinem i Gościbią, 
we współpracy z LGD 
Turystyczna Podko-
wa i LGD Klimas oraz 
starostwem powiato-
wym. 

Konkurs miał 
duży oddźwięk w śro-

dowisku, co podkreśla fakt przy-
bycia wraz z gospodyniami wójtów 
i burmistrzów wszystkich gmin 
(lub ich przedstawicieli), starosty 
Józefa Tomala oraz posłów z zie-
mi myślenickiej. Oczywiście nie 
zabrakło reprezentantów wszyst-
kich LGD, myślenickiego oddzia-
łu MODR oraz innych osobistości 
naszych środowisk powiatowych.

Podkreślenia godny jest też 
nastrój tego konkursu. Wszystkie 
jego uczestniczki bardzo się po-
starały, każde stoisko miało swój 
niepowtarzalny urok i klimat. 
Panie wędrowały po stoiskach są-
siadów, zaglądając, co też takiego 
przygotowały, porównywały tra-
dycje, podglądały nawzajem cie-
kawe rozwiązania i częstowały się, 
poznając różnorodne smaki ziemi 
myślenickiej.

(awz)

Barbara Chrzanowska i Lucyna Biela z zasłużoną 
nagrodą dla KGW w Biertowicach
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Podczas spotkania świątecznego z pracownikami szkół i przedszkoli gminnych burmistrz wręczył dyrektorom decyzje o podwyżce pensji 
pracowników o 100 zł. Więcej na ten temat napiszemy w następnym  numerze „Klamry”.

W Galerii Internat jesienią odbyły się dwa wernisaże: w paź-
dzierniku – wystawy "Pejzaże i nie tylko" Hanny Romańskiej-
Tusiewicz oraz w listopadzie – Wieczór Niespodzianek (andrzej-
kowych) i wernisaż wystawy malarstwa i rysunków Aleksandry 
Rylewicz "Z przyjemności tworzenia"; podczas tego spotkania 
bywalcy Galerii pożegnali też ks. Mariana Błaszczyka.

Druga drużyna piłkarska KS Gościbia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach

ZPO w Rudniku – akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
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Mikołajki : 

OPS i  Świet licy 
Środowiskowej , 

ZPO w Biertowicach,

Gwiazdkowej 
Niespodzianki
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Festiwal wigili jnych potraw regionalnych
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11 mln zł na inwestycje w 2012 roku
Taką kwotę wydamy w tym roku (stan na 31. 10.) na inwestycje zrealizowane, trwające 

oraz przygotowanie dokumentacji na następne. 
Sztandarowe ukończone inwestycje to Zalew w Sułkowicach i przedszkole w Krzywaczce. 

Strategicznie, perspektywicznie, a także ze względu na wysokość zaangażowanych funduszy
 – najpoważniejszymi realizowanymi zadaniami są: rozbudowa oczyszczalni ścieków 

oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
Zaangażowanie tak wysokich środków inwestycyjnych możliwe jest dzięki funduszom zewnętrznym. 

Inwestycje realizowane w ramach POIiŚ 
(łącznie ponad 4 mln zł)
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 

Prowadzone są roboty ziemne i fundamentowa-
nie. Wykonano konstrukcje poszczególnych segmen-
tów, a także przekładkę sieci gazowej. Segment najni-
żej położony, ze względu na poziom wody gruntowej, 
wymagał zabicia ścianek szczelnych i obniżenia po-
ziomu wód do poziomu fundamentów. Częściowo za-
betonowane są już ściany. Dobiega końca zbrojenie 
płyty dennej, a roboty ziemne w części osadników 
wtórnych zostały już zakończone.

Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap V 
Przekazano plac budowy, firma wykonała niezbęd-

ną dokumentację (projekt organizacji ruchu, decyzja 
o zajęciu pasa drogowego) i rozpoczęła prace ziemne.

Nadzór inwestorski
Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski 

nad zadaniami realizowanymi w ramach POIiŚ oraz 
związane z nim działania promocyjne.

 

Inwestycje realizowane w ramach PROW 
(łącznie ponad 400 tys. zł)
Modernizacja parkingu w Rudniku

Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej. 
Parking ma łączną powierzchnię: 390 m2 chodnika 
i 1 368 m2 płyty wraz z krawężnikiem i obrzeżem. Ca-
łość zdobią klomby z kwiatami i krzewami, w okolicy 
których zamontowano 20 ławek oraz pierwsze w na-
szej gminie oświetlenie solarne.

Adaptacja obiektów przy starej szkole na budynek 
wielofunkcyjny w Harbutowicach 

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano 
pozwolenie na budowę.

Modernizacja boiska sportowego w Biertowicach 
Urządzono tereny rekreacyjne: boisko do piłki 

nożnej o wymiarach 25 x 50 m z murawą trawiastą i alu-
miniowymi bramkami, boisko do siatkówki, 10 miejsc 
postojowych z nawierzchnią żwirową oraz ogrodzenie 
z siatki. Urządzono także plac zabaw dla dzieci.

