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fot. Anna Witalis Zdrzenicka



Sułkowicka krzonówka znowu w mediach

Sułkowickie gospodynie drugie w powiecie
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Matematyczne Asy gminy Umuzykalnianie w przedszkolu nr 2

Gminny konkurs gimnastyczny

Zebrania strażackie
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Złote Gody Sułkowice 2013

Gminny Dzień Kobiet w Sułkowicach

i u gospodyń w Harbutowicach
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Wybrane z numeru:

Kto i na co wydaje gminne dotacje       s. 9

Szkolne konkursy i sukcesy        s. 16

Przeżyli z sobą wiele lat              s. 8

8 marca w organizacjach  s.14

Serniki jak mazurki             s. 15

Będziemy pić wodę jak kryształ s. 6

Drugie miejsce gospodyń w powiecie s.12

Jesteśmy bezpieczną gminą    s.4

Umuzykalnianie w przedszkolu    s. 17

Gala z Melpomenami                s. 21

Wspomnienia Michała Klimowskiego  s.20

Wokół 90-lecia KS Gościbia     s. 18

Wielkanoc u przyjaciół       s. 22 

Zdrowych i Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych Nadziei 
i Wiary w Miłość

Zmartwychwstałego 
Chrystusa

Mieszkańcom 
Gminy Sułkowice

życzy 
Rada Miejska

Doradca rolny z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w okresie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe

od 18 marca do 15 maja 

będzie dyżurował w budynku „B” Urzędu Miejskiego w Sułkowicach:
  wtorek  800 - 1400

  środa  800 - 1400

  czwartek 800 - 1400

  piątek  800 - 1200 

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

Można także złożyć w gminie

PIT do 30. 04.
Zbliża się termin składania ze-
znań podatkowych za 2012 rok. 
W związku z tym  Urzad Skarbo-
wy i Urząd Miejski przygotowały 
szereg ułatwień.

Ostateczny termin złożenia 
zeznania rocznego (PIT) podat-
ników podatku dochodowego od 
osób fizycznych, opodatkowa-
nych na zasadach ogólnych za rok 
2012 – informuje Urząd Skarbowy 
w Myślenicach. Ostatecznie musi-
my to zrobić najpóźniej do 30 kwiet-
nia (wtorek). W ostatnim miesią-
cu możemy jeszcze skorzystać 
z następujących udogodnień:

W Urzędzie Skarbowym
W dniach 29 i 30 kwietnia wy-

dłużone będą godziny pracy US – 
od 7:30 – 18:00.

W Urzędzie Miejskim
W punkcie składania zeznań 

rocznych w budynku B Urzę-
du Miejskiego, zorganizowanym 
przez naszą gminę w porozumie-
niu z Urzędem Skarbowym, zezna-
nia będzie odbierał wydelegowany 
pracownik Urzędu Skarbowego 
w Myślenicach 22 kwietnia (ponie-
działek), w godz.  od 8:00 – 16:00.

Doświadczenie poprzednich 
lat pokazuje, że w gminie nie ma 
kolejek, 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.

W ostatniej chwili
Przypominamy, że istnieje rów-

nież możliwość wysłania zeznania 
rocznego pocztą, listem poleconym. 
Dla własnego bezpieczeństwa trzeba 
w takim przypadku zachować kopię 
PIT-u i dopiąć do niej dowód nadania 
tej przesyłki. Zeznania roczne można 
także do 30 . 04. składać za pośrednic-
twem internetu. (red.)

Życzymy Wam  
i nam wszystkim
oczu szeroko otwartych

Ktoś zdewastował wiaty przy-
stankowe za ciężkie tysiące zł; ktoś 
wyrzucił z auta psa na drogę i uciekł, 
zostawiając zwierzę na pastwę losu; 
ktoś wywozi śmieci do lasu, na skraj 
cmentarza, do rzeki; ktoś spuszcza 
ścieki do potoku;  ktoś włóczy się 
i rozbija po ulicach wieczorami; ktoś...

Ile jeszcze „ktosiów” nas zasko-
czy, sponiewiera, zniszczy to, nad 
czym się pieczołowicie pochylaliśmy, 
zagrozi bezpieczeństwu nas samych 
i naszych dzieci? Czy kiedykolwiek 
uda nam się powiesić kwiaty na ba-
rierkach mostów i postawić ławki na 
bulwarze nad rzeką?

