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Spektakl „Wszyscy wszystkim” dla Mateuszka w Sułkowicach
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red.

Podziękowanie
My rodzice,nie potrafimy sami naprawić ser-
duszka naszego synka. 

Czasem dopada nas bezsilność,bezradność. 
Chcielibyśmy posiadać magiczną moc, która 
mogłaby działać cuda, uleczyć ból, strach, 
smutek. 

Nie posiadamy tej mocy, ale mamy wokół nas 
wspaniałych ludzi, którzy pomagają nam 
„naprawić” serduszko Mateusza. 

Chcielibyśmy wszystkim podziękować za każ-
dą okazaną pomoc, bez tej pomocy sami nie 
dalibyśmy rady, a dzięki Wam wszystkim le-
czenie naszego synka jest możliwe.

Składamy podziękowania panu burmistrzowi 
Piotrowi Pułce, wszystkim którzy brali udział 
w spektaklu „Wszyscy Wszystkim”, tym którzy 
przyszli i wsparli leczenie Mateusza.

Ela i Piotr Chrobak z Mateuszkiem

Można także w gminie złożyć roczne zeznanie

PIT do 30 kwietnia
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2012 rok. 

W związku z tym  Urzad Skarbowy i Urząd Miejski 
przygotowały szereg ułatwień.

Ostateczny termin złożenia zeznania rocznego (PIT) podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasa-
dach ogólnych za rok 2012 – informuje Urzad Skarbowy w Myśłenicach. 
Ostatecznie musimy to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia (wtorek).

W Urzędzie Skarbowym
W związku z tym Urząd Skarbowy w Myślenicach organizuje w so-

botę 16 marca 2013 r. w godz. od 7:30 – 13:00 Dzień Otwarty. Będzie 
można wtedy złożyć swoje zeznanie lub zasięgnąć pomocy w wypełnie-
niu formularza i wyjaśnić wątpliwości. Ponadto w dniach 29 i 30 kwiet-
nia wydłużone będą godziny pracy US – od 7:30 – 18:00.

Z PIT-em do Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski w Sułkowicach organizuje dla mieszkańców naszej 

Gminy punkt składania zeznań rocznych w budynku B Urzędu Miej-
skiego. Zeznania będzie odbierał wydelegowany pracownik Urzędu 
Skarbowego w Myślenicach 18 marca (poniedziałek) i 22 kwietnia (po-
niedziałek) br., w godz.  od 8:00 – 16:00.

Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że w gminie nie ma kole-
jek, a pracownik US doradza i sprawdza, czy wszystko jest w porządku.  
W ostatniej chwili, przy tasiemcowej kolejce nie ma na to czasu. 

Nie warto więc czekać na ostatnią chwilę.

Pomóżmy naszym dzieciom i szkołom

ODDAJMY 1 % PODATKU W DOBRE RĘCE !
Szanowni Państwo, także i w tym roku mamy możliwość przekazania 1 % podatku dochodowego 
na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wspomóc w ten sposób możemy 
jedynie te organizacje, które znajdują się na liście opublikowanej przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w wykazie OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (wg stanu na 15 lutego 2013 r.). 

Szczególnie zachęcamy do 
wyboru organizacji z terenu na-
szej Gminy. Są to:

1. Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „MAŁOPOLSKA” 
(z którym nasze szkoły podpisa-
ły porozumienie lub gdzie został 
utworzony społeczny komitet) 
Kraków, ul. B. Chrobrego 9 
Numer KRS:0000052078
Nr konta bankowego: 
67124045331111000054231735

Wypełnijąc formularz we wła-
ściwą rubrykę należy wpisać wy-
braną placówkę oświatową: 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Biertowicach;

Zespół Placówek Oświatowych 
w Harbutowicach; 

Zespół Placówek Oświatowych 
– Szkoła Podstawowa w Krzywaczce;

Zespół Placówek Oświatowych 
w Rudniku;

Szkoła Podstawowa w Sułkowi-
cach; 

Gimnazjum w Sułkowicach, ul. 
Sportowa 51. 

2. Stowarzyszenie Wspomaga-
nia Osób Niepełnosprawnych 
„Kolonia” 
Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice
Numer KRS: 0000039520
Numer konta bankowego:
 71858900060170000002280006

To tak niewiele
Wystarczy przecież tak nie-

wiele, aby wypełniając deklarację 
podatkową, wspomóc innych... 
Pamiętaj, 1 % podatku możesz 
zostawić urzędowi skarbowemu 

lub przekazać Naszym dzieciom, 
szkołom lub osobom niepełno-
sprawnym.

Rozalia Oliwa

Wykaz organizacji pożytku publicz-
nego w Gminie Sułkowice upraw-
nionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2012 wraz z numerami rachun-
ków bankowych podano na podsta-
wie informacji zamieszczonej na 
stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej  Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej – www.
pozytek.gov.pl

W ostatniej chwili
Tym, którzy z jakichś przyczyn 

nie zdążą jednak złożyć zeznania 
przed 30 kwietnia przypominamy, 
że istnieje możliwość wysłania ze-
znania rocznego pocztą, koniecz-
nie listem poleconym. Dla własne-
go bezpieczeństwa trzeba w takim 
przypadku zachować kopię PIT-u 
i dopiąć do niej dowód nadania tej 
przesyłki.

Nasza okładka:
Górny rzad fotografii:
z lewej: burmistrz Piotr Pułka wręcza Tadeuszowi 
Sawickiemu statuetkę nagrody „Najważniejsi są 
ludzie”; w środku: wręczenie darów rodzicom 
dzieci niepełnosprawnych; z prawej: Tadeusz 
Sawicki wręcza puchar uznania za organizację 
turnieju charytatywnego Edwardowi Łaskiemu.

U dołu strony: Małgorzata Sawicka i wicebur-
mistrz Rozalia Oliwa dają sygnał do rozpoczęcia 
rozgrywek.

(red.)
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Kto wziął udział 
Impreza jak zawsze została 

zorganizowana z dużym rozma-
chem. Tadeusz Sawicki wręczył  
gościom specjalne pamiątkowe 
medale oraz ciupagi wyproduko-
wane przez firmę JUCO z Sułko-
wic – dobrego ducha imprezy. Od 
tego roku turniej nosi imię jej tra-
gicznie zmarłego współwłaściciela 
– Janusza Światłonia. Na zaprosze-
nie organizatorów odpowiedzieli: 
senator Andrzej Pająk, poseł Ma-
rek Łatas, oraz oczywiście właści-
ciele firm, bez których to wyda-
rzenie nie mogłoby mieć miejsca.  
W turnieju zagrało 16 drużyn: 
firma produkująca m.in. klatki 
dla zwierzaków Inter-Zoo z Osie-
czan, producenci narzędzi: Juco 
oraz Kuźnia, Drewno Kominkowe 
Biele, Firma Handlowa Szczurek 
z Sułkowic, producent mebli – To-
nix Meble Szczurek z Jawornika, 
skład budowlany Stanbud, usługi 
wodno – kanalizacyjne Klimatech 
z Rudnika, Fabryka Mebli Ryś 
z Krzywaczki, Inter – Drew z Jasie-
nicy, Crawtico z Sieprawia, Barzak 
z Krakowa, Daniello z Izdebni-
ka, CDO z Izdebnika, producen-
ci obuwia Conhpol i Kazkobut ze 
Stanisławia Dolnego. Burmistrz 
Piotr Pułka podziękował wszyst-
kim firmom, które wzięły udział 
w turnieju, za ich wielkie serce i za-
angażowanie. Za to, że są co roku 
w Sułkowicach. Za to, że przez 
zabawę i współzawodnictwo robią 
tyle dobrego dla innych.

Kogo wspomógł turniej
W imieniu wszystkich firm 

i jej zawodników z rąk współor-
ganizatorów – burmistrza Piotra 
Pułki,  od 10 lat spiritus movens 
– inspiratora i ducha sprawczego 
turnieju Edwarda Łaskiego oraz 
prezesa firmy Inter-ZOO Tade-
usza Sawickiego niezbędny sprzęt 

rehabilitacyjny (m.in. materace, 
łóżka, trójnóg) oraz rzeczy do lep-
szego codziennego funkcjonowa-
nia otrzymały dzieci zmagające się 
z bardzo ciężkimi chorobami – Anna 
Burda, Dawid Kocańda, Agnieszka 
Kołodziej, Karol Szypuła i Tomasz 
Piegza. Dzięki dochodowi z tur-
nieju można było zakupić dla nich 
sprzęt o równowartości ok. 15 ty-
sięcy złotych. Rodzice i dzieci byli 
bardzo zadowoleni i wdzięczni za 
wsparcie i to, że już po raz kolejny 
turniej zagrano właśnie dla nich. 
Jak sami przyznają, utrzymanie 
chorych dzieci jest trudne i kosz-
towne. Dlatego każde wsparcie jest 
na wagę złota. 

Imieniem Janusza Światłonia
Tragicznie zmarły Janusz 

Światłoń był pasjonatem sportu, 
głównie tenisa stołowego i ziemne-
go. Tę miłość zaszczepił swojemu 
synowi Piotrowi, który niestety 
także wraz z nim zginął w wypad-
ku. Od 1993 r. sponsorował zawod-
ników KS Gościbia, sam nie mogąc 

X Jubileuszowy Turniej Gościbi im. Janusza Światłonia

Firmy i sportowcy – dzieciom
X Jubileuszowy Małopolski Turniej Piłki Nożnej – zgodnie z zasadami tych charytatywnych zawodów 

– organizowała firma, która zwyciężyła w roku ubiegłym, czyli Inter-Zoo Pet Products Osieczany 
Małgorzaty i Tadeusza Sawickich. O puchar ufundowany przez jej właścicieli walczyło 16 drużyn 

reprezentujących 16 firm z Małopolski. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Burmistrz Sułkowic 
i KS Gościbia z pomysłodawcą turnieju Edwardem Łaskim. Zawody odbyły się w dniach 26 – 27 stycznia 2013 r. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Daniello z Izdebnika. Za dochód z imprezy – 15 tys. złotych 
zakupiono sprzęt niezbędny do lepszego funkcjonowania pięciorga niepełnosprawnych dzieci. 

Od tego roku turniej nosi imię śp. Janusza Światłonia. 

Ubiegłoroczny zwycięzca i tym samym tegoroczny organizator turnieju Tade-
usz Sawicki ze zwycięzcą tegorocznym i tym samym organizatorem przszłorocz-
nego turnieju – Danielem Konopką  fot. Anna Witalis Zdrzenicka

uprawiać sportu z powodu prowa-
dzenia firmy, jej rozwijania, a co 
za tym idzie licznych obowiązków 
służbowych. Właściciel firmy JUCO 
w latach 1993–94 był też wicepreze-
sem i członkiem Zarządu KS Gości-
bia. Duży nacisk kładł na szkolenie 
dzieci, wykonał generalny remont 
boiska piłkarskiego przy SP w Suł-
kowicach, inwestował w infrastruk-
turę Klubu. Sponsorował I drużynę 
piłki ręcznej prowadzonej przez 
Władysława Piątkowskiego, która 
w tamtym czasie grała w ekstra-
klasie. W 2003 r. zainicjował wraz 
z Edwardem Łaskim ideę „firmowe-
go” turnieju piłki nożnej. Od tego 
jubileuszowego wydarzenia minę-
ło 10 lat. Organizatorzy postanowi-
li nazwać zawody jego imieniem. 
W ten sposób chcieliśmy uhonoro-
wać tego wspaniałego człowieka 
– powiedział Edward Łaski.  

Pałeczkę po Januszu Świało-
niu wspaniale przejęli jego bracia – 
Wiesław i Stanisław, którzy zawsze 
wiernie uczestniczą w turnieju 
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i wspierają na co dzień KS Gościbia. 
Jak dodał Jacek Burkat – prezes 
Klubu: Turniej ten ma podwójny 
pozytywny wymiar: sportowo–inte-
gracyjny i charytatywny. Pomaga-
my dzieciom niepełnosprawnym, 
których dotknął nieszczęśliwy los 
i to nas łączy. A sport na tym nie 
cierpi, gdyż poziom turnieju oce-
niany jest przez fachowe gremia 
jako bardzo wysoki.

Tadeusz Sawicki wręczył 
ogromny puchar dziękczynny 
z motywem piłki – kuli ziemskiej 
Edwardowi Łaskiemu, za to, że 
tak mocno, przez 10 lat, angażuje 
się w organizację turnieju. 

„Najważniejsi są ludzie” 
dla Tadeusza Sawickiego 

W ramach wdzięczności za 
wielki gest pomocy i organizację 
turnieju z KS Gościbia Sułkowi-
ce, Tadeusz Sawicki otrzymał od 
burmistrza statuetkę „Współczu-
cie” autorstwa Witolda Światłonia 
– symbol nagrody „Najważniejsi 
są ludzie”. Właściciel firmy Inter-
ZOO to człowiek o wielkim sercu 
i wielkim umyśle. Od dziesięciu 
lat jego firma gra w turnieju. I nie 
jest dla niego najważniejszy wy-
nik, który osiąga – liczy się udział 
i szczytny cel. 

Tadeusz Sawicki wraz z żoną 
Małgorzatą coraz silniej związa-
ni są z Sułkowicami i to nie tylko 
z Klubem Sportowym Gościbia.  
Że zwierzęta kocha – dowód tego 
macie – firma Inter ZOO to szkoły 
przyjaciel – napisali o dobroczyń-
cach uczniowie.  Od początku orga-
nizacji pikniku rodzinnego Family 
Fest w Gimnazjum w Sułkowicach 
Państwo Sawiccy są bowiem jed-
nym z jego głównych sponsorów, 
m.in. ofiarowując swoje produkty 
na licytacje. Doceniła to dyrektor 
szkoły Stefania Pilch i wręczyła im 
bukiet kwiatów i upominek wyko-
nany przez gimnazjalistów. Specjal-
nie dla nich piosenkę Gołębi song 
zaśpiewała uczennica – Adrianna 
Zajda. 