Rozbudowa oczyszczalni Parking w Rudniku Teren rekreacyjny w Biertowicach

R o k  2 0 1 2
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Zalew w Sułkowicach Przedszkole w Krzywaczce Brukowane alejki na cmentarzu 
w Harbutowicach

Inwestycje realizowane w ramach MRPO 
(ok. 1,5 mln zł)
Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

W ramach inwestycji wybudowano zbiornik 
wodny o pojemności 23 000 m3 wraz z budynkiem wy-
pożyczalni sprzętu i małą gastronomią, amfiteatrem 
oraz grillem ze stołami i ławeczkami. Dodatkowo 
zostały urządzone alejki spacerowe wraz z oświetle-
niem, pomosty dla wędkarzy i molo. Przy obiekcie 
powstały też dwa parkingi i ogólnodostępny plac za-
baw dla dzieci.

Inwestycje w placówkach oświatowych 
(ok. 3 mln zł)
Modernizacja budynku B ZPO w Harbutowicach

Wykonano termomodernizację budynku B, czyli 
ocieplenie wraz z tynkami zewnętrznymi.

Nowy budynek Przedszkola Samorządowego 
w Krzywaczce

Powstał nowoczesny obiekt z 4 przestronnymi 
salami przedszkolnymi i do nauczania początkowego 
oraz stołówką i jadalnią, obsługującą również szkołę.

Modernizacja budynku PS Nr 2 w Sułkowicach
 Wykonano modernizację dwóch łazienek. Wy-

mieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, armatu-
rę oraz położono nowe płytki. 

Budowa budynku Gimnazjum w Rudniku
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano elementy 

piwnic i parteru. Trwają prace przy realizacji I piętra. 

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy gimna-
zjum w Sułkowicach

Projekt został wykonany, a obecnie projektant 
dostosowuje materiał do wymogów Starostwa Powia-
towego.

Inwestycje drogowe (łącznie ponad 1,3 mln zł) 
Drogi i parkingi (patrz tabela na stronie D)

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy: Sułkowice ul. Wolności – 3 punkty świetlne 
oraz Pagórek w Harbutowicach – 10 punktów świetl-
nych. Do końca roku powstaną dodatkowe punkty 
świetlne w Krzywaczce, a wkrótce również w Sułko-
wicach i Biertowicach.

Inwestycje strukturalne (łącznie ok. 850 tys. zł)
Projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej etap VI w Sułkowicach

Opracowywana jest dokumentacja etapu VI kanalizacji w Sułkowicach. Trasa jego przebiegu została już 
uzgodniona, jednak niektóre odcinki zostaną wyłączone z projektu sieci z powodu braku zgody właścicieli 
nieruchomości.

Rozbudowa sieci wodociągowej 
W Sułkowicach Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi etap I tego zadania przy ul. Partyzantów 

i ul. Starowiejskiej.
Zakończona i oddana do użytku została nitka wodociągu: Gościbia – ul. Ślusarska – ul. Zagumnie (boczna) 

w Sułkowicach. 
Dobiegła końca budowa wodociągu na ul. Słonecznej w Rudniku – etap I.  
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Budowa wodociągu w Rudniku przy 
ul. Słonecznej

Termomodernizacja strażnicy OSP 
w Krzywaczce

Nowe łazienki w przedszkolu nr 2
w Sułkowicach
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Pozostałe wydatki inwestycyjne 
(łącznie ok. 450 tys. zł)

Gmina kupiła 2 działki pod budowę nowego bu-
dynku przedszkola samorządowego w Sułkowicach, 
działkę w Krzywaczce przeznaczoną na poszerzenie 
terenu szkolnego (plac zabaw przy przedszkolu) oraz 
część działki na poszerzenie drogi w Krzywaczce. 

Jako pomoc finansową dla powiatu gmina prze-
kazała starostwu prawie 50 tys. zł na realizację zada-
nia E-powiat.

Kupione zostały komputery i oprogramowanie 
dla Urzędu Miejskiego.

Jednostka OSP w Rudniku otrzymała dotację 
na doposażenie samochodu lekkiego marki Nissan, 
a OSP w Harbutowicach i Krzywaczce – dotację na 
zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Bieżące wydatki inwestycyjne 
(łącznie ponad 500 tys. zł)

Usuwanie skutków powodzi:

– droga Na Dział w Krzywaczce – wykonano 370 mb 
drogi o szerokości 4 m.

– remont kanalizacji sanitarnej w Biertowicach o 
długości 560 mb.

Z programu ,,Małopolskie Remizy 2012" – mo-
dernizacja budynku strażnicy OSP w Krzywaczce. 
Wykonano wymianę pokrycia dachowego z elemen-
tami więźby dachowej od strony północnej budynku, 
a także remont pomieszczeń na poddaszu. 

Na podstawie informacji z referatów UM 
oprac. red.

W ciągu dwóch lat 2011–2012 nasza gmina zainwestuje ok. 17 mln zł,

z czego ze środków zewnętrznych pochodzi ponad 11 mln zł.

Lata 2011 i 2012 w inwestycjach gminnych należy traktować łącznie. Większość bowiem inwestycji 
ukończonych w roku 2012 zostało rozpoczętych bądź były już prowadzone w roku poprzednim. Dzięki 
pracom planistycznym i dokumentacyjnym w 2011 roku możliwe było pozyskanie części funduszy ze-
wnętrznych w roku bieżącym. 