Oczywiście są odpowiednie służ-
by, by  nas chronić, ale nawet najle-
piej zorganizowany system bezpie-
czeństwa nie zastąpi naszych oczu 
i czujnej postawy. Nie chce się przecież 
wierzyć, że nikt nigdy nie widział, jak 
ktoś wyrzuca psa, wywozi byle gdzie 
śmieci, wypuszcza do rzeki cuchną-
cy ściek, wykrada lub niszczy, co nie 
jego itd. Większość ludzi odwraca się 
„grzecznie” i udaje, że nie ich sprawa, 
że nic nie widzieli i nie słyszeli. 

Ale tak wcale być nie musi. Na-
wet jeśli boimy się zemsty, to zawsze 
jeszcze można spisać dyskretnie nu-
mery rejestracyjne samochodu i po-
informować o nich straż miejską lub 
policję. Jestem ostatnią osobą, która 
namawiałaby kogokolwiek do donosi-
cielstwa. Jest jednak różnica między 
donosicielstwem a obywatelską odpo-
wiedzialnością – we własnym intere-
sie, w ostatecznym rozrachunku.

Temat mało świąteczny? Być 
może. Lecz czy syreny odwołujące 
strażaków z Mszy św. w Wielką So-
botę rok temu do palących się traw 
były bardziej świąteczne? Czy po-
prawi nam humor i atmosferę wła-
manie u sąsiadów?

A zatem świętujmy i radujmy 
się z całego serca, ale miejmy oczy 
szeroko otwarte.

(awz)
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Jesteśmy bezpieczną gminą, ale...
Mundurowi podsumowali rok 2012

Jak co roku bezpieczeństwo 
na terenie gminy i powiatu było 
przedmiotem podsumowań na 
zebraniach strażackich w jednost-
kach, gminie, a następnie podczas 
narady rocznej z funkcyjnymi jed-
nostek OSP z terenu powiatu my-
ślenickiego. Swoje podsumowania 
publikuje policja i straż miejska.

Skąd te pożary?
W ubiegłym roku w naszym 

powiecie straż wyjeżdżała do po-
żarów aż 506 razy. W stosunku do 
poprzedniego roku było to aż o 196 
razy więcej. Większość z nich to 
pożary traw – bardzo niebezpiecz-
ne, z ofiarami śmiertelnymi (na 
szczęście u nas do nich nie doszło), 
rannymi i zniszczonym sprzętem 
ratowniczym. W statystyce poża-
rów zajmujemy 2. miejsce po wie-
lokrotnie większej od nas gminie 
Myślenice. Tylko że tam liczba po-
żarów wzrosła ze 110 do 148, a u nas 
z 43 w roku 2011 do 108 w 2012. To 
dało się odczuć i słyszeć. Wiosną co 
chwilę wyły syreny – nawet w Wiel-
ki Piątek i w Wielką Sobotę. 

Kampania przeciw wypala-
niu traw prowadzona jest od lat, 
ale przyzwyczajenia niektórych 
ludzi są silniejsze od argumentów 
rozumowych. Jeszcze większym 
problemem staje się głupota i nie-
frasobliwość ludzi, którzy podpa-
lają trawy dla zabawy, na przekór 
prowadzonej kampanii, z bezinte-
resownej przekory. Taka zabawa 
kosztuje jednak ludzkie życie, czas 
ratowników i kolosalne pieniądze, 
które mogłyby służyć na inne cele 
– nam wszystkim.

Bezpieczniejsze drogi
W 2012 roku na naszych drogach 

nikt nie zginął.  Liczba wypadków na 
głównych drogach gminy zmalała 
z 24 w roku 2011 do 15 w roku 2012. 
Liczba rannych na drogach spadła 
z 37 do 28. Liczba wszystkich miej-
scowych zagrożeń ze 126 w roku 
2011 spadła do 92 w 2012 r. Wedle 
parametrów strażackich Sułkowi-
ce uzyskały status gminy  o bardzo 
małym zagrożeniu. Policja dodaje, 
że oprócz wypadków jej funkcjona-
riusze  wzywani byli do 102 kolizji 
drogowych. Do najbardziej zagrożo-
nych wypadkami dróg na naszym 
terenie policja zalicza drogę krajową 

Z podsumowań roku 2012 wynika, że możemy się cieszyć z poprawy bezpieczeństwa w gminie. 
A jednak... O ile w przypadku innych miejscowych zagrożeń wyglądamy na jedną 

z najbezpieczniejszych gmin w powiecie, to przodujemy pod względem 
liczby pożarów. Odnotowaliśmy ich aż 108, czyli 20% wszystkich pożarów w całym powiecie. 

w Krzywaczce i Biertowicach oraz 
wojewódzką w Rudniku. 

Policja zwraca uwagę na to, że 
wśród ofiar śmiertelnych na tere-
nie naszego powiatu aż 60% stano-
wili piesi. U nas co prawda takich 
zdarzeń nie było, ale warto o tym 
pamiętać – zarówno kierując po-
jazdem, jak i poruszając się pieszo 
po drogach.