Dyrektor Stefania Pilch po-
dziękowała także posłowi Markowi 
Łatasowi, senatorowi Andrzejowi 
Pająkowi, burmistrzowi Piotrowi 
Pułce, jego zastępcy Rozalii Oli-
wie oraz prezesowi Juco Wiesła-
wowi Światłoniowi i  prezesowi 
Inter-Drew Edwardowi Łaskiemu. 
Gimnazjalistki zrobiły też świetny 
show – pokaz cheerleaderek przy-

gotowany przez Joannę Kaźnicę. 
Gimnazjum wpomogło też rytu-
ał prezentacji drużyn biorących 
udział w turnieju, przygotowując 
dla każdej firmy plakat z wymy-
ślonym przez uczniów hasłem re-
klamowym.  

Daniello zwycięzcą turnieju 
W tym turnieju przegranych 

nie było. Każdy uczestnik wygrał 
wdzięczność tych, dla których się 
grało. Wygrał uśmiech i radość na 
twarzy dzieci i opiekujących się 
nimi na co dzień rodziców. Wniósł 
trochę światła w szarą i nieraz 
trudną codzienność tych ludzi. 

Gwoli sportowej ścisłości na-
leży jednak wymienić najlepszych 
sportowców turnieju – najlepszym 
zawodnikiem został Mariusz Sto-
kłosa reprezentujący firmę Juco, 
najlepszym strzelcem Tomasz 
Kawka z firmy Daniello, najlep-
szym bramkarzem natomiast Łu-

kasz Mardaus grający w zespole 
firmy Inter-Drew.  Jeśli chodzi 
o firmy, to trzecią pozycję zaję-
ła firma Inter-Drew, drugą firma 
drzewna Biele, zaś pierwsze miej-
sce wywalczyła firma Daniello. 
O puchar właścicieli tej firmy – za-
rządzanej przez Daniela i Agatę 
Konopków – będzie więc rozgry-
wała się walka w przyszłorocznym 
turnieju. Puchary, medale za miej-
sca i medale pamiątkowe oraz pił-
ki dla drużyn finałowych wręczył 
zwycięzcom prezes Inter-ZOO Ta-
deusz Sawicki. 

I tak oto rozegrano kolejny 
turniej piłki nożnej, któremu przy-
świecał cel tak wzniosły i świetny, 
jak pomaganie najbardziej potrze-
bującym. Oby nigdy nie zabrakło 
chęci zarówno organizatorom jak 
i biorącym udział w tej szlachetnej 
akcji. Do zobaczenia za rok. 

Joanna Gatlik 

Rodziny obdarowane przez turniejowych darczyńców

Właściciel firmy Daniello odbiera puchar turnieju od Tadeusza Sawickiego

fot. Joanna Gatlik
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Harbutowice. Zakończony został I etap remontu świe-
tlicy strażackiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Harbutowicach. Powstanie tam ogólnodostępna ka-
wiarenka internetowa oraz sala świetlicowa wraz z ką-
cikiem tradycji. 

Zadanie wykonywane jest z funduszy Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Będzie ono kosztowało 40 355,43 
zł, z czego z dofinansowania z PROW pochodzi 25 tys. zł, 
a resztę pokrywa OSP.

Poza pracami remontowymi projekt obejmuje zakup peł-
nego wyposażenia świetlicowego, urządzeń komputero-
wych oraz multimedialnych.

Biertowice. O postępie prac przy rozbudowie oczysz-
czalni ścieków pod koniec lutego mówi kierownik budowy 
Tomasz Rybak: „Kończymy roboty żelbetowe przy wyko-
nywaniu zbiorników bloku biologicznego oczyszczania. 
Wykonywany jest budynek mechanicznego oczyszczania 
i odwadniania osadów. W ostatnim tygodniu wykonano 
zbiornik przepompowni i sita pionowego. Trwają tak-
że prace wykończeniowe w budynku administracyjnym. 
Montowane są  konstrukcje stalowe wraz z zadaszeniem na 
części wykonywanych obiektów. Rozpoczęto prace izolacyj-
ne we wnętrzu wykonanych już zbiorników.” 

Podstawowe prace budowlane zostaną zakończone w czer-
wcu 2013 r. Później podjęte zostaną roboty technologiczne, 
wykonywane będą instalacje wewnętrzne oraz montow-
ane urządzenia.

Sułkowice. Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto 
prace remontowe na parkingu przykościelnym w Suł-

kowicach. Aktualnie przeprowadzane jest odwodnienie 
terenu. Założone zostały nowe rury kanalizacyjne. Mo-
dernizacja parkingu łącznie z wydatkami ubiegłoroczny-
mi będzie kosztowała 351 tys. 187 zł.

fo
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Rudnik – Sprawnie przebiega budowa gimnazjum 
w Rudniku. Aktualnie wykonywane są instalacje sani-
tarne, elektryczne. Trwają prace wykończeniowe, flizo-
wanie, uzupełnienie stolarki, tynki wewnętrzne. Rozpo-

częto także ocieplenie ścian elewacji.

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNO CI
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W Biertowicach 
– za 852 tys. 525 zł

W tym roku gmina zamierza 
ostatecznie rozwiązać problem bu-
dowy mostu na Skawince, pomi-
mo że inwestycję wstrzymuje brak 
zgody spadkobierców terenu przy-
ległego. Umowa na budowę jest 
już zawarta i wykonawca oczekuje 
jedynie na fizyczną możliwość ob-
jęcia placu budowy. Koszt całości 
szacowany jest na ok. 1 mln 270 
tys. zł., a w tym roku będzie to ok. 
727, 5 tys. zł.

W pierwszym kwartale zosta-
nie oświetlony teren rekreacyj-
ny urządzony z PROW w ubie-
głym roku. 4 lampy podwójne 
przewidziane są na oświetlenie 
boiska, 4 lampy drogowe oświe-
tlą drogę dojazdową od strażnicy, 
a na teren rekreacyjny przewidzia-
no 3 lampy parkowe. Zadanie to, 
o wartości blisko 65 tys. zł zostanie 
zrealizowane częściowo w ramach 
funduszu sołeckiego.

Zakupiony też zostanie samo-
chód bojowy dla OSP w Bierto-
wicach. Gmina przewiduje na ten 
cel 60 tys. zł, a jednostka posiada 
dodatkowo własne zaoszczędzone 
środki, co łącznie pozwoli na za-
kup używanego samochodu stra-
żackiego o stosunkowo wysokim 
standardzie.

W Harbutowicach 
– za 490 tys. zł

W fazę realizacji wejdzie za-
danie rozbudowy budynku ko-
munalnego na Centrum Kultury. 
W roku 2012 została już wyko-
nana dokumentacja projektowa 
i uzyskano pozwolenie na budowę. 
Zadanie jest zgłoszone do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Gmina może na nie otrzymać dofi-
nansowanie w wysokości 500 tys. 
zł, a wartość kosztorysowa całości 
wynosi 1,5 mln zł. Inwestycja ma 
zostać wykonana w ciągu dwóch 
lat od podpisania umowy. 

W tym roku na ten cel w bu-
dżecie gminy zarezerwowane jest 
300 tys. zł.

Na rok 2013 w budżecie gminy zaplanowane są inwestycje o łącznej wartości prawie 15 mln zł. 
Niektóre z nich rozpoczęte już zostały w ubiegłym roku lub wcześniej. Te są na bieżąco kontynuowane. 

Na część nowych inwestycji już rozpisane zostały przetargi, a niektóre wchodzą w fazę realizacji.

Inwestycje w gminie w 2013 roku 

Zainwestujemy ok. 15 mln zł

W drugim kwartale tego roku 
planowana jest modernizacja ko-
lejnego odcinka drogi Na Granice. 
Zlecono już wykonanie dokumen-
tacji, jako że zadanie to ma być fi-
nansowane z udziałem Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Gmi-
na przewiduje na nie 50 tys. zł.

Ponadto planowany jest za-
kup gruntu pod urządzenie bo-
iska sportowego w Harbutowicach 
(100 tys. zł) i rozpoczęcie urządza-
nia go (40 tys. zł). 

W Krzywaczce 
– za 470 tys. zł

W drugim kwartale tego roku 
ułożona zostanie kostka brukowa 
na wykonanym w ubiegłym roku 
parkingu koło Centrum Kultury 
o pow. ok. 800 m2. Koszt tego 
zadania szacowany jest na ok. 
40 tys. zł.

Na III kwartał zaplanowana 
jest modernizacja drogi gminnej 
prowadzącej do szkoły i domów 
nauczyciela. Wykonana zostanie 
podbudowa i nakładka asfaltowa 
na odcinku 150 mb. Łączny koszt 
tego zadania to 180 tys. zł.

Zlecone już zastało wykona-
nie dokumentacji obejmującej 
kompleksowy remont sali sporto-
wej w szkole w Krzywaczce. Prze-
widziana jest wymiana konstruk-
cji dachu. Na czerwiec planowane 
jest uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę i ogłoszenie przetargu. W te-
gorocznym budżecie przewidziane 
jest na to 250 tys. zł.

W Rudniku 
– za 2 mln 648 tys. 970 zł

Na wysokość nakładów inwe-
stycyjnych w Rudniku wpływają 
dwie duże inwestycje: budowa 
gimnazjum (1 mln 333 tys. 520 zł) 
i budowa kanalizacji sanitarnej 
(w tym roku 830 tys. zł).

Budowa gimnazjum rozpo-
częta została w 2010 r.  Prace trwa-
ją nieprzerwanie również podczas 
tej zimy, a o ich postępie informu-
jemy na stronie obok. Ukończenie 
budowy planowane jest na czer-

wiec tego roku. Całkowity koszt tej 
inwestycji to 2 mln 998 tys. 520 zł.

Odnośnie II etapu budowy 
kanalizacji sanitarnej, gmina 
uzgadnia obecnie źródła dofinan-
sowania. Koszt całego etapu II to 
19 mln zł (bez VAT).

W Rudniku będzie też prowa-
dzona rozbudowa sieci wodocią-
gowej przy ul. Słonecznej (ok. 500 
m sieci za 110 tys. zł), budowa ok. 
200 mb chodnika przy powiatowej 
ul. Dolnej (gmina dofinansowuje 
w połowie inwestycję powiatu, 
przeznaczając na to 75 tys. zł). 

Ponadto w ramach programu 
„Radosna szkoła” urządzony zo-
stanie plac zabaw przy Zespole 
Placówek Oświatowych. Kolejne 
etapy realizacji tego zadania to 
opracowanie projektu placu za-
baw, wykonanie bezpiecznej na-
wierzchni gumowej do zabawy 
i ćwiczeń ruchowych, trawnika, 
montaż sprzętu rekreacyjnego, 
zainstalowanie tablic informacyj-
nych i regulaminu. Z programu 
otrzymamy dofinansowanie w wy-
sokości 50%. Gmina zarezerwowa-
ła na nie w budżecie 230 tys. 450 
zł. Termin realizacji uzależniony 
jest od otrzymania formalnego po-
twierdzenia dofinansowania.

Na III kwartał planowany jest 
także zakup gruntów pod urzą-
dzenie terenu rekreacyjnego przy 
ul. Dolnej. 

W Sułkowicach 
– za 4 mln 550 tys. 854 zł

Zadaniem Nr 1 w Sułkowicach 
pozostaje budowa kanalizacji sa-
nitarnej – etap V, dofinansowany 
z POIŚ. Prace przy tej inwestycji 
rozpoczęły się w IV kwartale ub. r. 
i są obecnie kontynuowane. Za-
kres robót w ramach tego zada-
nia obejmuje budowę kanalizacji 
sanitarnej (14 tys. 226,5 mb) wraz 
z modernizacją sieci wodociągowej 
(6 tys. 303 mb). Koszt tego zadania 
wyniesie w tym roku 2 mln 893 
tys. 968,47 zł, zaś całkowita war-
tość etapu V wyniesie 7 mln 707 
tys. 304 zł brutto.  Na ukończeniu 
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jest projektowanie etapu VI – ul. 
Partyzantów do granicy z Harbu-
towicami. Dodatkowo – w ramach 
dokończenia etapu IV, po uzyska-
niu pozwolenia na budowę, wyko-
nana będzie kanalizacja ul. Krzy-
wej i Sucha Góra za 80 tys. zł. 

Planowana jest także rozbu-
dowa sieci wodociągowej przy 
ul. Partyzantów. Inwestorem jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
a gmina przekaże do ZGK 400 tys. 
zł dotacji na wykonanie tego zada-
nia. Powstanie ok. 2 km rurociągu 
w kierunku Harbutowic. 

Przy ul. Sportowej kontynu-
owana będzie budowa chodnika 
do kapliczki na Oblasku. Gmina 
dotuje zadanie powiatu w połowie, 
czyli w wysokości 75 tys. zł. 

Wystartowała już oczekiwana 
modernizacja parkingu w Sułko-
wicach na terenie dzierżawionym 
od parafii. W ramach tego zadania 
konieczne jest przeprowadzenie 
modernizacji kanalizacji desz-
czowej, przebudowa wodociągu 
i wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej o pow. 2,5 tys. m2. Koszt 
zadania wynosi 351 tys. 187 zł, 
z czego w tym roku – 96 tys. 886 zł. 
Jego ukończenie planowane jest 
na czerwiec tego roku.

Do III kwartału mają też 
zostać wykonane miejsca par-
kingowe przy ul. 11 Listopada. 
W tym przypadku konieczne jest 
najpierw otrzymanie warunków 
od właściciela drogi, czyli Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Gmina zarezerwowała na tę inwe-
stycję 100 tys. zł.

Ponadto w trakcie opracowy-
wania jest koncepcja moderniza-
cji Rynku w Sułkowicach. Teren 
ten objęty jest strefą konserwator-
ską, więc konieczne są specjali-
styczne uzgodnienia i pozwolenie 
na budowę. Ukończenie zadania 
planowane jest na III kwartał tego 
roku, a przewidziano na nie w bu-
dżecie 89 tys. zł. 

Jednostka OSP, świętująca 
w tym roku swój jubileusz, pla-
nuje zakup nowego samochodu 
strażackiego. Gmina przekaże 
jednostce na ten cel 200 tys. zł.