R o k  2 0 1 1

źródła zewnętrzne finansowania inwestycji w latach 2011 i 2012 

rok

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

(POIiŚ) Małopolski 
Regionalny 

Program 
Operacyjny

(MRPO)

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich
(PROW)

inne: 
Małopolskie 
Remizy, Fun-
dusz Ochrony 

Gruntów 
Rolnych, do-
tacje celowe 

(powodziowe)

łącznierefundacja wy-
datków bieżących 
związanych 
z realizacją pro-
jektu

refundacja wydat-
ków poniesionych 
w latach 2007 - 
2011 przeznaczona 
na spłatę pożyczki 
w WFOŚiGW

2011 – – 2 051 069,36 – 367 654,76 2 418 724,12

2012
(na 31.10) 1 120 883,62 zł 6 543 914,68 346 229,61 236 038,00 615 589,00 8 862 654,91

razem: 11 281 379, 03 zł

Ponadto w tym czasie wykonane zostały m.in.: 
plac apelowy przy SP w Sułkowicach, chodnik przy 
„Kuźni” w Sułkowicach (przy udziale fabryki), re-
mont kolektora głównego w Biertowicach i najstar-
szych odcinków kanalizacji w Sułkowicach, moder-
nizacja nawierzchni kilku dróg gminnych, w tym ul. 
Smereczyńskiego w Sułkowicach oraz parkingów 
(patrz tabela na str. 3), termomodernizacja strażnicy 
OSP w Harbutowicach, docieplenie budynku przed-
szkola nr 2 w Sułkowicach z likwidacją tarasu i mo-
dernizacją parkingu oraz uruchomieniem wjazdu od 
ul. Zagumnie, remonty w przedszkolu nr 1 i placu za-
baw przy przedszkolu nr 3, remont „Mostu Łaskiego” 
w Sułkowicach, wybudowano kanalizację na Dziale 
w Biertowicach (jest to pierwsza w całości skanalizo-
wana miejscowość w naszej gminie) i rozbudowano 
wodociąg w Rudniku.

Poniżej przedstawiamy analizę środków ze-
wnętrznych pozyskanych przez naszą gminę na 

inwestycje w latach 2011–2012. Analiza środków ze-
wnętrznych  2011 roku nie może opierać się wyłącz-
nie na zestawieniu cyfr. Przykładem może być PO-
IiŚ, z którego w roku 2011 nie wpłynęło nic, a jednak 
to ten rok miał decydujące znaczenie dla prowadzo-
nych obecnie inwestycji. Umowa o dofinansowanie 
z POIiŚ podpisana została 8 lipca 2011 r., pierwszy 
wniosek refundacyjny obejmujący wydatki już po-
niesione nasza gmina złożyła  7 października 2011 r. 
Jednak jego weryfikacja trwała bardzo długo i środki 
w nim ujęte wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego 
dopiero we wrześniu 2012 r. Podobnie kwota zero-
wa figuruje w rubryce z funduszem PROW. W roku 
2011 nie wpłynęły z niego do gminy żadne środki ze-
wnętrzne, ponieważ w tym czasie przygotowywana 
była dokumentacja i trwało aplikowanie do PROW 
na zadania planowane do realizacji w 2012 r. 

C
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lokalizacja długość opis prac lub stanu zaawansowania prac koszt w zł

zrealizowane

Harbutowice 100 mb Modernizacja nakładki drogi Na Latoniówkę. 29 804,92

Krzywaczka 225 mb Modernizacja drogi wewnętrznej działka 1388. Wykonano na-
kładkę asfaltową udrożniono rowy i przepusty. 81 944,15

Krzywaczka 57 mb Modernizacja drogi wewnętrznej działka 927. Wykonano odwod-
nienie wraz z kratą ociekową oraz nawierzchnią tłuczniową. 20 000,00

Rudnik 280 mb Nakładka asfaltowa na drodze stanowiącej łącznik między 
ul. Centralną a Słoneczną o łącznej powierzchni 1020 m2. 65 726,14

Sułkowice 360 mb
Modernizacja ulicy Smereczyńskiego wraz z kanalizacją 
deszczową, wymianą krawężników oraz nową nakładką as-
faltową.

254 195,78

Sułkowice 20 mb
Modernizacja nawierzchni na drodze i moście w kierunku PS 
nr 1. Wykonano remont płyty nośnej mostu wraz z nawierzch-
nią asfaltową oraz wymieniono bariery mostowe.

32 000,00

Harbutowice 460 mb Modernizacja drogi Kozówka. Wykonano nawierzchnię asfaltową, 
wyczyszczono rowy, wykonano przepusty oraz kratę ociekową. 170 537,51

Harbutowice 210 + 150 
mb

Modernizacja drogi Na Granicach, etap I i II. Wykonano na-
wierzchnię asfaltową. 136 444,66

Sułkowice 200 mb

Modernizacja ul. Ślusarskiej – wykonano nawierzchnię z kost-
ki brukowej o powierzchni 800 m2, wymieniono kanalizację 
deszczową na całej długości drogi, część prac wykonano w ra-
mach zadania wymiany sieci wodociągowej.

211 500,00

w trakcie realizacji

Krzywaczka 
Projekt przebudowy skrzyżowania na Skawinę, budowa chod-
nika i przejście dla pieszych (zadanie ma być realizowane 
w 2013 roku przez GDDKiA).