Wśród pozytywnych wskaźni-
ków policja wymienia też spadek (co 
prawda nieznaczny, ale jednak) licz-
by osób pijanych na drogach. Skala 
zjawiska wciąż jest jednak ogromna. 
W ciągu minionego roku funkcjona-
riusze zatrzymali 379 nietrzeźwych 
kierowców, z czego aż 279 miało po-
nad 0,5 promila alkoholu we krwi. 

Kto nad nami czuwa?
Przede wszystkim czujemy się 

bezpieczni dzięki strażakom – twier-
dzą mieszkańcy nie tylko naszej 
gminy. Na naszym terenie mamy 
jedynie (albo aż)  Ochotnicze Straże 
Pożarne. Działają one w ścisłej współ-
pracy z powiatową Państwową Stra-
żą Pożarną. Poczucie bezpieczeństwa 
daje nam ich imponujący stopień 
wyszkolenia oraz specjalistyczne 
wyposażenie jednostek, a przy tym 
ofiarna postawa i determinacja ra-
towników. Skalę zjawiska ilustruje 
liczba wyjazdów w ciągu ubiegłego  
roku poszczególnych jednostek do 
akcji ratowniczych. Najwięcej ich 
„zaliczyła” OSP Krzywaczka (85) 
i OSP Sułkowice (66). OSP Harbuto-
wice brała udział w akcjach 41 razy, 
OSP Rudnik – 29 razy, a OSP Bierto-

wice – 21 razy. Dzięki zaangażowaniu 
burmistrza i gminy (co wielokrotnie 
z uznaniem podkreślają funkcyjni 
PSP), nasze jednostki wyposażone 
są w sprzęt strażacki do ratownictwa 
specjalistycznego, w tym medyczne-
go, drogowego i technicznego, dzia-
łań na obszarach leśnych, ratownic-
twa wodnego. Z roku na rok rośnie 
liczba druhów posiadających specja-
listyczne przeszkolenie w różnych 
dziedzinach ratownictwa. 

Na terenie naszej gminy 
mamy 6 jednostek OSP, które zrze-
szają 280 druhów, z czego 222 osoby 
to druhowie czynni. Obok druhów 
dorosłych mamy też Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze, które liczą 
92 osoby, w tym 57 chłopców i 35 
dziewcząt. Trzy jednostki (Sułko-
wice, Harbutowice i Krzywaczka) 
należą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Nasze straże posiadają 12 
samochodów ratowniczo-gaśni-
czych, 13 motopomp, 11 pomp 
szlamowych, specjalistyczne ze-
stawy do ratownictwa medycznego 
i technicznego, 11 agregatów prą-
dotwórczych, sprzęt gaśniczy oraz 
specjalistyczne umundurowanie 
wymagane dla ratowników biorą-
cych udział w akcjach. Wszystkie 
jednostki mają własne budynki 
strażnic, które są sukcesywnie 
remontowane dzięki dotacjom 
z gminy  oraz w ramach konkursu 
Małopolskie Remizy. 

Co roku w jednostkach OSP 
odbywają się uroczyste narady 
– zebrania sprawozdawcze, na któ-

Sprawozdanie za ubiegły rok na zebraniu OSP w Krzywaczce
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re przybywają goście z powiatowej 
organizacji OSP, komendy powia-
towej PSP, a także ze starostwa po-
wiatowego. We wszystkich zebra-
niach uczestniczy burmistrz, który 
jest też członkiem OSP (należy do 
jednostki w Rudniku) i prezesem 
organizacji gminnej wraz z przed-
stawicielami zarządu gminnego, 
przedstawiciele rady miejskiej 
i urzędu miejskiego.

Podczas tych zebrań przez 
zarządy jednostek składane są 
szczegółowe raporty odnośnie dzia-
łalności w minionym roku, stanu 
technicznego posiadanego sprzętu 
itd. Te raporty pozwalają zawodowej 
straży na sprawne koordynowanie 
akcji ratowniczych, a  gminie – na 
szacowanie potrzeb oraz sprawne 
prowadzenie działań  profilaktycz-
nych w sytuacjach kryzysowych. 

Mniej przestępstw
O 26 w stosunku do ubiegłego 

roku spadła liczba zdarzeń prze-
stępczych na terenie naszej gminy. 
W sumie było ich 118, co stanowi 
niespełna 10% zdarzeń odnotowa-
nych na terenie powiatu. Spadek 
odnotowano u nas we wszystkich 
kategoriach przestępstw, tylko 
w przypadku rozbojów było o 4 zda-
rzenia więcej. Przy tej okazji poli-
cja ostrzega, że w ostatnich latach 
rośnie skala przestępstw i oszustw 
w związku z coraz powszechniej-
szymi zakupami przez internet. 