W czasie wakacji wykonywa-
na będzie modernizacja kolej-
nych  dwóch łazienek w przed-
szkolu nr 2 wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej, wodnej, 
kanalizacyjnej, renowacją ścian, 

malowaniem i montażem nowej 
armatury (50 tys. zł). 

Dalsze 60 tys. zł przewidziano 
na rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego. Obejmie ona budowę linii 
energetycznej wraz z zabudową 
punktów świetlnych oraz układu 
pomiarowego na ul. Sportowej  
w stronę Centralnej, a także 
(w miarę środków) ul. kpt. Stanasz-
ka i ewentualnie na ul. Zagumnie 
boczna. Ponadto 6 tys. zł zarezer-
wowane jest na projekt oświetle-
nia boiska sportowego przy gim-
nazjum. Obydwa zadania mają 
zostać ukończone w II kwartale. 

Na III kwartał przewidziana 
jest modernizacja ul. Szkolnej od 
skrzyżowania przy placu zabaw 
w kierunku bloków i ZSZiO oraz 
odcinek od ul. 1 Maja – do skrzy-
żowania przy blokach. Obecnie 
wykonywana jest dokumentacja 
i kosztorysy inwestorskie. Zare-
zerwowano na ten cel 150 tys. zł. 

Ponadto w Sułkowicach pla-
nowane jest opracowanie do-
kumentacji do budowy nowego 
budynku przedszkola samorzą-
dowego. Na początku tego roku 
zostały zakupione działki (150 tys. 
zł), na których prowadzona będzie 
ta budowa. W tym roku ma ponad-
to zostać opracowany projekt wraz 
z programem funkcjonalno-użyt-
kowym i ustalenie zakresu inwe-
stycji (100 tys. zł).

Inwestycje wspólne 
– za 5 mln 953 tys. 552 zł

Około 4 mln 866 tys. 913 zł 
będzie kosztowała w tym roku 
rozbudowa oczyszczalni ścieków 

do przepustowości 2,5 tys. m3 
na dobę. Zadanie jest na bieżąco 
realizowane od ubiegłego roku, 
a jego zakończenie planowane jest 
na wrzesień 2014 r. Inwestcyja bę-
dzie łącznie kosztowała 13 mln 405 
tys. 778 zł.

Rozbudowa oczyszczalni pro-
wadzona jest w oparciu o finanso-
wanie z POIiŚ, podobnie jak ko-
lejne zadanie, czyli modernizacja 
i rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody na Gościbi. Zakres robót 
obejmuje kompleksową moderni-
zację wraz z przebudową instalacji 
technologicznej uzdatniania wody 
oraz budowę zbiornika wody czystej 
i budynku koagulacji. W tym roku 
na to zadanie przewidziane jest 
901 tys. 639 zł. Otwarte już zosta-
ły oferty przetargowe. Najtańsza 
z nich opiewa na 5 mln 115 tys. 397 
zł. Ukończenie prac planowane 
jest na październik 2014 r.  

Rozbudowana zostanie po-
nadto sieć wodociągowa w kie-
runku Jasienicy, co pozwoli na 
uruchomienie zasilania naszego 
wodociągu wodą z Myślenic. Inwe-
storem jest ZGK, a gmina przeka-
zuje na to zadanie 100 tys. zł. 

W Urzędzie Miejskim plano-
wana jest wymiana okien wraz 
z parapetami (50 tys. zł). Zaku-
pione też zostaną komputery wraz 
z oprogramowaniem za 25 tys. zł. 

Nasza gmina udzieli powiato-
wi myślenickiemu dotacji w wy-
sokości 10 tys. zł na zakup sprzę-
tu medycznego do szpitala. 

oprac red. 
na podstawie informacji 

z Referatu Inwestycji UM 

Największa z prowadzonych obecnie inwestycji w gminie – rozbudowa oczysz-
czalni ścieków      fot. Joanna Gatlik
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Kopciuszek na królewskim balu
Coraz więcej się o nas mówi i pisze

W minionym roku byliśmy często obecni w mediach naszego powiatu, województwa, a nawet 
ogólnopolskich. Wysoko lokowaliśmy się w konkursach i rankingach samorzadowych. 
Systematycznie utrwalaliśmy obraz gminy Sułkowice jako dobrego miejsca na ziemi: 

przyjaznego mieszkańcom i gościom, człowiekowi i przyrodzie, gdzie działaniami i decyzjami 
rządzą przede wszystkim wartości. Byliśmy z naszej gminy zwyczajnie dumni.

Po co promować?
Przysłowie: Siedź w kącie, 

a znajdą cię z pewnością nie sto-
suje się do współczesnego życia. 
Dziś trzeba umieć się pokazać, 
zainteresować sobą, przekonać 
o swojej atrakcyjności. Zresztą czy 
tylko dziś? Czy Kopciuszek został-
by żoną królewicza, gdyby się nie 
pokazał na balu?

Kopciuszek wiadomo – dzię-
ki swojej determinacji znalazł mi-
łość i zyskał nowe, lepsze życie.
A gmina? Po co ma się pokazywać, 
zalecać czytelnikom, słuchaczom 
radia i widowni TV? Po co ma prze-
konywać każdego po kolei i wszyst-
kich razem, że jest wspaniała? 

Właściwie cel jest podobny. 
Chodzi o to, by chciało się w niej 
żyć: mieszkać, inwestować, wypo-
czywać. Przecież człowiek ma do 
wyboru tak wiele miejsc. Nie jest 
wcale zmuszony, by właśnie tu za-
kładać swoją rodzinę, firmę czy wy-
bierać je na miejsce wypoczynku. 
Tylko wtedy, gdy miejsce jest do-
bre, przychodzą do niego ludzie.

Bo czymże jest gmina bez 
mieszkańców? Jak ma się rozwi-
jać, gdy nie ożywiają jej ludzie? 
Po co komu gmina, która nie jest 
kochana i podziwiana.

Zdecydowanie umiejętność 
budowania dumy mieszkańca 
z  jego Małej Ojczyzny – to wielka 
sztuka. Kiedy czytamy lub słucha-
my dobrych słów o swojej miej-
scowości, kiedy nam gazety czy 
rozgłośnie radiowe i telewizyjne 
mówią, że jesteśmy super, kiedy 
oglądamy swoich przedstawicieli 
odbierających nagrody i honory, 
kiedy obce usta wymawiają z po-
dziwem takie słowa jak: Sułko-
wice, Biertowice, Harbutowice, 
Krzywaczka i Rudnik – nie ma ta-
kiego swojaka, który nie poczułby 
się mile połechtany. W minionym 
roku nie raz mieliśmy okazję do 
poczucia tego dreszczyka pozy-
tywnych emocji. Byliśmy z naszej 
gminy nie raz dumni. Dobre imię 
gminy zawsze buduje dobre emo-
cje jej mieszkańca. A to składa się 
przecież na lepszą jakość życia.

Co promować?
Kopciuszek wygrał, odniósł 

sukces, bo trafił na właściwy bal. 
Wszystkie wróżki świata nie pomo-
głyby mu, gdyby królewicz okazał 
się szubrawcem albo zwyczajnym 
leniem, któremu nie chce się latać 
po wsi z kapciem w ręku i szukać 
jakiejś laski. Umieć wybrać wła-
ściwy bal, to też wielka sztuka.

Każdy samorząd chce pro-
mować swoją gminę, bo to zwy-
czajnie leży w jego interesie. Do-
bry wizerunek gminy przekonuje 
o jego skuteczności. Tylko co pro-
mować? Trzeba to robić przecież 
wiarygodnie. Na kłamstwo można 
kogoś nabrać tylko raz – dopóki się 
o nim nie przekona. Musi to być 
wizerunek wiarygodny, a jednocze-
śnie atrakcyjny.  I musi pozwalać 
się rozbudowywać, kontynuować, 
tworzyć dalsze możliwości. Dla-
tego promocja z jednej strony ko-
rzysta z dorobku historii i kultury, 
a z drugiej sama musi tworzyć tzw. 
produkt promocyjny. Żeby promo-
wać, musi mieć coś do promowania 
– jakąś lokomotywę.

Nasze lokomotywy
W przypadku naszej gminy 

w minionym roku taką promocyj-
ną lokomotywą z pewnością były 
sułkowicka krzonówka i zalew. 
Jak informuje inspektor do spraw 
promocji gminy Joanna Gatlik, na-
sza wielkanocna potrawa, wpisana 
na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 
grudnia 2010 r., już w roku 2011 zro-
biła ogromną furorę. A oto lista jej 
medialnych wystepów w roku 2012:
– w programie Katarzyny Dydo 
„Tradycja nie umiera” w TVP Info 
(21 stycznia); 
– w programie TVP 2 „Pytanie na 
śniadanie” w Wielki Poniedziałek 
przez Adama Gesslera; 
– w Radio Kraków w programie Wio-
letty Gawlik–Janusz w cyklu „Wakacje 
ze smakiem” (25 lipca). 
Należy też dodać, że za każdym razem 
prezentacji krzonówki towarzyszyła 
informacja na temat naszej gminy.

„Sułkowicka krzonówka” 
wzięła również udział w „8. Mało-

polskim Festiwalu Smaku” organi-
zowanym przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego. 
W I etapie zajęła I miejsce w kate-
gorii „Tradycyjne specjały”, dzięki 
czemu zakwalifikowała się do rundy 
finałowej na Placu Wolnica w Kra-
kowie. Było wtedy o niej (i o gminie) 
głośno w mediach Regionu. 

Podawana też była w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie na 
Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 
przez grupę gimnazjalistów z Krzy-
waczki w ramach projektu Szkoła 
z klasą 2.0  i na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Życia w nowohuckim Mu-
zeum Lotnictwa w Krakowie – przez 
sułkowickie Koło Terenowe PZE-
RiI. Była obecna na wszyskich im-
prezach i konkursach powiatowych, 
w których gmina brała udział.

W ubiegłym roku gmina wyda-
ła na promocję (w tym organizację 
imprez takich jak Dni Sułkowic) 
169 tys. zł. Gdybyśmy chcieli wy-
kupić sobie reklamę przy Pytaniu 
na śniadanie w TVP2, stać by nas 
było w porywach i z rabatem na 
4 spoty 30 sekundowe.  Krzonówka 
dała nam ten program za darmo.

Głośno też zrobiło się w me-
diach o Sułkowicach, gdy oddany 
został do użytku zalew rekreacyjny. 
Ale zanim jeszcze zaczęto o nim pi-
sać i pokazywać go, ludzie z okolicy 
już zjeżdżali korzystać z jego dobro-
dziejstw, bo się o nim dowiedzieli 
pocztą pantoflową. Jest produkt 
– jest promocja.

Jeździliśmy do partnerskich 
gmin we Włoszech i Francji, promo-
wali nas nasi sportowcy i laureaci 
konkursów, artyści i zespoły regio-
nalne, szkoły, parafie i organizacje. 

Wciąż promuje nas tradycja 
miasta 1000 kowali i nasze działania 
ekologiczne.

Nasz samorząd zdobył 
zaszczytny tytuł „Małopol-
skie Wektory Współpracy” 

jako zwycięzca tego konkursu, 
a w rankingu „Rzeczpospolitej” 
uplasowaliśmy się na 14. miejscu 
w Polsce (2. w Małopolsce) wśród 
gmin miejsko-wiejskich. Sa powody 
do dumy z naszej gminy. (awz)
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W odpowiedzi Pani Radnej
W nawiązaniu do interpelacji pani Radnej Władysławy Kołodziejczyk na 

sesji w dniu 31 stycznia, w której prosiła ona burmistrza o: sprostowanie infor-
macji, którą zamieściła „Klamra” – wykaz zadań inwestycyjnych, które były 
realizowane w 2012 r. w poszczególnych szkołach i tam właśnie wyczytałam 
m.in., że przy szkole w Sułkowicach oddane było do użytku podwórko. O ile 
wiem, przy szkole podstawowej podwórko oddane było w 2011 r... (cytat z od-
słuchu sesji). 

W związku z tym informujemy, co nastepuje:

W „Klamrze” nr 11/12 z 2012 roku nie został zamieszony materiał pt. 
Wykaz zadań inwestycyjnych. Inwestycje w SP w Sułkowicach, o któ-
re  upominała się Pani Radna, wzmiankowane były w innych dwóch 
materiałach zamieszczonych w tym numerze: 

 1. Na str. C wkładki poświęconej inwestycjom pod podtytułem „Rok 
2011” zapisaliśmy zaraz w I akapicie: ... w tym czasie wykonane zosta-
ły m.in.: plac apelowy przy SP w Sułkowicach (czyli wspomniane po-
dwórko) itd. Nawiasem mówiąc, na stronie B wkładki, na której oma-
wiane były najpoważniejsze inwestycje w jednostkach oświatowych 
w 2012 roku, szkoła podstawowa w Sułkowicach w ogóle się nie pojawia.

2. O inwestycjach poczynionych w szkołach przez gminę, lecz również 
z funduszy pozyskiwanych przez dyrektorów i Komitety Pomocy Szko-
le, traktował ponadto artykuł Rozalii Oliwy pt. „Wspólnymi siłami”. Już 
we wstępniaku zaznaczono, że mowa jest o ostatnich dwóch latach. 
W taki sposób potraktowana została relacja z wszystkich szkół, nie tylko 
ze szkoły podstawowej w Sułkowicach. Tam, gdzie mowa była o inwe-
stycjach z 2012 roku, zaznaczone było wyraźnie: „W tym roku...”. W przy-
padku placu apelowego nic takiego nie zostało napisane. 

Przy okazji przypominamy, że w 2012 roku dyrekcja szkoły 
w Sułkowicach postanowiła część ze swojej puli „inwestycyjnych” pie-
niędzy przeznaczyć na zakup nowej pracowni komputerowej (24 jed-
nostki) oraz sprzętu sportowego, bo te potrzeby uznała za najpilniejsze. 
Prowadzone też były – jak zauważyła Pani Radna – cząstkowe remon-
ty w budynku B, choć pewnie za przesadne czy retoryczne  z jej strony 
można uznać twierdzenie, że to była tylko: kosmetyka w budynku B 
– nic innego nie było robione (cytat jak wyżej). 