66 000,00

Krzywaczka Opracowanie dokumentacji geologicznej na drodze Działy. 27 552,00

razem: 1 095 705,16

p a r k i n g i

lokalizacja pow. opis prac lub stanu zaawansowania prac koszt w zł

zrealizowane

Sułkowice 420 m2 Nawierzchnia z kostki brukowej na parkingu na osiedlu 
Zielona. 22 583,11

Harbutowice 415 m2 Modernizacja parkingu w Harbutowicach (przy kościele) 
– wykonano parking z kostki brukowej. 20 754,21

Krzywaczka 320 m2 Modernizacja parkingu w Krzywaczce (koło GS) – wykonano 
parking z kostki brukowej wraz z wymianą gruntu. 35 725,84

Biertowice 600 m2 Modernizacja parkingu w Biertowicach (koło kościoła) 
– wykonano parking z kostki brukowej. 26 624,93

Harbutowice 250 m2 Modernizacja parkingu w Harbutowicach (cmentarz) – wyko-
nano alejki oraz parking przy kapliczce wraz z podbudową. 22 612,09

Krzywaczka 800 m2 Modernizacja parkingu w Krzywaczce (przy centrum kultury 
i kościele) – wykonano parking tłuczniowy wraz z drenażem. 25 900,00

Rudnik 260 m2 Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rudniku (koło ZPO) 
–  wykonano parking wraz z chodnikiem z kostki brukowej. 40 000,00

w trakcie realizacji

Sułkowice 2600 m2
Modernizacja parkingu w Sułkowicach (koło kościoła) 
– wykonano dokumentację techniczną, trwa procedura 
przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac.

13 136,52
Koszt 

wykonania ok. 
350.000,00

razem 207 336,70

Inwestycje drogowe w latach 2011–2012
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Tworzenie planu zagospodarowania jest proce-
sem czasochłonnym i nie ma możliwości przyspiesze-
nia tych prac ani precyzyjnego określenia terminów 
poszczególnych etapów prac. Do kolejnych wyłożeń 
mieszkańcy zgłaszają uwagi i wnioski. Każda uwaga 
uwzględniona przez burmistrza i Radę Miejską wy-
maga naniesienia na plan i ponownego wyłożenia, 
uprawomocnienia itd. Konieczne są opinie zewnętrz-
ne na poziomie starostwa i województwa, opinia o od-
działywaniu na środowisko naturalne i zgoda ministra 
rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. W efekcie procedura trwa miesiącami. 

Wciąż oczekujemy na ostateczną decyzję mini-
sterstwa w sprawie Krzywaczki i Rudnika. Wstępnie 
gmina otrzymała pozwolenie na przekwalifikowanie 
zaledwie połowy planowanych obszarów w tych miej-

Planowanie przestrzenne
Aktualnie cała  nasza gmina objęta jest planowaniem przestrzennym, co pozwala na wyodrębnianie 

nowych terenów na budownictwo mieszkaniowe i usługi. Należymy do nielicznych gmin, które 
w tak krótkim czasie objęły pracami planistycznymi cały swój obszar. Zanim rozpoczęły się pra-

ce nad planami dla poszczególnych miejscowości, opracowane i uchwalone zostało studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy, które jest podstawą do sporządzania planów szczegółowych.

scowościach. W czerwcu i lipcu tego roku burmistrz 
złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie, przy czym 
procedura w ministerstwie trwa długo, zależnie od 
tego, jakich informacji dodatkowych ministerstwo 
potrzebuje do prawidłowego rozpatrzenia odwołania, 
co rzecz jasna opóźnia procedurę uchwalania planu. 

Pomimo tych utrudnień proces planowania przestrzennego 
jest w naszej gminie bardzo zaawansowany. 
W tym roku uchwalone zostały plany zagospodarowania 
dla Sułkowic i Biertowic po trzech wyłożeniach. 
W przypadku Krzywaczki i Rudnika toczy się 
postępowanie w ministerstwie rolnictwa,
a dla Harbutowic – po uchwaleniu zmian w studium 
w związku z terenami przeznaczonymi pod usługi komercyjne 
w zakresie turystyki i gastronomii – trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

Jedyne w gminie boisko do piłki plażowej w Rudniku Modernizacja ul. Ślusarskiej w Sułkowicach po zakończe-
niu budowy wodociągu
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Nie tylko „twarde” fundusze
czyli 1 mln zł w OPS z POKL

Analizując środki zewnętrzne pozyskane przez naszą gminę należy też pamiętać, 
że „twardy” pieniądz na inwestycje nie jest jedynym zewnętrznym funduszem w naszym budżecie. 
Od lat dużą aktywność w dziedzinie funduszy „miękkich” wykazuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W ciągu ostatnich dwóch lat prowadził on autorskie programy dla mieszkańców naszej gminy 
w trudnej sytuacji życiowej w oparciu o prawie 1 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Krok w lepsze jutro – 480 tys. 687 zł.  W 2011 r. 
kontynuowany był projekt „Krok w lepsze jutro” (roz-
poczęty w r. 2010), adresowany do osób bezrobotnych 
i ich otoczenia. Miał za zadanie „odblokowanie” spo-
łeczne osób dotkniętych przedłużającym się bezrobo-
ciem i przywrócenia ich rodzinom i społeczeństwu. 
W ramach programu osoby te miały zapewnioną opie-
kę psychologa, asystenta rodziny, doradcy zawodowe-
go, poradnictwo prawne itp. Uczestniczyły w kursach 
i szkoleniach oraz w spotkaniach integracyjnych.