Nowi dzielnicowi
Od stycznia tego roku mamy 

nowych dzielnicowych: sierż. 
sztab. Andrzej Chochół odpowie-
dzialny jest za miasto Sułkowice, 
a mł. asp. Andrzej Buszko – za po-
zostałe miejscowości gminy. Dziel-
nicowi dyżurują w Lokalu Przyjęć 
Obywateli w Sułkowicach dwa 
razy w tygodniu: w poniedziałki od 
15 do 18, a w czwartki – od 9 do 12. 
Ponadto wszystkie swoje służby, 
w tym nocne, weekendowe i świą-
teczne, odbywają na terenie naszej 
gminy. Obszar gminy jest też ob-

Stół gości na zebraniu OSP Sułkowice

jęty całodobową opieką Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach. 

Monitoring
Dla podniesienia bezpieczeń-

stwa naszej gminy policja wspomina 
o możliwości objęcia monitoringiem 
rejonu rynku oraz zalewu rekre-
acyjnego w Sułkowicach, oczywiście 
za pieniądze gminy.

Bez posterunku na posterunku
W Sułkowicach nie ustaje prze-

konanie, że zlikwidowanie posterun-
ku policji obniżyło bezpieczeństwo 
naszej gminy. Policja przekonuje, 
że zastosowane rozwiązania wycho-
dzą nam na dobre. Argumentuje, 
że posterunek był czynny w okre-
ślonych godzinach. W Myślenicach 
komenda jest czynna przez okrągłą 
dobę. Patrole na teren naszej gmi-
ny są wysyłane systematycznie. Po-
licja współpracuje też ściśle z naszą 
Strażą Miejską.

Po co ta Straż?
Takie pytanie pada już coraz 

rzadziej na szczęście, bo rzeczy-
wiście Straż Miejska wykonuje 
kolosalną pracę na rzecz nasze-
go bezpieczeństwa. Szczegółowe 
zestawienie podjętych czynności 
przez zaledwie dwóch ludzi w cią-
gu roku wygląda imponująco. Do 
nich należy m.in. zabezpieczanie 
imprez masowych, a także uroczy-
stości takich jak obchody religij-
ne, regulowanie ruchem podczas 
świąt, takich jak Boże Ciało czy 
1 Listopada, chronienie mieszkań-
ców przed agresją bezpańskich 
psów, konwojowanie pieniędzy 
i dokumentów z gminy, legitymo-
wanie podejrzanych osób, a także 
działalność prewencyjna.

Profilaktyka
Składa się na nią wiele czyn-

ności podejmowanych przez licz-
ne organizacje i instytucje. Stra-
żacy, policjanci i strażnicy miejscy 
prowadzą akcje profilaktyczne, 
pogadanki w szkołach, kampanie 
informacyjne.

Działania na rzecz zwiększe-
nia bezpieczeństwa w gminie  po-
dejmują również szkoły, a nawet 
przedszkola, wychowując dzieci 
i młodzież do bezpieczeństwa.

Nasze bezpieczne szkoły
Te działania prowadzone są 

nawet w postaci programów wycho-
wawczych wymagających dużego 
nakładu systematycznej pracy i za-
kończonych zdobyciem certyfika-
tów. W ramach Zintegrowanej Po-
lityki Bezpieczeństwa Gimnazjum 
w Krzywaczce zdobyło jako pierw-
sze w gminie w 2009 r. certyfikat 
Szkoły promującej bezpieczeństwo, 
(przedłużony dla ZPO w Krzy-
waczce do 2016 r.), a szkoła pod-
stawowa w tej miejscowości 
– certyfikat Laboratorium 2.0 
w r. 2010. Tytułem Bezpiecznej 
Szkoły oraz członkostwem w Ogól-
nopolskim Klubie Bezpiecznych 
Szkół szczyci się od ub. r. Gimnazjum 
w Sułkowicach. Szkoła Podstawo-
wa w Sułkowicach przystąpiła wła-
śnie do programu Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa i również 
zamierza uzyskać certyfikat Szkoły 
Promującej Bezpieczeństwo. ZPO 
w Biertowicach zdobyło certyfikat 
Odblaskowa Szkoła. Przedszkole 
nr 1 w Sułkowicach zyskało tytuł 
Bezpiecznego przedszkola – również 
potwierdzony certyfikatem. Inne 
szkoły i przedszkola biorą udział 
w kursach i konkursach promu-
jących bezpieczeństwo – zarówno 
bezpieczne zachowania chroniące 
przed wypadkami, jak też zdrowy 
tryb życia.