Redakcja 

S e s j e  r a d y  m i e j s k i e j

31 stycznia 
Podczas sesji, obok stałych 

punktów programu, prezentowa-
na była działalność LGD „Między 
Dalinem i Gościbią” wraz z możli-
wościami pozyskiwania środków 
finansowanych na realizację pro-
jektów; przedstawiono informację 
o inwestycjach zaplanowanych na 
ten rok; omawiano promocję gmi-
ny w roku 2012.

Rada zdecydowała, że nasza 
gmina przystąpi do realizacji ko-
lejnej edycji projektu  „Aktywni 
razem” w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Pro-
gram opracował Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Gmina przystąpi także 
do drugiego programu OPS – w ra-
mach POKL – pn. Klub Integracji 
Społecznej w Sułkowicach, ukie-
runkowanego na aktywizację zawo-
dową i społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Następnie rada zatwierdziła 
poprawki w  planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla Bierto-
wic z wyłączeniem terenu określo-
nego w Uchwale Rady Miejskiej 
w Sułkowicach z dnia 26 stycz-
nia 2012 r. Poprawki te wynikają 
z omyłek pisarskich, wskazanych 
przez biuro wojewody i nie powo-
dują faktycznych zmian w oma-
wianym planie. Sprawę zreferowa-
ła Elżbieta Chwała. 

Kolejna uchwała dotyczyła pro-
cedur koniecznych do przeprowa-
dzenia przy zakupie działek na bu-
dowę przedszkola w Sułkowicach. 

Uchwalony został Statut Gmi-
ny Sułkowice. Przy tej okazji rad-
ca prawny wyjaśnił wątpliwości 
odnośnie prawidłowości pieczę-
ci używanych przez burmistrza. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym 
prawem prawidłowe jest stosowa-
nie zarówno pieczęci Burmistrz 
Sułkowic, jak i Burmistrz Gminy 
Sułkowice, bowiem instrukcja nie 
określa wzorów pieczęci. Decyzja 
UM o stosowaniu pieczęci Bur-
mistrz Sułkowic wynika z charak-
teru miejsko-wiejskiego naszej 
gminy. Sformułowanie burmistrz 
gminy jest zasadne w gminach, 
w których  (jak np. w Limanowej) 
osobno występuje gmina miejska, 
a osobno wiejska z siedzibą w mie-
ście. Radca prawny dodał, że pie-
częć nie jest podstawą do stwier-
dzenia nieważności decyzji i nie 
powoduje konsekwencji dla osób, 

które ją otrzymały, więc nie ma po-
wodów, aby regulować tę sprawę w 
Statucie Gminy. 

Jedną z dyskutowanych kwe-
stii był wybór miejsca na boisko 
w Harbutowicach. Obecnie wska-
zywana lokalizacja zapewnia co 
prawda możliwość utworzenia peł-
nowymiarowego boiska, jednak 
pociąga za sobą wysokie koszta ni-
welacji terenu. Dlatego proponowa-
no wyszukanie jeszcze innych, do-
godniejszych lokalizacji,w których 
możliwe byłoby kupienie gruntu. 
Jednocześnie radni zapewniali, że 
nie są przeciwni tej inwestycji, tyl-
ko szukają racjonalniejszego roz-
wiązania.  

Rozważono również m.in. 
prośbę o dofinansowywanie 
przez gminę prywatnego żłobka 
powstającego na terenie naszej 
gminy. Zgodnie z przepisami fi-
nansowymi gmina nie ma takiej 

możliwości, a po drugie sama 
przystępuje do budowy kolejne-
go przedszkola. Prywatny żłobek 
byłby oczywiście mile widziany, 
jednak nie może być finansowany 
z budżetu gminy.

Sesja 22 lutego
Gośćmi sesji byli przedsta-

wiciele służb mundurowych, 
a głównym tematem – bezpieczeń-
stwo naszej gminy. Jak wynika 
z ich raportów, jesteśmy bezpiecz-
ną gminą, choć zagrożeń i proble-
mów oczywiście nie brakuje. 

Rozważano też kwestie regu-
lacji wynagrodzeń średnich na-
uczycieli na różnych poziomach 
awansu zawodowego. Na pytanie, 
dlaczego w dwóch grupach wypła-
caliśmy wyrównanie, a w dwóch 
nie, przedstawicielka ZEO wyja-
śniła, że duży wpływ na to ma ab-
sencja, która w różnych grupach 
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P o d z i ę k o w a n i a
kształtuje się na różnych pozio-
mach. Generalnie zwróciła uwagę 
na problem absencji i konsekwen-
cje, które z niego wynikają.

Gmina dofinansuje w wy-
sokości 50% budowę chodników 
przy powiatowych drogach w Suł-
kowicach (ul. Sportowa) i Rudniku 
(ul. Dolna). Gmina i powiat wyłożą 
na ten cel po 75 tys. zł. Powstaną 
odcinki, które będą możliwe do 
zbudowania za 150 tys. zł każdy.

Zdecydowano też o podziale 
gminy na stałe obwody do głoso-
wania i ustalono ich numery oraz 
siedziby obwodowych komisji wy-
borczych. 

Na wniosek Waldemara Wol-
skiego zrezygnowano natomiast 
z uchwalania ceremoniału gminne-
go. Zgłosił on wniosek o wycofanie 
z porządku obrad punktu powołu-
jącego komisję do tego zadania, 
argumentując, że ceremoniał nie 
jest konieczny, a  większość tych 
spraw i tak reguluje statut oraz 
prawo. Jan Socha argumentował, 
że ceremoniał buduje tradycję gmi-
ny i ustala porządek podczas uro-
czystości. Jest szczególnie cenny 
i zapewnia ciągłość przy przekazy-
waniu władzy. 

Jesteśmy bezpieczną gminą
Bardziej szczegółowo analizy 

wynikające z raportów przedstawi-
cieli policji, straży pożarnej i straży 
miejskiej przedstawimy w następ-
nym numerze „Klamry”. General-
nie na terenie naszej gminy od-
notowano zaledwie 10% zdarzeń 
przestępczych i 8% wykroczeń na 
terenie powiatu. Gorzej sprawa się 
przedstawia z pożarami. Tu mamy 
niechlubne 2 miejsce w powiecie 
po gminie Myślenice. Wynika to 
z ogromnej ilości pożarów wywoła-
nych wypalaniem traw.  

Mamy nowych dzielnicowych. 
Są to: sierż. sztab. Andrzej Chochół 
i mł. asp. Andrzej Buszko. Dyżuru-
ją oni w Lokalu Przyjęć Obywateli 
na ul. 11 Listopada w poniedziałki 
od 15 do 18 i w czwartki od 9 do 12. 
W pozostałym czasie regularnie pa-
trolują gminę. Po raz kolejny wró-
cił problem likwidacji posterunku 
w Sułkowicach. Komendant Policji 
zapewniał, że obecne rozwiązanie 
jest korzystniejsze i że nasza gmi-
na jest objęta całodobowym moni-
toringiem z Myślenic. Ponadto nad 
bezpieczeństwem na terenie gmi-
ny czuwa nasza Straż Miejska.

(red.)



Klamra 2 (247) luty 2013

12

O Aniołach
Musiały ostatnio nad Sułko-

wicami bardzo intensywnie fru-
wać anioły, jeśli podczas jednego 
koncertu charytatywnego, w cał-
kiem kameralnej sali GOK, do pu-
szek uzbierano 3 135 zł na leczenie 
chorego dziecka. To bardzo dużo, 
najwięcej ze wszystkich realizacji 
spektaklu „Wszyscy Wszystkim”. 
– Dobre miasto Sułkowice, bo tu 
poznaje się po owocach – mówiła 
dyrektor Teatru w Stodole, a za-
razem reżyser spektaklu, Dorota 
Ruśkowska. 

Prawdę mówiąc, istnieją po-
dejrzenia, że ona sama ma coś 
wspólnego z anielskim procede-
rem i tylko dla niepoznaki przed 
wyjściem z domu chowa skrzydła 
do kufra lub nieporadnie ukrywa 
je pod swetrem. Mówi ludziom pro-
sto do serca, a oni jej słuchają i po-
zwalają jej się porywać. Dają siebie 
drugiemu i jeszcze się z tego cieszą. 
Jej pewność co do ludzkiego dobra 
jest tak wielka, że ludzie jej wierzą 
na słowo: wierzą, że są dobrzy, bo 
tak przecież powiedziała.

Wspaniale postawionym ak-
torskim głosem wydaje polecenia, 
ustala, uzgadnia – jak gdyby ni-
gdy nic. Jakby była zwykłym reży-
serem, zwykłą aktorką. Tylko kto 
to widział, żeby taki ktoś, w pełni 
zrealizowany w krakowskich te-
atrach, utrzymywał kilkudziesię-
cioosobowy teatr, doprowadzając 

VIP-owie powiatu dla Mateuszka

„Wszyscy Wszystkim” w Sułkowicach
Czasami nad Sułkowicami przelatują anioły, a wtedy na miasteczko spada puch z ich skrzydeł. Bywa, 

że taki puch zaprószy oczy, wpadnie do ust, nosa… i trafia prosto do serca, by działać w nim cuda. 

go do poziomu bardzo bliskiego 
profesjonalizmowi. A wszystko 
dlatego, że a) kocha teatr, b) chce 
teatrem pomagać ludziom potrze-
bującym pomocy, ludzkiego cie-
płego gestu i serca. I kto to widział, 
żeby kilkadziesiąt osób w naszych 
czasach chciało poświęcać swój 
czas na godziny prób, doskonalić 
swoje talenty, błyszczeć niemal 
doskonałością – i nie mieć z tego 
ani grosza? To przecież nie-ludz-
kie sprawki, nie z tej ziemi.

Musiał coś wiedzieć na ten 
temat nasz burmistrz, skoro po 
niedzielnym spektaklu ofiarował 
Pani Dorocie honorową nagrodę 
i statuetkę „Serce dla Sułkowic”.

[Poprzewracane w piórze
– Pani Aniu, przecież to jest 

do niczego niepodobne! Kto będzie 
coś z tego wszystkiego wiedział. 
Czy tak pracuje dziennikarz?

– Racja. Przepraszam. Za 
mocno weszłam w atmosferę spek-
taklu. A poza tym chyba mi te 
anioły w piórze poprzewracały. 
A może zamieniły mi pióro…. 
Ehhh, już piszę po ludzku:]

Wydarzenie sezonu
To było zdecydowanie naj-

większe wydarzenie kulturalne 
tego karnawału w Sułkowicach. 
W niedzielę 3 lutego w sali widowi-
skowej GOK w Sułkowicach odbył 
się charytatywny koncert „Teatru 
w Stodole” z udziałem VIP-ów 

z powiatu myślenickiego pt. „Wszy-
scy wszystkim”. Przedstawienie 
reżyserowała Dorota Ruśkow-
ska, autorem tekstów jest Maciej 
Hołuj. Pomysłodawcą spektaklu 
z udziałem VIP-ów był wicesta-
rosta Tomasz Suś. Dochód z do-
browolnych datków po koncercie 
przeznaczony był na leczenie cho-
rego dziecka, Mateusza Chrobaka 
z Sułkowic. Prócz zebranych pie-
niędzy od widowni Mateusz otrzy-
mał także upominki od autorów 
i aktorów tego widowiska.

W kawiarni pod...
Spektakl utrzymany był 

w konwencji najlepszych lat pol-
skiego kabaretu literackiego. Przy 
kawiarnianych stolikach na scenie 
wraz z aktorami „Teatru w Stodole” 
zasiadły osoby znaczące dla róż-
nych środowisk naszego powiatu, 
począwszy od posła i radnego sej-
miku wojewódzkiego, przez staro-
stę, burmistrza Sułkowic, wójtów 
kilku gmin powiatu, reprezentan-
tów środowisk społecznych, kul-
turalnych, dyrektorów ważnych 
instytucji itp. Na scenie dzielili 
się oni swoimi refleksjami – jed-
ne były zabawne, inne melancho-
lijne, jedne z pogranicza purnon-
sensu, inne wręcz filozoficzne. Za 
plecami amatorów stawały anioły 
– aktorzy teatru, podpierając ich, 
wspierając, dodając scenicznej od-
wagi. Między dialogami – jak na 
prawdziwy spektakl kabaretowo-
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literacki przystało – występowali 
śpiewający aktorzy. I to jak śpie-
wający! Nawet bardzo wymagają-
ca Dorota Ruśkowska w rozmowie 
o swoim teatrze powiedziała: 
Mamy znakomitych wokalistów.

Na scenie
VIP-owie mówili na scenie, 

śpiew był domeną aktorów – z jed-
nym wszakże wyjątkiem. Niezna-
ny dotąd talent objawił Stanisław 
Bisztyga, który z gitarą na kola-
nie wykonywał piosenki Andrzeja 
Waligórskiego. Jak sam przyznał, 
senator zdobył się na ten ekspe-
ryment nieśmiało wykonując dwa 
utwory w Myślenicach na premie-
rze spektaklu, w Dobczycach już 
były trzy, a w Sułkowicach… No 
tak. Po trzech balladach był bis. 
Na bis Pan Stanisław zaśpiewał 
Farmę Kaczora Donalda (tu cip, 
tam cip, wszędzie cip cip itd.) Ależ 
były owacje!

VIP-owscy aktorzy ze spek-
taklu na spektakl na scenie czują 
się coraz swobodniej. Zaczynają 
improwizować, tworzyć własny 
kształt postaci scenicznych, ba-
wiąc się przy tym znakomicie. 
Takie doświadczenie łączy ludzi. 
Zdecydowali się wystąpić ponad 
podziałami politycznymi, oso-
bistymi urazami i animozjami. 
I udało się. Połączyła ich wspólna 
sprawa, radość, że udało się uzbie-
rać pieniądze dla kolejnego dziec-
ka, połączyła ich niepojęta magia 
teatru i anielskie skrzydła Doroty, 

która przecież najlepiej wie, że 
w głębi serca człowiek jest dobry.