Projekt „Aktywni razem”: rok 2011 – 240 tys. 
937 zł, rok 2012 – 220 tys. 659 zł. Projekt skierowa-
ny był do osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrud-
nionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
a także osób z ich najbliższego otoczenia. W ramach 
projektu realizowane były kontrakty socjalne, pro-
gramy aktywności lokalnej i działania o charakte-
rze środowiskowym. Obejmowały one m.in. treningi 
kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacje 
z psychologiem,  prawnikiem, doradcą zawodowym, 
pedagogiem,  kurs obsługi komputera, szkolenia za-
wodowe oraz  wycieczki i ogniska integracyjne dla 
rodzin. W ramach działań środowiskowych zorgani-
zowano m.in.: Dzień Seniora, spotkanie mikołajkowe, 
spotkania opłatkowe we wszystkich miejscowościach 
gminy i integrację międzypokoleniową.
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Redakcja: Jak podoba się Panu 
pomysł, żeby napisać list do Świę-
tego Mikołaja?
Piotr Pułka: Nie widzę przeszkód. 
To wspaniały święty. 

– Co by mu Pan napisał?
– Żeby koniecznie obdarował 
wszystkie dzieci. Dorosłych też, 
ale najpierw wszystkie dzieci.

– A dla naszej gminy? O co chciał-
by Pan prosić Świętego Mikołaja?
– Żeby ludzie byli zadowoleni, 
żeby się lepiej żyło tym, którym 
jest najtrudniej.

– No tak, to by było do Złotej Ryb-
ki, a do Świętego Mikołaja to musi 
być coś, co da się przynieść.
– Napiszmy więc: „Kochany Świę-
ty Mikołaju, przynieś nam dla Suł-
kowic nowe przedszkole, most dla 
Biertowic, salę sportową dla Rud-
nika, Harbutowicom daj centrum 
kultury, a Krzywaczce przynieś 
boisko sportowe i plac zabaw”. 
Tak lepiej?

– Znakomicie. Ja wierzę w Świę-
tego Mikołaja. Całkiem serio. 
Zawsze, gdy wydawało mi się, że 
nie mam kompletnie możliwości 
sprawienia dzieciom prezentów, 
prosiłam go o pomoc i  coś się ta-
kiego wydarzało, że w efekcie 
miały wspaniałego mikołaja. Ten 
Święty  dzieciom daje, a dorosłym 
pomaga. Dlatego warto życzenia 
do Świętego Mikołaja wygłaszać 
głośno i szczerze. Wtedy staną się 
rzeczywistością.
– Oby tak było. Każda pomoc jest 
ważna, a Święty Mikołaj niejedne-
go znajduje pomocnika. Weźmy 
na przykład ten rok; był udany dla 
naszych inwestycji. Przy jednych 
pomogły nam fundusze zewnętrz-
ne,  przy innych – samopomoc 
gminna.

– A to co takiego?
– Cenię wszystko, co da się zrobić 
dla gminy – i te wielkie inwesty-
cje, jak oczyszczalnia czy zalew, 
i te mniejsze, które jednak służą 
wszystkim. Myślę tu o alejkach na 
cmentarzu. Gdybyśmy wyłożyli na 
to pieniądze razem z księdzem pro-
boszczem, też bym się cieszył, ale 
dla mnie ogromnie ważne jest, że 
sułkowicka firma podejmuje wraz 

Z burmistrzem Piotrem Pułką

Rozmowy na półmetku
z gminą jakąś inicjatywę i robimy 
coś wspólnie pro publico bono.

– Myśli Pan, że takie działania 
mają przyszłość?
– Jestem o tym przekonany. Głębo-
ko wierzę, że każda forma integra-
cji przynosi wielkie owoce. Są takie 
firmy, bez których trudno sobie wy-
obrazić Sułkowice. To już nie jest 
tylko biznes, ale kawał wspólnej 
historii, tradycji, wspólnego tworze-
nia naszego małego świata, wypra-
cowywania wspólnego dobra.

– Takie jak bank spółdzielczy czy 
Kuźnia?
– I takie jak GS czy Juco. Można po-
dać wiele przykładów działań tych 
firm – i jeszcze kilku innych – na 
rzecz ludzi w Sułkowicach i innych 
miejscowościach gminy. Ponieważ 
oni są otwarci na potrzeby miesz-
kańców, to ja nie widzę problemu 
w tym, żeby z nimi współdziałać, 
a kiedy potrzeba, to nawet pomóc. 

– Zmierza Pan do ostatnich złośli-
wych komentarzy, że robi Pan par-
king geesowi?
– Ponoć jeszcze się taki nie uro-
dził, żeby każdemu dogodził. Na-
wet Święty Mikołaj. Przecież o ten 
parking upominało się wiele osób, 
także radni. On jest potrzebny lu-
dziom, a nie geesowi. Z kolei GS 
z własnej woli urządził kilka ład-
nych miejsc na terenie swoich 
obiektów, poprawiając estetykę 
przestrzeni wspólnej.

– Ten rok wydaje się szczególnie 
obfity w inwestycje: zalew, przed-
szkole, kilka parkingów i dróg, 
rozpoczęta budowa oczyszczalni, 
wodociąg i kanalizacja, zburzona 
stara szkoła w Harbutowicach, ru-
szyła wreszcie budowa gimnazjum 
w Rudniku i jeszcze kilka innych.
– W tym roku je widać, bo albo zo-
stały ukończone, albo są zaawan-
sowane. Ale inwestycje to proces 
ciągły, który zaczyna się od koncep-
cji i deski kreślarskiej, później jest 
mnóstwo pracy papierowej – kal-
kulacje, przetargi, umowy – nie daj 
Boże odwołania i oczekiwanie na 
rozstrzygnięcie. To wszystko wyma-
ga czasu. Kiedy buduje prywatny 
człowiek, to uzyskuje kilka potrzeb-
nych zgód i przystępuje do pracy. 