Bardzo niskie zagrożenie
Jeżeli więc jesteśmy klasy-

fikowani jako gmina o bardzo ni-
skim stopniu zagrożenia, to musi-
my sobie z tego zdawać sprawę, że 
jest to wysiłek i ciężka praca wielu 
ludzi i instytucji oraz organiza-
cji społecznych. Nie możemy też 
zapominać, że w kwestii naszego 
wspólnego bezpieczeństwa wiele 
zależy od nas samych. (red.)
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Mówiąc o modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody, musimy pamię-
tać, że jest to jeden z najstarszych 
gminnych obiektów, liczy już około 
połowy wieku i dotąd nie przecho-
dziła jeszcze żadnego poważniejsze-
go remontu. O tym, że jest on ko-
nieczny, mówi się już od co najmniej 
10 lat. Ale jest to przedsięwzięcie 
bardzo kosztowne. Na razie wszyst-
ko działa, więc za każdym razem 
uznawano, że są pilniejsze potrzeby 
w gminie, więc na nie przeznaczano 
pieniądze z budżetów kolejnych lat. 
Kiedyś jednak trzeba było podjąć tę 
trudną decyzję. Dzięki dofinanso-
waniu z UE stało się to możliwe. 

O inwestycji fachowo
– Istotą projektu moderniza-

cji Stacji Uzdatnianai Wody jest 
gruntowna przebudowa filtrów, 
zautomatyzowanie procesów tech-
nologicznych, budowa dodatkowego 
zbiornika wody czystej (uzdatnionej) 
i – co chyba najważniejsze – zmiana 
technologii uzdatniania wody oraz 
poprawa jej parametrów poprzez 
kompaktowy system sedymentacji 
z zastosowaniem procesu aktywnej 
koagulacji i flokulacji, w którym, 
oprócz koagulantów i flokulantów, 
dodatkowo stosowane są ziarenka 
piasku o bardzo drobnym uziarnie-
niu. Wykorzystywane są one jako 
ośrodki tworzenia kłaczków w pro-
cesie flokulacji. Cały proces ma słu-
żyć poprawie parametrów wody pit-
nej zwłaszcza w obszarze mętności, 
która w przypadku ujęć powierzch-
niowych jest poważnym problemem 
– informuje Jerzy Biernat.

Co to oznacza?
Kiedy rozmawiają fachowcy, 

czasami trudno zrozumieć, o czym 
mówią. Przeciętny człowiek nie 
rozumie wielu z używanych przez 
nich pojęć specjalistycznych, na-
wet jeśli z częścią z nich zetknął się 
kiedyś na lekcjach fizyki i chemii. 
Dlatego pozwolimy sobie przy tej 
okazji na krótki słowniczek pojęć 
związanych z uzdatnianiem wody. 
Gdy inwestycja ruszy, będziemy 
często o niej pisali, więc te pojęcia 
będą do nas powracały. 

Nawiasem mówiąc, okazuje 
się, że gminne inwestycje nie tyl-
ko podnoszą nasz poziom życia, 
lecz również rozszerzają nasze 
horyzonty. Nie ma w tym stwier-
dzeniu żadnej przesady. Wystar-
czy sobie uświadomić, ilu nowych 
i ciekawych rzeczy dowiedzieli-
śmy się w trakcie przyglądania się 
budowie kanalizacji i rozbudowie 
oczyszczalni ścieków. Teraz pora 
na wodę. A zatem:

Koagulacja ma doprowadzić 
do oddzielenia kłaczkowatego osa-
du od czystej wody. Dzięki temu 
procesowi woda nie jest mętna. Co 
więcej, redukuje się w niej ilość 
węgla organicznego, co skutku-
je tym, że nie jest konieczne zbyt 
częste jej chlorowanie. Ponadto 
w trakcie tego procesu część wi-
rusów i bakterii jest absorbowana 
przez koloidy, czyli domieszki wód 
(zanieczyszczenia), które są filtro-
wane. Proces koagulacji prowadzi 
też do wyraźnego obniżenia stężeń 
jonów metali ciężkich.

Koagulacja jest procesem 
dwustopniowym, a jej drugi etap 
nazywa się flokulacją.

Efektem finalnym jest sedy-
mentacja, czyli proces  polega-
jący na samoczynnym opadaniu 
cząstek znajdujących się w wodzie 
i tym samym rozdziału wody od 
zanieczyszczeń. 