Dobre miasto Sułkowice
Kiedy po spektaklu dziękowa-

ła VIP-om za występ i przedstawiała 
widowni dzieje powstawania spek-
taklu „Wszyscy Wszystkim”, powie-
działa – Przestańmy ich oceniać, 
a zacznijmy ich doceniać. Tu za ku-
lisami, na próbach, podczas rozmów 
po przedstawieniach przekonałam 
się, jak wspaniałymi są ludźmi, jak 
się martwią i troszczą o swoje śro-
dowiska, jak zależy im, by czynić 
dobro. Ci poważni ludzie cieszyli 
się jak dzieci, że udało się uzbierać 
pieniądze, że można dzięki nim po-
móc kolejnemu dziecku, które tego 
bardzo potrzebuje. Wiele ciepłych 
słów skierowała do burmistrza Pio-
tra Pułki. Gratulowała Sułkowicom, 
że ich burmistrzem jest taki dobry 
człowiek. Same Sułkowice, o któ-
rych jest tak głośno, o których tyle 
się ostatnio mówi i pisze, określiła 
jako dobre miasto, gdzie dobro po-
znaje się po owocach.

Na widowni
Na widowni zasiedli szano-

wani, znaczący obywatele naszego 
miasta. Przybyli, bo cel był szczyt-
ny, bo byli ciekawi, bo czuli, że to 
będzie wielkie wydarzenie. I nie 
zawiedli się. Otrzymali sztukę wy-
sokiego lotu, dużej klasy, godną 
propozycję na spędzenie niedziel-
nego wieczoru.

Gdy już zgasły sceniczne reflek-
tory, ucichła muzyka (a przy klawi-
szach zasiadał sam sołtys Jasienicy 

Robert Bylica), gwar rozmów prze-
niósł się do holu GOK-u. Aktorzy 
i goście uwijali się wśród kanapek 
przygotowanych na tę okazję przez 
żonę i córkę burmistrza oraz ciast 
przywiezionych przez sekretarz 
gminy Małgorzatę Dziadkowiec.

Anielski puch w puszce
Anielski puch działał. Do pu-

szek wpadały kolejne banknoty 
dla Mateuszka, a wokół stołów 
gromadziły się grupki – ponad 
podziałami. – Będzie o wiele ła-
twiej rozmawiać teraz o różnych 
ważnych i trudnych sprawach 
– zauważył starosta Józef Tomal. 
– Przestaliśmy mówić językiem 
nienawiści – rzecze przekornie po-
seł Marek Łatas. – A mówiliście? 
– No nie, ale tak się przecież o nas 
mówi w mediach.

– Już się umawiamy na na-
stępne widowisko z udziałem 
VIP-ów. Obiecali przyłączyć się do 
nas ci, którym różne powody nie 
pozwoliły na udział w tym spekta-
klu. Bardzo się cieszę, że się ten po-
mysł sprawdził – mówi na gorąco 
Dorota Ruśkowska.

Kurtyna w górę
W tym teatrze kurtyna jeszcze 

nie opadła. I niech nie opada wca-
le. Niech aniołowie szczodrze sy-
pią anielskim puchem, niech nam 
wpada do serca, którędy tylko 
zechce. Niech miesza w głowach 
i piórach, i gdzie zechce. Niech ten 
spektakl trwa.

tekst i fotografie: 
Anna Witalis Zdrzenicka

Fragment sceny finałowej. Od lewej; wicestarosta Tomasz Suś, burmistrz Piotr 
Pułka i poseł Marek Łatas

Występ starosty Józefa Tomala
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A skoro tak jest, to 
znaczy, że powinni oni 
identyfikować się ze 
szkołą i czuć się w niej 
dobrze. Ich praca po-
winna im dawać satys-
fakcję.  

Strategia: 
krok po kroku

W naszej gminie 
różnie bywało z zatrud-
nianiem pracowników 
obsługi szkół. Był okres, 
gdy pracowali oni na 
cząstki etatów, łącząc 
je z innymi pracami 
dorywczymi, nierzadko 
szukając jednocześnie 
czegoś stabilniejszego. 
Ich uposażenie rażąco 
odbiegało od minimalnej płacy 
krajowej. W takiej konfigura-
cji trudno mówić o identyfikacji 
człowieka z jego zakładem pracy, 
a o zadowoleniu z pracy lepiej nawet 
nie wspominać. Cóż, zdążyliśmy 
się już do tego przyzwyczaić, że ży-
jemy w kraju, w którym zawsze na 
nic nie ma pieniędzy, a najłatwiej 
oszczędza się na ludziach – ściśle 
mówiąc: innych ludziach.

Po wyborze na swoją pierwszą 
kadencję burmistrz Piotr Pułka 
szczególnie wziął sobie do serca 
sytuację tej właśnie grupy pracow-
ników zatrudnianych i opłacanych 
przez gminę. Byli pierwszą grupą 
zawodową, z którą się spotkał po 
objęciu stanowiska. – Obiecałem 
wtedy, że sukcesywnie doprowa-
dzimy do sytuacji, w której będą 
oni pracowali na pełnych etatach 
z pensją równą najniższej krajowej 
jako podstawą wynagrodzenia, 
a do tego dopiero doliczane będą 
staże pracy i inne dodatki. Sześć 
lat temu nikt za bardzo nie wierzył, 
że to jest możliwe. Traktowano to, 
jak pobożne życzenie. Nie mogłem 
oczywiście doprowadzić do takiej 
sytuacji z dnia na dzień. Tłumaczy-
łem, że potrwa to kilka lat, będzie 
odbywało się stopniowo, ale w spo-
sób trwały – wyjaśnia burmistrz.

O pracownikach administracyjnych szkół gminnych

Z perspektywy szkolnego kantorka
Kiedy mówimy o szkole i jej pracownikach, myślimy oczywiście głównie o nauczycielach. 

Tymczasem kiedy dziecko opowiada o tym, „co było w szkole”, często bohaterem jego relacji jest 
pani woźna, pan konserwator, pani sprzątaczka czy kucharka. Co więcej, okazuje się, że w naszych 

własnych wspomnieniach z lat szkolnych postaci te również zajmują niebagatelne miejsce.  
Pracownicy niepedagogiczni szkół – od sprzątaczki po wszechogarniającą sekretarkę, 

zwykle niedoceniani i pomijani – nadają szkole specyficzny charakter. 
Chcąc nie chcąc, uczestniczą w procesie wychowania uczniów.

Scalanie kawałków
Jak to zrobić, gdy jednocze-

śnie zapewnia się ludzi, że nikt 
nie zostanie zwolniony? Dla chcą-
cego nie ma rzeczy niemożliwych. 
– Przede wszystkim gdy ktoś od-
chodził na emeryturę lub rentę, 
nie zatrudnialiśmy na to miejsce 
nowych osób, lecz dokładaliśmy 
zwolnioną cząstkę etatu komuś, 
kto już u nas pracował. Poza tym 
trochę tych cząstek  trzeba było do-
łożyć, bo te pół i ćwierćetaty były 
w wielu przypadkach niedoszaco-
wane - jeśli pracownik chciał się 
wywiązać ze wszystkich nałożo-
nych zadań, część pracy musiał 
wykonywać za darmo. Obecnie 
ta sprawa jest już uregulowana 
– relacjonuje kierownik referatu 
oświaty Alicja Judasz. 

Podwyżka zamiast premii
Podobnie było z wynagrodze-

niami. Stopniowo, po trochę do-
dawano. Zlikwidowano premie, 
wprowadzając je jako część wyna-
grodzenia podstawowego. – Takie 
rozwiązanie jest korzystniejsze dla 
pracownika. Od premii, nawet jeśli 
jest stała, wypłacana do wynagro-
dzenia co miesiąc, nie nalicza się 
pochodnych. Pochodne można nali-
czać wyłącznie od podstawy wyna-

grodzenia. Jeśli ktoś ma 
np. długi staż pracy, to 
na niższej podstawie 
traci dużo pieniędzy. 
Dlatego te „premiowe” 
pieniądze przeniesione 
do pensji zasadniczej 
również składają się 
na dodatkowe podnie-
sienie uposażenia – wy-
jaśnia wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa. 

Po ostatniej pod-
wyżce przed świętami 
Bożego Narodzenia cel 
nakreślony sześć lat 
temu został osiągnięty 
– zarobki najniżej upo-
sażonych pracowników 
szkół osiągnęły poziom 
najniższej pensji krajo-

wej jako podstawy wynagrodzenia. 
Długo to trwało? Z pewnością, ale 
poprawa statusu tych pracowników 
odczuwalna jest już od kilku lat. 

Co ludzie powiedzieli
Przy stołach z ciastem, kawą 

i herbatą na przedświątecznym spo-
tkaniu burmistrza z pracownikami 
administracji szkół, ludzie są zado-
woleni. Nie tylko dlatego, że właśnie 
dostali podwyżkę o 100 zł. Opowia-
dają, że nie tylko zarobki, lecz rów-
nież jakość ich pracy się poprawiła. 
– Bardzo się nam polepszyło. Teraz 
człowiek z chęcią idzie do pracy 
i nie musi wciąż szukać czegoś jesz-
cze, żeby dorobić. W ogóle w naszych 
szkołach teraz się żyje o wiele lepiej. 
Jak przychodzę do pracy, to się nie 
zastanawiam, czy będę miała do 
wody coś jeszcze, żeby umyć koryta-
rze i sale. W przeszłości bywało i tak, 
że z domu nosiłam jakieś płyny, bo 
w szkole nie było na nie pieniędzy. 
Nie było na kredę, na szmatę do ta-
blicy, papier toaletowy do ubikacji. 
Na wszystkim mieliśmy oszczędzać 
– mówi pracownica jednej ze szkół 
gminnych, prosząc jednak o zacho-
wanie jej imienia i nazwiska do wia-
domości redakcji.

Z rozmowy zasłyszanej w skle-
pie. Rozmawiały panie o tym, jak 
ciężko się teraz żyje i jakie 

Pracownicy administracyjni szkół wraz z dyrektorami tych 
placówek na spotkaniu z burmistrzem przed Bożym Naro-
dzeniem 2012
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nędzne są zarobki w stosunku 
do kosztów życia. Porównywały 

swoje pensje sprzedawczyni i pra-
cownika firmy prywatnej z płaca-
mi ludzi zatrudnianych przez gmi-
nę. Jedna z nich zauważyła: Moja 
kuzynka sprząta w szkole. Nie ma 
o czym w ogóle mówić. Pewnie, że 
to nie są kokosy, ale ja o takiej pen-
sji to mogę sobie tylko pomarzyć. 
A jeszcze do tego socjalne, urlop, no 
i nie musi się bać, że ją wyleją albo 
firma padnie.

Trzy pytania do burmistrza
– Osiągnął Pan jeden z celów, 

który nakreślił Pan sobie sześć lat 
temu. Co to dla Pana oznacza?

– Na pewno nie oznacza, że 
wszystko już jest dopracowane 
i sprawa zakończona. Teraz dążymy 
jeszcze do wyrównania uposażenia 
ludzi pracujących na takich samych 
stanowiskach w różnych jednost-
kach naszej gminy i wykonujących 
ten sam zakres pracy. Chodzi o to, 
że teraz np. konserwatorzy w szko-
łach o podobnej wielkości, mający 
porównywalną ilość pracy i zakres 
odpowiedzialności, mają różne za-
robki. To nie jest sprawiedliwe.

– Dlaczego tak zależy Panu 
właśnie na tej grupie pracowni-
ków gminy?

– Bo jestem ich pracodawcą. 
Byłoby przecież szczytem hipo-
kryzji twierdzić, że dbam o in-
teresy mieszkańców, troszczę się 
o ich lepszy standard życia w na-
szej gminie, a jednocześnie tak 
kiepsko wywiązywać się z tego, 
co leży w zasięgu moich możli-
wości i decyzji. Tak samo zresztą 
staram się postępować w stosun-
ku do wszystkich pracowników 
zatrudnianych przez gminę. Ale 
ta grupa była w najgorszej sytu-
acji, dlatego należało się nią za-
jąć w sposób szczególny.

– Czy nie obawia się Pan, że 
może to być uznane za działanie 
populistyczne, grę na efekt?

– Gdyby mi na tym zależało, to 
znacznie łatwiej i szybciej wyszedł-
bym „na swoje”, gdybym opowiadał, 
jak to ludzie maja źle u innych pra-
codawców i grzmiał, że należy coś 
z tym zrobić. Oczywiście ja nie mógł-
bym z tym zrobić nic, ale byłbym ich 
„obrońcą”. Wśród polityków różnych 
szczebli takich „obrońców” nie bra-
kuje. Ale ja się nie zapiszę do takiego 
towarzystwa. Robię, co mogę i na ile 
mogę, bo przede wszystkim chcę być 
w zgodzie z własnym sumieniem.

(awz) 

U nas zostają szkolne stołówki

Codziennie pyszny obiadek
Co i raz alarmują nas doniesienia gazet o likwidacji kolejnych 
szkolnych stołówek w Małopolsce i nie tylko. Co więcej, już nie 

wystarczy rządowi likwidacja stołówek, szykuje zamach na szkolne 
biblioteki w imię dalszych oszczędności. Ale to już osobna 
sprawa. Likwidacja stołówek szkolnych nie jest zamiarem, 

lecz faktem wprowadzanym w życie w wielu szkołach. 
Czy nasze stołówki szkolne w takiej sytuacji się ostoją?

Jak zapewniają burmistrz 
Piotr Pułka, wiceburmistrz Ro-
zalia Oliwa oraz cały zespół kie-
rowniczy naszej gminnej oświaty, 
o likwidacji lub zmianie statusu 
naszych stołówek szkolnych nie 
ma nawet mowy. – Dopracowa-
liśmy się modelowych rozwią-
zań, którymi możemy się chlu-
bić. Razem z dyrektorami szkół 
stoczyliśmy prawdziwą batalię 
o wyeliminowanie „śmieciowe-
go” jedzenia z zasięgu ucznia 
w szkole, o witaminy i surówki, 
o gotowane na miejscu, na bieżaco 
świeże, smaczne i tanie obiady dla 
uczniów. Tego nie wolno zaprze-
paścić.  Dobrze odżywione dzie-
ci to dzieci zdrowe, a co za tym 
idzie, osiągające lepsze wyniki 
– mówi Rozalia Oliwa.