Gmina musi przestrzegać ustawy 
o zamówieniach publicznych i wie-
lu procedur, które nie obowiązują 
ani prywatnego człowieka, ani na-
wet przedsiębiorcy. Poza tym to są 
bardzo duże inwestycje, wymagają-
ce bardzo dużych pieniędzy.

– Słyszałam komentarze, że oczysz-
czalnię można by zbudować szyb-
ciej niż do 2014 roku i szybciej uru-
chomić kanalizację.
– To prawda. Można by. Tylko 
Święty Mikołaj musiałby przy-
nieść nam kilka worków pienię-
dzy. Mamy określone możliwości 
finansowe, nawet licząc dofinanso-
wania unijne. Podpisując umowę 
z wykonawcą, zawarliśmy w niej 
preliminarz finansowy, zapisany 
w prognozach finansowych gminy 
na poszczególne lata, stosownie do 
możliwości naszego budżetu. 

– Czy mamy jeszcze szanse na ja-
kieś pieniądze z funduszy unij-
nych w tym rozdaniu?
– Są szanse na dodatkowe środki 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, bo zapowie-
dziane zostało rozszerzenie fundu-
szu. Chcemy pozyskać te pieniądze 
i wykonać dalszy etap kanalizacji 
Rudnika. Projekty są już przygoto-
wane, więc mamy zdolność wyko-
rzystania tego rozszerzenia. 

– A co, jeśli nie uda nam się zdo-
być pieniędzy z rozszerzenia PO-
IiŚ? Tego odcinka kanalizacji nie 
będzie?
– Będzie. Mamy na to przyobiecane 
4 mln zł z PROW. 

Tylko że z PROW zadanie byłoby fi-
nansowane po połowie z Funduszu 

fot. Marcin Kaciuba
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i z budżetu gminy. POIiŚ daje ko-
rzystniejsze warunki, dlatego się 
o niego staramy

– Powiedział Pan, że zanim nastą-
pi realizacja inwestycji, konieczne 
jest jej zaplanowanie i przygoto-
wanie dokumentacji. Czy przygo-
towujemy się do następnych zadań, 
które podejmiemy, gdy zakończy-
my inwestycje w toku.  
– Oczywiście. Nie chcemy dopuścić 
do przestojów. Chcemy być gotowi 
do podjęcia nowych inwestycji, o ile 
tylko pojawią się takie możliwości.

– Następny podział funduszy unij-
nych planowany jest na lata 2014
-2020. O dofinansowanie jakich 
inwestycji będziemy aplikować?
– Przez cały czas opracowywane są 
projekty. Przede wszystkim goto-
wa jest koncepcja kanalizacji całej 
gminy. Po zrealizowaniu obecnie 
prowadzonych prac i rozpoczętych 
etapów, przygotowane mamy ko-
lejne odcinki do zrobienia. Czeka 
nas kanalizacja Krzywaczki, gdzie 
ludzie już głośno się jej domaga-
ją i Harbutowic, gdzie montaż tej 
instalacji będzie najtrudniejszy 
z powodu układu zabudowy miej-
scowości – oddalone od siebie 
przysiółki, górski charakter te-
renu. Przecież mamy nawet pro-
blem ze znalezieniem tam kawał-
ka ziemi na boisko, który byłby na 
tyle płaski, by wyrównanie go nie 
kosztowało majątku, a płyta bo-
iska nie wisiała nad przepaścią lub 
nie wpadała między głębokie skar-
py. Kanalizacja Harbutowic to bar-
dzo poważne zadanie logistyczne. 
Poza tym być może uda się zdobyć 
dofinansowanie na budowę nowe-
go budynku przedszkola w Suł-
kowicach, czy na rozbudowę hali 
sportowej przy gimnazjum. To są 
jeszcze sprawy otwarte, bo zarząd-
cy funduszy unijnych nie opowie-
dzieli się, jaki kierunek przyjmie 
polityka spójności w tym okresie. 
Gdy będzie to wiadome, musimy 
tak zorientować nasze plany, by 
móc zdobyć dofinansowanie na 
planowane inwestycje.

– Był taki rok, pamiętny rok 2009, 
kiedy na inwestycje przeznaczyli-
śmy prawie 40% naszego budżetu. 
Czy taki boom da się powtórzyć? 
– Wtedy przygotowaliśmy komplek-
sowo inwestycje na następne lata, 
co pozwoliło nam na wystąpienie 
z wnioskami do funduszy unijnych. 

Wzięliśmy pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rozpoczę-
cie kolejnych etapów kanalizacji, 
mając świadomość, że po pierwsze 
otrzymamy znaczące umorzenia 
po uzyskaniu efektu ekologiczne-
go, a po drugie spodziewaliśmy się, 
mieliśmy przyobiecane, dofinanso-
wanie z POIiŚ.  Dlatego udało się 
w tym okresie zrobić bardzo dużo 
– i to, co mieszkańcy mogli zoba-
czyć i odczuć, i to, co posłużyło jako 
baza inwestycji na następne lata. 