Taki system oczyszczania 
wody określany jest jako kompak-
towy i wymaga kilku zbiorników 
– komór, miedzy którymi przepły-
wa coraz czystsza woda podczas 
kolejnych czynności i procesów. 

Co zostanie zrobione?
Woda do naszego ujęcia wody 

spływa z górskich źródeł Gościbi 
do otwartych zbiorników. Koniecz-
ne są wiec filtry mechaniczne, 
zabezpieczające przed dostawa-
niem się do wody zanieczyszczeń. 
W przyczółku jazu piętrzącego 
znajduje się krata, która musi zo-
stać wymieniona ze względu na 
wysoki stopień korozji. Na ruro-
ciągu głównym doprowadzającym 
wodę do obiektów Stacji Uzdat-
niania Wody, w studni Dn1200 
w funkcji gęstej kraty zostanie 
zastosowana rura stalowa Dn500 
z nawierconymi otworami. 

Przeprowadzona zostanie 
gruntowna modernizacja filtrów 
z optymalnym wykorzystaniem ich 
powierzchni i pojemności. Przebu-
dowa zakłada zmianę systemu dre-
nażowego na szczelinowy oraz prze-
budowę na filtry dwuwarstwowe. 
Warstwa dolna to piasek kwarcowy, 
a górna to antracyt. Zastosowanie 
filtrów dwuwarstwowych oraz złoża 
szczelinowego stwarza możliwość 
dużej oszczędności wody.

Przed nami poważna inwestycja: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na Gościbi . Będzie ona realizowana 
w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Co w związku 

z tym się zmieni? Mamy smaczną wodę z własnego ujęcia i będziemy ją mieli w dalszym ciągu. 
Na co więc pójdzie te ok. 5 milionów zł? Referat Inwestycji UM zapewnia, że wszyscy w całej gmi-

nie odczujemy wyraźną poprawę jakości wody, a ponadto powstanie dodatkowy zbiornik.

Wkrótce ruszy nowa inwestycja 
– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Będziemy pić wodę jak kryształ

Schemat koagulacji w technologii wybranej dla naszej Stacji Uzdatniania 
Wody na Gościbi

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice. W ramach V etapu budowy kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodocią-
gowej w Sułkowicach do tej pory wykonano około 
2 km sieci kanalizacyjnej oraz 0,5 km sieci wodo-
ciągowej.
Obecnie trwają prace w rejonie ulicy Starowiejskiej 
oraz wymiana wodociągu przy ul. Kowalskiej.
Koszt całej inwestycji wyniesie 7 mln 707 tys. 304 zł.

Biertowice. Prace nad rozbudową gminnej oczysz-
czalni ścieków w Biertowicach przebiegają zgodnie 
z harmonogramem realizacji zadania.
Aktualnie szalowane są ściany. W  marcu wylano 
ściany w drugiej części obiektu nr 4. Kontynuowane 
są prace na dachu na obiekcie nr 5 oraz ocieplanie 
stropu na obiektach nr 3 i 6. 
Koszt inwestycji brutto to 13 mln 405 tys. 778 zł.
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To rozwiązanie pozwoli na za-
chowanie wysokich parametrów 
filtrowania wody, także przy dużej 
prędkości jej przepływu. 

W nowym budynku
Powstanie też nowy budynek 

dwupoziomowy. Dolny poziom to 
będzie wielka żelbetowa wanna, 
w której umieszczone zostanie urzą-
dzenie do aktywnej koagulacji wody 
surowej. Na górnym poziomie wy-
konane zostaną pomieszczenia 
magazynujące preparaty stosowa-
ne w procesie uzdatniania wody 
oraz sterownia. Wokół budynku 

powstanie opaska, chodniki i dro-
gi dojazdowe, ogrodzenie wraz 
z bramą wjazdową i zjazdem z dro-
gi lokalnej. 

Nasze ujęcie wody zlokalizo-
wane jest w jednym z najpiękniej-
szych zakątków gminy i regionu 
– tuż przy rezerwacie Gościbia. 
Nowy budynek będzie bardzo sta-
rannie wkomponowany w krajo-
braz i pokryty zostanie powlekaną 
blachą dachówkową. 

Eko–efekty
Dzięki zastosowanym tech-

nologiom uzdatniania wody, opar-

Sułkowice. Pomimo kaprysów aury prowadzona 
jest modernizacja parkingu w Sułkowicach przy 
kościele. Głównym wykonawcą jest Przedsiębior-
stwo Robót-Drogowo Mostowych z Wadowic. Do 
tej pory zostało wykonane odwodnienie oraz wy-
miana sieci wodociągowej w obrębie parkingu. Po 
Świętach Wielkanocnych wykonawca przystąpi do 
układania nawierzchni z  kostki brukowej. 
Wartość inwestycji wyniesie 351 tys. 187 zł. 

tym o naturalne procesy i prepara-
ty, będziemy mieli czystą i zdrową 
wodę w kranie oraz czyste i zdro-
we środowisko, z którego jest ona 
pobierana. 