Kto jada w szkole?
Okazuje się, że śmiało można 

powiedzieć, iż w naszych szkołach 
obiady jada ponad połowa uczniów.  

To zawrotny wynik. Z do-
niesień prasowych wynika, że za 
sukces uznaje się, gdy ze stołó-
wek szkolnych korzysta co trzeci 
uczeń, lecz w wielu miejscach jest 
mniej niż 10%. Można też zauwa-
żyć prawidłowość, że tam gdzie sa-
morządy oszczędzają, likwidując 
stołówki szkolne i wypuszczając je 
ajentom, liczba jedzących uczniów 
drastycznie spada. I nie ma się co 
dziwić – cena obiadu zwykle rośnie 
o połowę, a jakość spada – dobrze 
jeśli o połowę. Kto nie wierzy, niech 
zobaczy publikowane w wielu 
miejscach doniesienia z Warszawy. 
I nie ma się co mamić doniesie-
niami, że u ajenta też może być 
tanio, bo kiedy się głębiej wczyta 
w takie olśniewające rewelacje np, 
z Wodzisławia Śląskiego, to się na 
końcu okazuje, że obiad jest tani, 
bo jest jednodaniowy!

Mamy to już za sobą
– Nam cudze doświadczenia nie 

są konieczne, by wiedzieć, czym koń-
czy się wypuszczenie stołówek szkol-
nych spod kontroli dyrekcji szkoły 
i nadzoru samorządu. U nas zli-

kwidowane zostały stołówki, za-
nim innym samorządom przyszło 
to do głowy.  Przez dwa lata szkol-
ne: 2005/2006 i 2006/2007 w sułko-
wickiej podstawówce, a jeszcze 
wcześniej, bo od 2002 r. w gimna-
zjum (czyli od samego początku 
w nowym budynku) rządził ajent. 
Dyrektor szkoły nie miał wtedy 
nawet wstępu do szkolnej kuch-
ni i stołówki, żywiącej uczniów, 
za których szkoła jest odpowie-
dzialna.  Było drogo i coraz drożej, 
a o jakości lepiej nie mówić. Nic 
dziwnego, że mało które dziecko 
jadło w szkole. Wtedy też zresz-
tą zlikwidowane zostały stołówki 
w wiejskich szkołach, tyle że tam 
były zespoły z przedszkolami, 
a przedszkole musi mieć swoją 
kuchnię.  Dlatego na wsiach zwol-
niono presonel szkolnych stołówek, 
żywienie uczniów przekazano sto-
łówkom przedszkolnym, nakazując 
im samofinansowanie – przypomi-
na Rozalia Oliwa, która pamięta do-
skonale ten okres, bo była wówczas 
nauczycielką i radną. 

Ile za obiad?
Burmistrz Piotr Pułka się 

uparł. Nie będzie nam ajent dykto-
wał kosmicznej ceny za obiad, bo 
kto go będzie jadł. A przecież zdro-
wy, pożywny obiad w stołówce pro-
wadzonej przez szkołę i podlegającej 
dyrekcji szkoły jest elementem dba-
łości gminy o zdrowie najmłodszych 
jej mieszkańców.  

Wydawanie obiadu w gimnazjum 
w  Sułkowicach
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Zadanie to jest realne, gdyż 
obiady w tak prowadzonych szkol-
nych stołówkach są tanie i stać na 
nie większość rodziców. Płacą oni 
tylko za wartość produktów użytych 
do przygotowania posiłku. Koszta 
pracy osób przygotowujących obia-
dy i utrzymania stołówek pokrywa 
gmina. Ze stołówek szkolnych mogą 
również korzystać dorośli pracow-
nicy szkoły, oni jednak pokrywają 
cały koszt przygotowania posiłku, 
a i tak wychodzi to bardzo tanio 
w stosunku do cen obiadów „na mie-
ście”. Tabela obok obrazuje te dane 
w sposób najbardziej obiektywny.

Zatrudnieni
Tak więc ponad 5 lat temu 

burmistrz podjął bardzo oprote-
stowywaną wówczas przez zwo-
lenników starego układu decyzję 
o tym, że wszystkie nasze szkoły 
będą prowadziły stołówki  i goto-
wały tanie i pożywne obiady  dla 
uczniów. Pomieszczenia zostały 
odremontowane, zmodernizowane 
i wyposażone w nowoczesny sprzęt 
m.in. w ramach Programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania”. 
Gmina zatrudnia we wszystkich 
szkołach 6 intendentek, które 
dodatkowo pełnią funkcję maga-
zyniera czy pomocy kuchennej, 
7 kucharek i 7 pomocy kuchen-
nych. Stołówki są pod kontrolą 
dyrektorów, kładziony jest nacisk 
na zdrowe produkty o wysokich 
wartościach odżywczych, duże 
zróżnicowanie posiłków,  a także 
estetykę podawania i zachowanie 
odpowiedniej kultury jedzenia. 
Obiad w szkole ma także znacze-
nie wychowawcze. Dziś nasze sto-
łówki są wizytówkami szkół.

 Dla zdrowia ucznia
Nie tylko sam obiad w szko-

le służy zdrowiu naszych dzieci 
i młodzieży. Szkoły prowadzą do-
żywianie (mleko, owoce, warzywa, 
soki) oraz akcje profilaktyczne, np. 
Mali kucharze,  Trzymaj formę, czy 
Akademia zdrowego przedszkolaka.

Kilka lat temu gmina wpro-
wadziła zakaz sprzedaży w sklepi-
kach szkolnych chipsów i napojów 
energetycznych. Jak wykazują 
prowadzone wizytacje i kontrole 
– zakaz ten jest wszędzie rygory-
stycznie przestrzegany.

W ostatnim kwartale ubiegłe-
go roku, podobnie jak w poprzed-
nich latach, gmina przeprowadziła 
szczegółową kontrolę szkolnych 
stołówek. Pod lupę poszły jadło-
spisy, produkty używane przez (awz)

Szkoła

dane z grudnia 2012

uczn. 
ogółem

uczn. 
stołują-
cy się

cena dla cena 
dla pra-
cownikaucznia przed-

szkolaka

Gimn w Sułkowicach 319 122 4 6

SP w Sułkowicach 447 245 4 5,50

ZPO w Biertowicach 119 69 4 2,80 5,50

ZPO w Harbutowicach 148 105 3,50 1,80 5

ZPO w Krzywaczce 304 168 4 2,20 5,50

ZPO w Rudniku 426 221 3,50 2,20 6

Razem 1.763 930 52,75% stołujących 
się uczniów 

stołówki, wartość dietetyczna po-
siłków, a także organizacja pracy, 
zakupów oraz to, jak wielu uczniów 
korzysta z obiadów w szkole, ich 
ceny i warunki pracy personelu. 

Bez zarzutu
Kontrola przeprowadzona 

przez gminę wykazała, że stołówki 
działają praktycznie bez zarzutu.  
Podobnego zdania byli też kon-
trolujący nasze stołówki inspek-
torzy Sanepidu w Myślenicach. 
W protokołach po przeprowadzo-
nej wcześniej kontroli zapisali oni: 
Stołówka jest schludna, czysta, 
przestronna. Posiłki są smaczne 
i estetycznie podane. Rygorystycz-
nie przestrzega się przepisów higie-
niczno-sanitarnych, personel wypo-
sażony i używa odzieży ochronnej. 
W nielicznych przypadkach pojawi-
ły się jedynie wskazania odnośnie 
koniecznych remontów, ale gene-
ralnie nasze stołówki otrzymały od 
Sanepidu status „bez uwag”.

Co więcej, stołówki były też kon-
trolowane przez Urząd Wojewódzki, 
ponieważ wydają one obiady „socjal-
ne”, finansowane przez OPS w ra-
mach rządowgo programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 
– Osoby kontrolujące podkreślały, że 
jesteśmy jedną z nielicznych gmin 
prowadzących stołówki szkolne bez 
cateringu. Chwaliły nas za to, że 
te obiady mają wysokie wartości 
odżywcze, a także, że dzięki niskiej 
cenie rodziców stać na ich wykupie-
nie i mogą z nich korzystać wszyst-
kie dzieci, nie tylko objęte opieką 
OPS – mówi dyrektor Józefa Ber-
necka. Informuje, że w 2012 r. OPS 
wykupował obiady dla  288  dzieci 
w szkołach. Przy okazji też podkreśla: 
– Dzięki temu, że dożywiamy dzieci 
w szkolnych stołówkach pełnowar-
tościowymi posiłkami dwudanio-
wymi, nasza gmina otrzymuje 80% 
dofinansowania do tych obiadów 
z programu rządowego, podczas gdy 
inne gminy dostają 60%.

Warto też zauważyć, jak ważny 
jest aspekt społeczny takich obia-
dów; gdy na stołówkę idą na obiad 
różne dzieci, to nie pokazuje się 
palcami najuboższych.

Nam się sprawdziło
Trudno się dziwić, że nasza 

gmina – po takich doświadczeniach, 
jakie ma z wypuszczeniem stołówek 
w obce ręce, nastawione na korzyści 
komercyjne – za priorytet uznaje  
prowadzenie stołówek, podczas gdy 
inni próbują zastąpić je cateringiem, 
spółdzielniami socjalnymi i innymi 
formami pośrednimi. 

– Gmina prowadzi szkoły. Jest 
to jej zadanie własne. A szkoły pro-
wadzą stołówki, gdyż zależy nam 
na zdrowiu naszych dzieci. Swoje 
zadania traktujemy poważnie. Dla 
zdrowia dzieci bardzo ważna jest 
dobra stołówka z gorącym posiłkiem, 
gotowanym przez te same od lat ku-
charki, dbające by posiłki były odpo-
wiednio zbilansowane żywieniowo. 
Stołówki, w których obowiązują wy-
sokie standardy i normy żywieniowe, 
co kontroluje i dyrekcja szkoły i gmi-
na. Dlatego u nas stołówki są i będą 
– stwierdza kategorycznie burmistrz.

– Przecież nie chodzi o to, by 
zarobił znajomy ajent, ale by dzieci 
mogły zjeść zdrowo, smacznie i tanio. 
W naszych stołówkach jest tanio, po-
nieważ korzysta z nich dużo dzieci, 
więc ceny obiadów mogą być niskie 
i jednocześnie spełniać wysokie 
standardy żywienia. My wiemy, 
co jedzą nasze dzieci. A kto wie, 
w jakich warunkach gotuje się 
w firmie cateringowej? Kto tam go-
tuje i z czego? Czy aby nie z mięska 
na promocji tuż przed końcem ter-
minu przydatności do spożycia? Po 
naszych doświadczeniach z ajentem 
wiemy najlepiej, że nie można zmie-
niać tego, co jest dobre i sprawdziło 
się w praktyce. Na zdrowiu dzieci 
z pewnością nie będziemy oszczędza-
li. Robimy wszystko, żeby w naszej 
gminie nie było głodnych dzieci. My 
nie doradzamy jedzenia szczawiu  
– konkluduje Rozalia Oliwa.



Klamra 2 (247) luty 2013

17

Ta reforma MEN adresowa-
na jest do osób dorosłych, które 
ukończyły naukę w szkołach dla 
młodzieży.  Obowiązuje od wrze-
śnia 2012 r. Dzięki niej osoby, któ-
re mają już wykształcenie średnie, 
mogą zdobyć tytuł technika.

Co to są „kwalifikacje”?
Kursy zgodne są z podsta-

wą programową nauczania w po-
szczególnych kierunkach. Zamiast 
przedmiotów mamy tu kwalifika-
cje. Dzięki podziałowi każdego za-
wodu na kwalifikacje, możliwe jest 
szybsze przekwalifikowanie się lub 
zdobycie nowych uprawnień zawo-
dowych. W obrębie pokrewnych 
zawodów wymagane są często te 
same kwalifikacje – co oznacza, że 
uczeń, który zdobędzie w trakcie 
nauki szkolnej kilka pokrewnych 
kwalifikacji, będzie mógł wykony-
wać więcej niż jeden zawód.

Klasyfikacja zawodów szkol-
nictwa zawodowego przewiduje 
możliwość kształcenia na 252 ro-
dzajach kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. 

Jak to zrobić?
Trzeba najpierw ukończyć 

kurs z danej kwalifikacji i uzyskać 
świadectwo jego ukończenia. Na-
stępnie należy przystąpić do ze-
wnętrznego egzaminu i otrzymać 
potwierdzenie zdobycia poszcze-
gólnych kwalifikacji od Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej. Po zdo-
byciu wszystkich kwalifikacji obo-
wiązujących na danym kierunku 
kształcenia oraz wykazaniu się po-
siadaniem średniego wykształce-
nia można uzyskać tytuł technika.

Dotychczas absolwent zasad-
niczej szkoły zawodowej w celu 
uzyskania tytułu technika musiał 
ukończyć 3-letnie technikum uzu-
pełniające lub 4-letnie technikum 
dla dorosłych. Podział zawodów na 
kwalifikacje ma kluczowe znaczenie 
dla podniesienia jakości kształcenia 
w szkolnictwie zawodowym oraz 
zbliżenia go do rynku pracy, ponie-
waż stwarza podstawy do uelastycz-
nienia kształcenia zawodowego i do-
stosowania go do indywidualnych 
potrzeb i możliwości uczących się. 