– A wcześniej? W latach 2007–2008?
– To był bardzo gorący okres, któ-
rego ludzie nie mogli widzieć. Mu-
sieliśmy opracować dokumentację, 
począwszy od profilu gminy, po-
trzebnych koncepcji i dokumen-
tów strategicznych. Prowadziliśmy 
przy tym bardzo szerokie konsul-
tacje społeczne, autentyczną burzę 
mózgów, by wiedzieć, co rzeczywi-
ście jest potrzebne, perspektywicz-
ne, co istotnie wpłynie na poprawę 
standardu życia w całej gminie 
i będzie służyło jej harmonijnemu 
rozwojowi. W tym okresie na inwe-
stycje wydawaliśmy około 20% bu-
dżetu rocznie.

– Rok 2010 przyniósł z kolei znacze-
nie niższy odsetek zainwestowanego 
budżetu. Co nas tak zahamowało? 
– Przez kolejne dwa lata „trzyma-
ły” nas przedłużające się procedu-
ry faktycznego uruchomienia fun-
duszy z POIiŚ i podpisania umów. 
W międzyczasie jednak zdobyliśmy 
środki z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego, które 
pozwoliły na uruchomienie budowy 
zalewu i z PROW na inwestycje we 
wszystkich miejscowościach. Za-
częliśmy  pozyskiwać zewnętrzne 
środki np. z konkursu „Małopolskie 
remizy”. Gdy tylko pojawiała się 
możliwość zdobycia zewnętrznych 
pieniędzy, robiliśmy wszystko, 
by nasze działania były skuteczne. 
Swoją drogą mieliśmy spore proble-
my z wykonawcami dwóch poważ-
nych budów – przedszkola w Krzy-
waczce i gimnazjum w Rudniku. 

–  To rzeczywiście wyglądało nie-
ciekawie, zwłaszcza w Rudniku 
– firma obejmowała plac budowy, 
po czym plajtowała, zanim zdąży-
ła cokolwiek zrobić. Następna – to 
samo. Wydawało się, że to się już nie 
skończy. Czy wybór tych firm był 
błędem?

– Jeżeli był błąd, to na pewno nie 
nasz. Problemy z wykonawcami są 
coraz częstsze. Kolejne liberalizacje 
przepisów przetargowych prowa-
dzą nieuchronnie do tego, że takich 
przypadków jak w Rudniku jest 
coraz więcej. To nie tylko nasz pro-
blem. Podnoszą go też samorządow-
cy z innych gmin i powiatów. My nie 
mamy wyboru, musimy wybrać naj-
tańszą ofertę, jeśli firma spełnia wa-
runki określone w przepisach. A te 
warunki są coraz łagodniejsze, np. 
oświadczenia zamiast zaświadczeń, 
lista wykonanych prac zamiast li-
stów referencyjnych itp. Możemy 
oczywiście wybrać firmę, która nie 
jest najtańsza, a wydaje się najrze-
telniejsza, ale te, które przegrały, 
mogą się odwołać do Krajowej Izby 
Odwoławczej i najprawdopodobniej 
wygrają. A później mamy takie sy-
tuacje, jak te właśnie, które nas spo-
tkały. Bywa też, że firmy, żeby zdo-
być zamówienie, podają zaniżone 
kwoty, a później szukają oszczędno-
ści na materiałach. Nie możemy się 
na to zgodzić, bo zależy nam na rze-
telności i trwałości wykonywanych 
prac. Swoje wymagania określa-
my przecież w przetargu. W takim 
przypadku zaczynają się negocjacje 
i dyskusje ciągnące się czasem ty-
godniami, a robota stoi. 

– Gdy o przetargach mowa, czy 
znany jest już wykonawca parkin-
gu przy kościele w Sułkowicach?
– Tak. Otrzymaliśmy sporo ofert, 
a ich rozpiętość była duża – między 
297 tys. zł a 637 tys. zł. Przy tym 
kosztorys inwestorski, obliczony 
według rynkowych cen, wynosił 
540 tys. zł. Wybraliśmy Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych z Wadowic. To nie była naj-
tańsza oferta, ale te najtańsze nie 
spełniały warunków przetargu.

–  Kiedy parking ma być gotowy? 
– Przed wakacjami.

– Kto śledzi wydarzenia w gminie, 
ma wrażenie, że ten rok znów był 
boomem inwestycyjnym. 
–  Nasz tegoroczny bilans za-
mknie się na poziomie powyżej 
26% budżetu przeznaczonego na 
inwestycje. Co więcej, przy tym, 
stosunkowo wysokim poziomie 
inwestowania sukcesywnie spła-
camy kolejne pożyczki z lat ubie-
głych, zmniejszając poziom za-
dłużenia gminy. Trzeba przy tym 
pamiętać, że osiągamy te rezultaty 
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pomimo coraz trudniejszej sytu-
acji finansowej i gospodarczej kra-
ju, gdy przyznawane subwencje na 
zadania własne gminy nie pokry-
wają realnych wydatków, a rząd 
co roku nakłada na gminy dodat-
kowe obowiązki i zleca nam coraz 
to nowe zadania, nie zapewniając 
ich finansowania lub finansując je 
w niewielkim stopniu. 

– Proszę podać jakiś przykład?
– Najpoważniejszym zadaniem 
własnym gminy jest oświata. Tym-
czasem subwencja nie pokrywa 
realnych kosztów. Do bieżącego 
utrzymania szkół i przedszkoli 
(nie licząc remontów) dokładamy 
już ok. 5 mln zł. Na tym nie koniec. 
Staramy się, by były one dobrze 
wyposażone, remontujemy budyn-
ki, zatrudniamy dobrych nauczy-
cieli. Z radością obserwujemy,  że 
nasze szkoły są bezpieczne i coraz 
piękniejsze, a poziom nauczania 
w nich rośnie. Także i dlatego moż-
na się cieszyć bilansem tego roku 
– nie tylko w inwestycjach.