– Ogromnie się cieszę, że nam 
się udało doprowadzić wreszcie do 
realizacji tej inwestycji. Od kilku 
lat jesteśmy do niej przygotowani 
i szukaliśmy tylko  funduszu na jej 
sfinansowanie. Ale warto było się 
o to starać – gdy skończymy te pra-
ce, będziemy pić najczystszą wodę 
w okolicy – jak górski kryształ 
– mówi burmistrz Piotr Pułka.

(red.)

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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Tę doniosłą uroczystość Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Krystyna Stankiewicz i jej zastęp-
ca Hanna Pluszczyk zorganizo-
wały 11 marca w strażnicy OSP 
w Sułkowicach – dla par, które za-
warły związek małżeński w 1962 r. 
W uroczystości uczestniczyło tak-
że jedno małżeństwo z Krzywaczki 
z 1961 r., gdyż za późno dostar-
czono do Urzędu dane z gminy 
Myślenice (przez 5 lat,  tj. od 1961 
do 1965 r. Krzywaczka należała do 
Gromady Głogoczów). 

Ta miłość to Wy
Burmistrz Piotr Pułka powie-

dział do szanownych gości:
50 lat temu stanęliście na ślub-

nym kobiercu i w kościele, w obec-
ności kapłana, rodziców i zapro-
szonych gości, wypowiedzieliście 
sobie wzajemnie słowa o dozgon-
nej miłości, wierności i uczciwości 
małżeńskiej (…)

Drodzy Jubilaci. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz w imieniu władz sa-

Złote Gody 2013

Przeżyli z sobą tyle lat
Burmistrz Piotr Pułka – jak co roku – udekorował małżeństwa świętujące 50 lat pożycia małżeńskiego 

medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dostojnym jubilatom dyplomy i kwiaty wręczyła wiceburmistrz Rozalia Oliwa, 
a upominek w postaci eleganckiej pościeli – sekretarz Małgorzata Dziadkowiec. 

Parom towarzyszyły dzieci i wnukowie. Niejednemu zakręciła się w oku łezka wzruszenia. 

Złote pary AD 2013
z Biertowic: Maria i Władysław Proficowie, Danuta i Edward Trąbkowie
z Harbutowic: Rozalia i Stanisław Bobłowie, Aniela i Karol Golonkowie, Władysława i Władysław Rydzowie
z Krzywaczki: Maria i Józef Leśniakowie, Jan i Stefania Szwajdychowie, Stanisława i Czesław Wilkowie 
z Rudnika: Aniela i Jan Flagowie,  Maria i Czesław Jończykowie, Matylda i Franciszek Koziołkowie, Stanisława i Stefan Mistarzowie, 
Teresa i Stanisław Myrtowie, Krystyna i Józef Ptakowie, Janina i Czesław Siwkowie, Józefa i Stanisław Strękowie 
z Sułkowic: Władysława i Tadeusz Bargłowie, Józefa i Stefan Dzidkowie, Antonina i Stanisław Dzidkowie, Władysława i Józef Kozikowie, Teo-
fila i Józef Lisowscy, Wiktoria i Władysław Mardausowie, Łucja i Jan Ostafinowie, Agata i Roman Strękowie, Zofia i Stanisław Światłoniowie

morządowych Gminy Sułkowice, 
składam Państwu najgorętsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i błogosławieństwa Bo-
żego na kolejne lata wspólnego, 
przykładnego życia. Niech opieka 
Matki Bożej sprawi, żeby każdy 
kolejny dzień był pełen radości, 
nadziei i pokoju. Życzę Wam, dro-
dzy Jubilaci aby w Waszym wspa-
niałym życiu Bóg stawiał samych 
życzliwych ludzi i obyście przeżyli 
w zdrowiu i dobrej kondycji na-
stępne 50 lat. Wszystkiego najlep-
szego i Szczęść Wam Boże.