Oferta dla dorosłych w szkołach powiatu myślenickiego

Więcej umiejętności – większe szanse na pracę
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowość – kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Z założenia ma to być elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dające możliwość przygotowania 
się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. To także pomysł 

na odnalezienie się w innym zawodzie w czasach, gdy często trudno o pracę we własnej profesji. 
Od września 2013 roku szkoły ponadgimnazjalne na terenie naszego 

powiatu, będą prowadziły następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Zespół Szkół Tech-
niczno–Ekonomicz-
nych im. M. Reja 
w Myślenicach 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Prowadzenie sprzedaży

Zespół Szkół 
im. A. Średniawskiego 
w Myślenicach

Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Sporządzanie potraw i napojów 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinności 
obiektów architektury krajobrazu

Zespół Szkół 
im. Ks. J.Tischnera 
w Dobczycach

Montaż systemów suchej zabudowy
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 
Produkcja wyrobów cukierniczych 
Sporządzanie potraw i napojów 
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Boh. 
Monte Cassino w Lubniu 

Sporządzanie potraw i napojów 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcących 
w Sułkowicach

Obsługiwanie lokalnych sieci komputerowych i admi-
nistrowanie sieciami 
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Użytkowanie obrabiarek skrawających 
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

oprac red. 

Realizacja projektu „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” w Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Sułkowicach to przede 
wszystkim bezpłatne kursy i szko-
lenia dla uczniów naszej szkoły. 
Dzięki nim młodzież zdobywa 
nowe umiejętności, kwalifikacje 
oraz dodatkowe uprawnienia. 

Szkoła uczestniczy w projek-
cie od 2010 r. Prawie każdy uczeń 
ZSZiO ukończył przynajmniej je-
den wybrany kurs czy szkolenie 
lub odbył staż – wizytę zawodo-
znawczą, większość brała udział 
w kilku różnych formach. 

W bieżącym  roku szkolnym 
do grudnia 2012 r.  odbyło się 9 
kursów, w których uczestniczyło 
łącznie 103 uczniów i 2 staże-wizy-
ty zawodoznawcze dla 60 uczniów. 

I i II kwartał roku 2013 to 
oferta 10 kursów dla 102 uczniów 
i 1 staż - wizyta zawodoznawcza dla 
30 uczniów, są to kursy kierowane 
do następujących zawodów:

Kursy dla młodzieży w ZSZiO
Technikum – technik mechatronik, technik mecha-
nic, technik informatyk – kursy: nauka jazdy KAT 
B, spawacz MAG, spawacz TIG, operator wózka spe-
cjalnego z wysięgnikiem teleskopowym, operator 
żurawi samojezdnych, przeładunkowych lub prze-
woźnych [HDS], staż-wizyta zawodoznawcza do 
Firmy „FIDELTRONIK” (dla technika informatyka);

– technik organizacji usług gastronomicznych, tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, technik ho-
telarstwa – kursy: barista, carving, kelner barman, 
język angielski zawodowy, nauka jazdy KAT B;

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik pojaz-
dów samochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych – kursy: nauka jazdy KAT B, 
obsługa samochodowego testera diagnostyczne-
go, spawacz MAG, spawacz TIG, operator wózka 
specjalnego z wysięgnikiem teleskopowym, ope-
rator żurawi samojezdnych, przeładunkowych lub 
przewoźnych [HDS];

– murarz, piekarz – kursy: operator wózka spe-
cjalnego z wysięgnikiem teleskopowym, operator 
żurawi samojezdnych, przeładunkowych lub prze-
woźnych [HDS], nauka jazdy KAT B;

– fryzjer – kurs nauki jazdy kat B.

wicedyrektor ZSZiO Tadeusz Pelc  

ZSP Małopolska 
Szkoła
Gościnności
im. Tytusa 
Chałubińskiego
w Myślenicach 

Przyrzadzanie potraw i napojów
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż 
Planowanie i realizacja usług w recepcji
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Świadczenie usług opiekuńczych osobie starszej i niepeł-
nosprawnej
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Atmosferę od samego początku 
podgrzały fantastyczne przedszko-
laki – 5-6-latki, które z ogromnym 
przejęciem przedstawiły kostiu-
mowe jasełka, przygotowane przez 
Elżbietę Młynarczyk i Martę Szczu-
rek. Ale zanim to nastąpiło, zebrani 
zostali przywitani przez burmistrza 
Piotra Pułkę, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Wiesława Moronia, 
dyrektor OPS Józefę Bernecką oraz 
prezeskę Stowarzyszenia Gospodyń 
Cis Krystynę Gielatę. Następnie ks. 
proboszcz Zbigniew Nowak popro-
wadził wspólną modlitwę, po któ-
rej wszyscy dzielili się opłatkiem 
i składali sobie dobre życzenia. 

Przedszkolaki wkroczyły na 
scenę z werwą i humorem, w pięk-
nie zaprojektowanych strojach. 

Z opłatkiem i tańcami w Harbutowicach

Radosne spotkanie 
sąsiadów

Na spotkaniu opłatkowym w Harbutowicach jak zwykle 
było rodzinnie i serdecznie, a sala strażnicy OSP pękała 

w szwach. Spotkanie zorganizowało 
Stowarzyszenie Cis  we współpracy z OPS, 

gminą, szkołą i sołtys Bożeną Horwat.

Rozbudowany sce-
nariusz prezentował 
obowiązkowe postaci 
jasełkowe (pastuszko-
wie występowali w gó-
ralskich strojach) oraz 
te, które rzadko oglądamy w tego 
typu widowiskach. Przedszkolaki 
wcieliły się np. w krowę czy ptasz-
ka. Salwy serdecznego śmiechu 
widowni wywoływały dziecięce 
problemy z wymawianiem niektó-
rych głosek połączone z ogrom-
nym przejęciem, z jakim wypowia-
dały one swoje kwestie.

Po przedszkolakach zaprezen-
towali się uczniowie, którzy wygra-
li tegoroczny przegląd kolędowy 
w szkole. Nagrody w tym konkur-
sie ufundowała sołtys Harbuto-

wic. Najpierw zaśpie-
wali kolędy młodsi 
– dzieci z klas I do III: 
Adaś, Dawid i Gabry-
sia, następnie starsi, 
czyli uczniowie klas 
IV-VI: Szymon, Ola, 
Asia i Andżelika, a na 
zakończenie na akor-
deonie pięknie zagrał 
Hubert. Wokalistom 
i chórowi szkolno-
przedszkolnemu, wspo-
magającemu aktorów 
jasełkowych, na klawi-
szach akompaniował 
organista Jan Jończyk.

Po takiej porcji strawy dla 
ducha trzeba było pokrzepić cia-
ło, o co jak zwykle perfekcyjnie 
zadbały gospodynie. I jak zwykle 
w Harbutowicach do stołów po-
dawała tutejsza młodzież ze szkół 
średnich i wyższych o specjaliza-
cjach gastronomicznych i tury-
stycznych (i nie tylko). 

Po takiej uczcie sił do wspól-
nej zabawy nie brakowało. Gospo-
dynie przygotowały konkursy, któ-
re rozbawiły publikę do łez. Było 
rozpoznawanie kolęd, rywalizowa-
ły ze sobą przezabawne świstaki, 
a na koniec zaserwowano„pyszną 
pastę”, którą zawodniczki musiały 
spałaszować bez użycia sztućców 
i rąk. Rozbawieni uczestnicy spo-
tkania ochoczo podjęli propozy-
cje wspólnego kolędowania, które 
przerodziło się wkrótce w śpiewa-
nie również innych popularnych 
i lubianych w Harbutowicach pio-
senek. Uczestnicy spotkania do 
późnych godzin wieczornych cie-
szyli się możliwością sąsiedzkiego 
spotkania, wspólnej zabawy i kar-
nawałowym nastrojem stycznio-
wej niedzieli.

(awz)

Kuluary
Wszystko zaczęło się od spo-

tkania organizacyjnego, podczas 
którego przedstawiciele orga-
nizatorów ustalali przebieg im-
prezy. Wtedy to reprezentująca 

W Biertowicach

Opłatek z Dniem Babci i Dziadka
W Biertowicach zdecydowano się na eksperyment: doroczne integracyjne spotkanie opłatkowe 
połączono z Dniem Babci i Dziadka, organizowanym przez przedszkole. I chociaż z pewnością 

na niską frekwencję w sobotę 2 lutego nie można się było uskarżać, a przedszkolaki były wspaniałe 
i dały z siebie wszystko, by zadowolić ukochane babcie i ukochanych dziadków, 
to z całą pewnością można powiedzieć, że pomysł się w praktyce nie sprawdził. 

Koło Gospodyń Wiejskich Lucyna 
Biela poddała pomysł połączenia 
obu imprez ze względu na bliskie 
sąsiedztwo w kalendarzu. Oba-
wiała się też o wystarczającą fre-
kwencję. Z pozoru wydawało się 

to nienajgorszym rozwiązaniem, 
a reprezentanci OPS i gminy za-
ufali znajomości lokalnego środo-
wiska byłej sołtyski. Przychylili 
się także do jej prośby, by w tym 
roku gospodynie były tylko gośćmi 

W trakcie występu jasełkowego

Występ młodego akrodeonisty
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opłatka i odpoczęły od pracy orga-
nizacyjnej, zwłaszcza że niedawno 
reprezentowały gminę na konkur-
sie potraw wigilijnych w Myśleni-
cach i zdobyły tam wyróżnienie. 
W związku z tym przygotowanie 
poczęstunku powierzono restau-
racji Natalia, a gospodynie przygo-
towały i przeprowadziły konkursy 
z nagrodami. 

Wspaniałe przedszkolaki
Po tradycyjnych powitaniach, 

wspólnej modlitwie prowadzonej 
przez ks. proboszcza Jacka Bu-
dzonia i życzeniach z opłatkiem 
w ręku przyszedł czas na występy. 

Dzieci i ich wychowawcy sta-
nęli na wysokości zadania. W pięk-
nej scenografii, z fantastycznym 
nagłośnieniem (które sprowadził 
na ten dzień osobiście sołtys Kazi-
mierz Król), swoje piękne programy 
prezentowały kolejne grupy przed-
szkolaków. Najpierw 4- i 5-latki, 
wspierane przez uczniów IV i VI 
klasy szkoły podstawowej, wysta-
wiły Jasełka. Dzieci przygotowały 
nauczycielki Elżbieta Zakrzewska-
Żywot i Beata Góralczyk.

Piękne stroje, wspaniale wy-
powiadane kwestie i gromki śpiew 
najmłodszych mieszkańców Bier-
towic co raz to nagradzane były 
przez serdeczne owacje widowni.

Po części pierwszej widowiska 
podano smaczny gorący posiłek, 
a w tym czasie dzieci przygotowały 
się do części II widowiska, dedyko-
wanej Babciom i Dziadkom. Wystę-
powały w grupach przygotowanych 
przez Elżbietę Zakrzewską-Żywot, 
Urszulę Puć i Małgorzatę Boche-
nek. Przed oczami zachwyconych 
widzów przewinęły się strojne pory 
roku wprowadzane przez Styczeń 
i „Nowy Yok”, a najmłodsze dzie-
ciaki (2,5 – 3 lata) zachęcały Babcie 

i Dziadków, by robili 
to, co one, czyli pod-
skakiwali, klaskali 
i wydawali z siebie 
radosne dźwięki. Tań-
czyły pięknie z chus-
tami i wygłaszali słowa 
miłości i wnuczynego 
przywiązania. Całość 
zakończył brawurowy 
krakowiak na 5 przed-
szkolnych par, w bar-
dzo ciekawym ukła-
dzie scenicznym.

Konkursy
Po występach 

przedszkolaków po-
łączonych z obiadem 

i deserem dla widowni, sala deli-
katnie mówiąc, mocno się przerze-
dziła. Dla tych, którzy pozostali, 
by wspólnie spędzić ostatni dzień 
tradycyjnego okresu bożonarodze-
niowego, gospodynie 
przeprowadziły kon-
kursy z nagrodami. 
Biertowianki wspania-
le poradziły sobie z kro-
jeniem cebuli, wszyscy 
świetnie bawili się 
przy zgadywankach, 
a konkurs tańca z zało-
żenia miał sprowoko-
wać obecnych do pójścia 
w ślady zawodników.  

A jednak
Było zbyt tłocz-

no, wiele osób nie 
miało szans na wej-
ście do sali, w której 

odbywały się występy, a kelnerzy 
nie mieli którędy przejść, by obsłu-
żyć gości lub sprzątnąć po posiłku. 
Co więcej, babcie i dziadkowie za-
brali dzieci po występach i druga 
część spotkania odbywała się już 
w zbyt luźnej sali, do której wcze-
śniej chętni nie mogli się dostać. No 
cóż, mądry człek po szkodzie.  Obie 
imprezy mają zupełnie inny charak-
ter, a goście przychodzą na nie z zu-
pełnie różnym nastawieniem.

A szkoda. Wszak następne spo-
tkanie integracyjne mieszkańców 
Biertowic dopiero za rok. Oby, ci, 
którzy teraz odeszli z kwitkiem, 
nie wzięli sobie tego zbyt mocno do 
serca. Na opłatkach w Biertowicach 
w poprzednich latach zawsze było 
serdecznie, rodzinnie i przyjaźnie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości też 
ta atmosfera będzie dominowała.

(awz)

Nabór dzieci do przedszkoli samorządowych 
na rok szkolny 2013/2014 

oraz

Zapisy dzieci 6- i 7- letnich (rocznik 2007 i 2006) 
do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 

odbywać się będą w dniach od 4 do 29 marca br.

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2007)!
Każdy 6-latek zamieszkały i zameldowany na terenie 
Gminy Sułkowice będzie miał zapewnione miejsce 

w szkole albo przedszkolu. 

Do rodziców należy decyzja, czy dziecko pójdzie do 
szkoły, czy też zostanie jeszcze rok w przedszkolu.

Szczegółowych informacji udzielają 
dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Podczas spotkania w Biertowicach sala wypelnio-
na była po brzegi

Buziaki dla babć i dziadków
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W zawodach wzięły udział 4 drużyny, a klasyfi-
kacja końcowa turnieju przedstawiła się następują-
co: I miejsce – MDP Rudnik, II miejsce – MDP Har-
butowice, III miejsce – MDP Biertowice, IV miejsce 
– MDP Krzywaczka.

Sędzią głównym w zawodach był Andrzej Pułka, 
a drugim sędzią Rafał Nowak.