– A propos kosztów utrzymania 
szkół. Coraz więcej miejscowości 
zamyka szkolne kuchnie i prze-
chodzi na catering, spółdzielnie 
socjalne i podobne rozwiązania. 
Czy Pan również planuje taką re-
organizację?
– W żadnym razie. Nasze stołówki 
doskonale sobie radzą w oparciu 
o szkolne kuchnie. Dzieci mają 
świeże, smaczne i zdrowe jedzenie, 
na które rodziców stać. Jeśli sami 
prowadzimy stołówki, to możemy 
bezpośrednio czuwać nad jakością 
żywienia, a to przekłada się na zdro-
wie dzieci i młodzieży. Poza tym to 
jest koło zamknięte. Gdy są dobre 
i tanie obiady, to jest dużo chętnych, 
a wtedy łatwiej utrzymać przystęp-
ną cenę. Przecież o to właśnie cho-
dzi, żeby większość naszych dzieci 
jadła w południe pożywny obiad. 

– Zawsze podkreśla Pan, że inwesty-
cje są dla ludzi i ten społeczny czyn-
nik jest dla Pana najważniejszy. 
Czy nie odnosi Pan wrażenia, że po-
łożenie akcentu na inwestycje i ich 
tempo trochę  hamuje te dążenia?
–  Jest istotna sprzeczność w samym 
pytaniu. Inwestycje są dla ludzi, 
więc jak miałyby hamować dzia-
łania prospołeczne. Proszę zauwa-
żyć, jakie to są inwestycje: zalew 
rekreacyjny, przedszkole, parkingi, 
remonty strażnic, kanalizacja. Prze-
cież to wszystko ma służyć ludziom, 
podnosić komfort i standard życia. 

– Ale w ubiegłych latach postawało 
u nas stowarzyszenie za stowarzy-
szeniem, a teraz ma się wrażenie, 
jakby było tego trochę mniej.
– To zrozumiałe. 6 lat temu mieli-
śmy śladową liczbę stowarzyszeń 
w gminie, więc gdy stworzyło się 
do tego warunki i zachęciło ludzi 
– uzupełnili tę lukę. Stowarzysze-
nia, które powstały, działają, roz-
wijają się i robią swoje. Znalazły 
sobie doskonałe pola działania. 
Część z nich jest wielką pomocą 
OPS-u w organizacji pomocy oso-
bom potrzebującym. Proces uak-
tywnienia obywatelskiego trwa. 
Od dwóch lat mamy wysyp stowa-
rzyszeń pomocy szkole, które bar-
dzo prężnie i skutecznie działają. 
Słyszałem, że jeszcze powstaje 
kolejne. W tym roku powstały dwa 
nowe kluby sportowe. Przez cały 
czas coś się u nas dzieje w tej dzie-
dzinie. 

Obiady w szkołach je w naszej gminie 
659 dzieci, co stanowi 44,1% 

wszystkich uczniów. 

W gminie Sułkowice, 
liczącej 5 miejscowości działa obecnie 

8 organizacji sportowych

– Prawda. I jest to zauważalne nie 
tylko w gminie, skoro właśnie za 
współpracę z organizacjami zdo-
byli Państwo w tym roku I miejsce 
w konkursie Małopolskie Wektory 
Współpracy. 
– To jest wspólny sukces Urzędu 
Miejskiego i stowarzyszeń. Do 
współpracy trzeba dwojga. Ale 
faktem jest, że bardzo nam na tym 
klimacie współpracy zależy. 

– Zapewne dlatego ustanowiona 
została nowa nagroda dla społecz-
ników – „Serce dla Sułkowic”, któ-
ra była wręczana podczas otwar-
cia Zalewu. 
– Wszyscy ci ludzie działają, bo 
mają taką potrzebę, którą nazwał-
bym społecznym sumieniem. 
Wiem, że nie zależy im na rozgło-
sie czy nagrodach. I właśnie dlate-
go należy ich docenić.

– Jestem przekonana, że wciąż 
mamy jakieś puste pola do zago-
spodarowania, jakieś „komórki do 
wynajęcia” na działalność społecz-
ną. Gdybyśmy wrócili do poboż-
nych życzeń i listów do Świętego 
Mikołaja, i gdyby ten Mikołaj mógł 
przynieść nam jakieś stowarzysze-
nie, to w jakiej dziedzinie widział-
by je Pan najchętniej.
– Zdecydowanie chciałbym, by 
powstało jakieś stowarzyszenie 
kulturalne, troszczące się o nasze 
dziedzictwo, rozwijające kulturę 
współczesną. Może stowarzyszenie 
miłośników ziemi sułkowickiej. 
A jeśliby już powstało, to chciał-
bym, by tworzyli je ludzie równie 
oddani, jak ci, którzy stworzyli or-
ganizacje charytatywne, stowarzy-
szenia gospodyń czy stowarzysze-
nia przy szkołach. Bo jak coś robić, 
to z sercem i na serio. 

rozmawiała 
Anna Witalis Zdrzenicka

Urząd Miejski w Sułkowicach laureatem I nagrody w kon-
kursie Małopolskie Wektory Współpracy
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