Najwięcej emocji podczas zawodów wywołała naj-
młodsza wiekiem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Krzywaczki.  Nawet zwycięstwo w turnieju nie wzbu-
dziło takiego aplauzu na widowni, jak pierwsza zdoby-
ta bramka przez ten zespół. 

Dodatkowo na trybunach nie zabrakło kibiców, 
którzy do końca wspierali swoich reprezentantów, 

Chłopcy z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegrali

Gminny Turniej w Halowej Piłce Nożnej
 W sobotę 23 lutego w hali sportowej gimnazjum w Sułkowicach przeprowadzo-

no gminne eliminacje do Powiatowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ha-
lowej Piłce Nożnej. Puchar Burmistrza Gminy Sułkowice, a tym samym awans do tur-

nieju w Raciechowicach wywalczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Rudnika.

wspomagając się transparentami, wuwuzelą, pompo-
nami, a nawet ręczną syreną alarmową, którą przy-
wieźli ze sobą kibice OSP w Krzywacze.

Puchary i dyplomy drużynom uczestniczącym 
w zawodach wręczał Burmistrz Gminy Sułkowice, 
a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gmin-
nego ZOSP RP w Sułkowicach Piotr Pułka.

Monika Widlarz

Zdobywcy Pucharu Burmistrza – MDP z Rudnika Laureaci II miejsca – MDP z Harbutowic

fo
t.
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Po eliminacjach rozegranych 2 lutego w Świątni-
kach Górnych, do finału w Sułkowicach zakwalifiko-
wało się 8 drużyn. Do grupy A weszły Beskid Tokar-
nia, Dalin II Myślenice, LKS Mogilany, Pcimianka 
Pcim, zaś do grupy B – Dalin I Myślenice, Pasternik 
Ochojno, Staw Polanka i Trójka Myślenice. 

Pierwsze miejsce w finałach rozgrywek zajęła 
Trójka Myślenice, drugie Mogilany, zaś trzecie dru-
żyna z Tokarni. 

Burmistrz Piotr Pułka ufundował piłki dla zwy-
cięskiej drużyny turnieju.  

(jg)

Turniej piłki nożnej 
trampkarzy

Podokręg Myślenice MZPN zagrał w Sułkowicach

Finał Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg 
Myślenice rozegrano 9 lutego w hali sportowej 
w Sułkowicach. W rozgrywkach wzięło udział 

8 drużyn, podzielonych na dwie grupy. 

Laureaci III miejsca – MDP z Biertowic

Laureaci IV miejsca i gwiazdy widowni 
– MDP z Krzywaczki

fot. Monika Widlarz
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Znalezione w internecie – bolesne ale prawdziwe

Reforma edukacji
Reforma edukacji w Polsce na przykładzie zadania z matematyki:

1950 rok – Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to 
drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal?

1980 rok – Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to 
drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty - czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?

2000 rok – Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na to 
drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Za-
kreśl liczbę 20.

2010 rok – (tylko dla zainteresowanych) Drwal sprzedał drewno za 100 zł. 
W tym celu musiał wyciąć kilka starych drzew. Podzielcie się na grupy 
i odegrajcie krótkie przedstawienie, w którym postarajcie się przedstawić, 
jak w tej sytuacji czuły się biedne zwierzątka leśne i rośliny. Przekonajcie wi-
dza, jak bardzo niekorzystne dla środowiska jest wycinanie starych drzew.

2013 rok – Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj drwala.

Teatr zobaczyli na żywo 
uczniowie klas 4 i 5 oraz całe gim-
nazjum. Widać było duże zaintere-
sowanie spektaklem. W klasach, 
gdzie była ona prezentowana, 
panowała idealna cisza. Wszyscy 
zachwyceni byli możliwością ob-
cowania z kulturą wysoką, bez po-
trzeby wychodzenia na mróz, wy-
jazdu i opłacania biletu do teatru, 
który przecież do najtańszych nie 
należy. Odległość od budynku 
teatru nie przeszkodziła jednak 
uczniom ubrać się odświętnie 
i poczuć atmosferę wydarzenia 
kulturalnego na wysokim pozio-
mie, o co zadbali dyrektor Miro-
sław Pękala oraz jego zastępca 
Małgorzata Koźlak. 

Zamysłem Telewizji Polskiej 
jest dotarcie do uczniów z małych 
miejscowości, często oddalonych 

Rudnicka szkoła w projekcie  „Internetowy teatr TVP dla szkół”

„Ania z Zielonego Wzgórza” 
w Rudniku

Szkoła w Rudniku otrzymała zaproszenie do udziału w nowator-
skim projekcie „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. 185 uczniów mo-
gło 20 lutego zobaczyć na żywo zobaczyć „Anię z Zielonego Wzgórza” 

wg powieści L.M. Montgomery z Teatru Muzycznego w Poznaniu.  
A wszystko to w swoich własnych klasach, na tablicach 

interaktywnych, którymi dysponuje szkoła. To niecodzienne wyda-
rzenie sfilmowała Kronika Krakowska. W tym samym dniu pokazały  

je Kronika o godz. 18:30, Panorama na TVP2 oraz Teleekspress. 

od centrów kultury, by urozmaicić 
zajęcia szkolne i zaszczepić u mło-
dych odbiorców zamiłowanie do 
sztuki ambitnej i wartościowej. 

Sztuka z reżyserią i sceno-
grafią Moniki Martini–Madej oraz 
muzyką Macieja Szymańskiego 
zachwyciła młodą rudnicką pu-
bliczność. 

Operatorzy Kroniki Krakowskiej 
w Rudniku  fot. Joanna Gatlik

Z www. gimnazjum w Sułkowicach

Narciarze 
w swoim żywiole

Uczniowie sułkowickiego 
gimnazjum próbują swoich sił w 
konkurencjach narciarskich - jak 
się okazuje  – z powodzeniem.

Dnia 30 stycznia odbyły się 
Gminne Zawody w Narciarstwie 
Alpejskim w Spytkowicach. I miej-
sce i awans do zawodów powiato-
wych zdobyli: Karolina Łaski z III e
 i Kamil Ziembla z III c. W zawo-
dach startowali również: Patryk 
Hodurek z IIIc, Paweł Jończyk 
z IIIe, Maciej Flejtuch z IIb, Jan 
Betlej z Ib i Rafał Mielecki z Ib.

Zawody Powiatowe w Nar-
ciarstwie Alpejskim odbyły się 
6 lutego w Rabce. Kamil Ziembla 
i Karolina Łaski zajęli V miejsce 
w swoich kategoriach, awansując 
do zawodów wojewódzkich.

(jg)

Reprezentantki gimnazjum 
w Sułkowicach zwyciężyły na 
Powiatowych Zawodach w Piłce 
Ręcznej w Dobczycach rozegra-
nych 26 lutego i będą reprezento-
wały powiat podczas rozgrywek 
rejonowych.

W skład naszego zespołu we-
szły: Klaudia Stręk, Mariola Mo-
skal, Maria Ziembla, Kamila Sro-
ka, Kamila Dzidek, Marta Zając, 
Zuzanna Kania, Joanna Latoń, 
Emilia Kurek, Aneta Profic i Mag-
dalena Boczkaja.

Swoją reprezentację wystawi-
li również chłopcy. Do Dobczyc 28 
lutego pojechali: Jacek     Moskała, 
Mateusz Krupa, Krzysztof Majo-
cha, Szymon Kania, Dawid Chwa-
ła, Paweł Jończyk, Kamil  Kania, 
Krzysztof Jędrzejowski, Dawid 
Florek, Piotr Kuchta i Łukasz Sen-
derski.

Piłka ręczna 
wciąż na topie

Od Redakcji: Internetowy żart jest z pewnością zabawny. Problem w tym, że jest on niezwykle trafny. Nauczy-
ciele i inne osoby związane z praktycznym wymiarem edukacji biją na alarm: z roku na rok spada poziom 
kształcenia w polskich szkołach. Odmiennego zdania są jedynie teoretycy, nie mający na co dzień do czynienia 
z uczniami i wpływem wprowadzanych innowacji  na formację umysłową najmłodszych Polaków. Nie pomo-
gą starania nawet najbardziej ambitnych nauczycieli, jeśli podstawa programowa będzie promowała coraz 
niższy poziom wiedzy ogólnej i koncentrowanie się na wybranych grupach w elitarnych szkołach.

(red.)

S p o r t  s z k o l n y
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W rywalizacji wzięło udział 11 
trzyosobowych drużyn, co dowodzi, 
że z roku na rok zmagania te cie-
szą się coraz większym powodze-
niem. Zawodnicy zaprezentowali 
wysoki poziom umiejętności, wielu 
z nich startowało już po raz kolejny. 

Nagrody książkowe, medale 
i puchar ufundowane przez Staro-
stę Myślenickiego zdobyć można 
było w dwóch konkurencjach: dru-
żynowej i indywidualnej. 

W kategorii drużynowej złoty 
medal i puchar wywalczyła druży-
na z gimnazjum w Rudniku: Mi-
kołaj Pułka, Jan Pułka i Tomasz 
Bargieł. Tuż za nimi uplasowały 
się dziewczyny reprezentujące 
gimnazjum nr 1 w Myślenicach: 

IV Noworoczny Turniej Strzelecki

Puchar i złoto do Rudnika
W poniedziałek 11 lutego gimnazjaliści powiatu myślenickiego mieli okazję zaprezentować swoje 

strzeleckie umiejętności w IV Noworocznym Turnieju Strzeleckim zorganizowanym 
na strzelnicy sportowej należącej do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 

Turniej objęty był Honorowym Patronatem Starosty Myślenickiego i Burmistrza Sułkowic. 

Gabriela Bylica, Alicja Szklarz 
i Klaudia Pietrzyk, które zdobyły 
srebro. Brąz natomiast trafił do 
przedstawicieli gimnazjum nr 3 

w Myślenicach: Kamila Sorockie-
go, Bartłomieja Górki i Dawida 
Horabika. 

W kategorii indywidualnej 
zwycięstwo wystrzelał Mikołaj 
Pułka z Rudnika, na drugim miej-
scu znowu przedstawicielka „płci 
pięknej” Kinga Latoń z Sułkowic, 
a trzecie miejsce zdobył Bartło-
miej Górka z Myślenic. 

Ceremonię rozdania nagród 
zorganizowano w Galerii Inter-
nat ZSZiO w Sułkowicach, gdzie 
gimnazjaliści i ich opiekunowie 
mogli po sportowych doznaniach 
wyciszyć emocje wśród obrazów 
z  wystawy Lucjana Ostrowskiego 
pt. „Krajobrazy”.  

Piotr Kuchta z klasy III c  
sułkowickiego gminazjum został 
finalistą Małopolskiego Konkur-
su Biblijnego. 

Etap rejonowy odbył się 18 
grudnia 2012 roku w Bysinie koło 
Myślenic. Uczestnicy konkursu 
w ciągu 45 minut musieli rozwią-
zać 38 zadań konkursowych bazu-
jących na 1 i 2 Księdze Samuela 
oraz dwóch lekturach dodatko-
wych: ks. Tomasza Jelonka, Księgi 
historyczne Starego Testamentu 
i ks. Tadeusza Brzegowego, Księgi 
historyczne Starego Testamentu. 
Wprowadzenie – teologia – egzege-
za wybranych tekstów.

Warunkiem zakwalifikowania 
się do etapu finałowego było uzy-
skanie co najmniej 75% popraw-
nych odpowiedzi. Wyniki ogło-
szone zostały 15 stycznia. Piotr 
Kuchta uzyskał 84% poprawnych 
odpowiedzi i zakwalifikował się do 
etapu finałowego Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego, który odbę-
dzie się 18 marca w Krakowie.

Piotrek Kuchta 
w małopolskim finale

Zbigniew Łapa

W świecie Baśni w Harbutowicach
Po raz siódmy rozegrany zo-

stał gminny konkurs przeznaczo-
ny dla uczniów z  klas IV i V. Przy-
stąpiły do niego wszystkie  szkoły 
podstawowe naszej gminy.

Zgodnie z regułami konkur-
su rozegrany został etap szkolny 
(5 grudnia) i gminny (6 lutego) 
w Harbutowicach. Do drugiego 
etapu zakwalifikowało się po czwo-
ro uczniów,  którzy na  etapie szkol-
nym wykazali się najlepszą zna-
jomością baśni Andersena, braci 
Grimm, Karola Makuszyńskiego, 
Kazimierza Władysława Wójcickie-
go i Ignacego Kraszewskiego.

W finale uczniowie rywali-
zowali ze sobą w dwuosobowych 
zespołach. Po rozwiązaniu testu 
wzięli udział urozmaiconych kon-
kurencjach, takich jak  m.in. krzy-
żówka, rebusy, rozpoznawanie 
scenek dotyczących baśni,  ukła-
danie wydarzeń w kolejności chro-
nologicznej, przyporządkowanie 

i określenie przeznaczenia  przed-
miotów pochodzących z baśni, roz-
poznawanie bohaterów.

Rywalizacja była zacięta 
i pełna emocji. Finaliści chętnie 
podejmowali wyzwania i z zain-
teresowaniem czekali na kolejne. 
Zdarzały się konkurencje, które 
kończyły się niemal identyczną 
punktacją.

W efekcie zwyciężył zespół  
Emilia Małota i Grzegorz Żmija 
z Rudnika, na drugim miejscu 
uplasowali się Natalia Światłoń 
i Roland Dziwis z Harbutowic, 
a na trzecim  Dawid Domas i Karol 
Szczurek z Sułkowic.

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymali atrakcyjne na-
grody książkowe, a  pozosta-
li uczestnicy nagrody za udział 
w etapie gminnym – poszczegól-
ne części Opowieści z Narnii. Na-
grody książkowe ufundował bur-
mistrz Piotr Pułka.  

Anna Golonka

Gminny konkurs dla szkół podstawowych

Katarzyna Makuch

fot. Katarzyna Makuch
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Integracyjne spotkania opłatkowe

Z dniem Babci i Dziadka               w Biertowicach

Serdecznie i rodzinnie               w Harbutowicach

W internetowym teatrze w Rudniku
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W Rudniku i Krzywaczce o planach zagospodarowania
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