Serca dwa
Dla jubilatów zaśpiewał chór 

szkolny z Krzywaczki, kierowany 
przez Małgorzatę Wątor. Dziew-
częta zaprezentowały piękne pio-
senki o miłości, takie jak „Wielka 
miłość”, „Przeżyłam z Tobą tyle 
lat”, „Jarzębina czerwona”, „Serca 
dwa”, czy „Małe tęsknoty”. Rewe-
lacyjnie zaśpiewały także utwór 
Piotra Szczepanika – „Kochać, jak 
to łatwo powiedzieć”. Pary wymie-
nione poniżej świadczą swoją po-
stawą o tym, że łatwo powiedzieć 
i że nawet da się zrobić. I choć, 
jak niektórzy przyznają, bywa-
ło ciężko, kiedy trzeba było się 
budować, układać sobie życie 
w dawnych czasach, gdy wszyst-
kiego brakowało, to udało się po-
konać wszelkie problemy i trud-
ności – wychować dzieci, dojść do 
dobrych warunków życiowych. 
Co więcej – po 50 latach nadal być 
razem. I kochać się. I szanować. 
To było widać na twarzach dostoj-
nych jubilatów. (jg)

Jak śpiewa się o miłości, pokazał chór 
z Krzywaczki 
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Warto się ubiegać o te pienią-
dze, ponieważ oprócz rezultatów 
miękkich – takich jak integracja, 
aktywne spędzenie wolnego cza-
su, nabycie nowych umiejętności 
i przyjaźni, są też rezultaty twarde 
– czyli coś, co zostaje dla stowarzy-
szenia, np. komputer, sprzęt mu-
zyczny, nagłaśniający, stroje ludo-
we, rekwizyty i kostiumy, sprzęt 
kuchenny i sportowy, które będą 
służyły przez wiele lat. 

Działalność pożytku publicz-
nego to działalność społecznie uży-
teczna, prowadzona przez organiza-
cje NGO w sferze zadań publicznych 
ściśle określonych w ustawie.

W zakresie wspierania i upow-
szechniania kultury fizycznej: 

KS Gościbia–Suł-
kowice będzie re-
alizować zadanie 
Szkolenie dzieci 
i młodzieży w for-
mie zajęć trenin-
gowych oraz or-
ganizacja imprez 

i zawodów sportowych. Pienią-
dze będą przeznaczone na sprzęt 
sportowy, przewozy na zawody 
i turnieje, delegacje sędziowskie, 
opłaty statutowe, korzystanie z ba-
senu, ubezpieczenia, napoje i wyży-
wienie, usługi medyczne, nagrody 
i wyróżnienia.  Sporą część pochło-
ną także obóz sportowo – wypo-
czynkowy oraz udział w turniejach 
krajowych lub międzynarodowych. 
Do tego dochodzą koszty admini-
stracyjne. Celem Klubu jest upo-
wszechnianie sportu (piłki nożnej 
i ręcznej) wśród dzieci i młodzieży, 
ich rozwój psychofizyczny, kształto-
wanie właściwych postaw społecz-
nych i promocja zdrowego trybu 
życia. Umowa została podpisana 
z prezesem Jackiem Burkatem i se-
kretarz Ewą Świerczyńską. Kwota 
dotacji – 100 000 zł. 

LKS Rudnik otrzy-
mał dotację na Szko-
lenie dzieci i mło-
dzieży w formie 
zajęć treningowych 
oraz organizację 
imprez i zawodów 
sportowych. To po-

ciąga za sobą koszty m.in. upraw-
nienia zawodników do rozgrywek, 

wpisowe do mistrzostw, ubezpiecze-
nia zawodników, wyjazdy na mecze, 
deklaracje sędziowskie, opieka me-
dyczna, zakup sprzętu sportowego, 
opłacenie wycieczki integracyjnej, 
napojów oraz nagród. Poza tym 
trzeba też utrzymać boisko i zaple-
cze sportowe oraz opłacić księgowe-
go. Umowę na to zadanie podpisali 
prezes Tomasz Dynur i skarbnik 
Stanisław Kopeć. Kwota dotacji 
– 27 000 zł.

Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 
– przy SP w Sułko-
wicach otrzymał 
dotację na realizację 
zadania Szkolne za-
wody sportowe dla 
szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Sułkowice. To 
pociąga za sobą koszty delegacji 
sędziowskich, wynagrodzenie tre-
nerskie i dla księgowego, wynajmu 
obiektu (stoku narciarskiego z foto-
komórką) opłaty za dojazdy, pucha-
ry, dyplomy, medale, wodę mineral-
ną. Wnioskodawcy podają, że swoim 
zadaniem obejmą 700 uczniów szko-
ły podstawowej i 300 gimnazjalistów. 
Szkolne zawody sportowe organizo-
wane są dla wszystkich pięciu szkół 
podstawowych i trzech gimnazjów 
z Gminy Sułkowice. Uczestnicy ry-
walizują w dyscyplinach, które odpo-
wiadają ich programom nauczania, 
a są to: gry zespołowe, lekka atlety-
ka, gimnastyka, tenis stołowy, bad-
minton, narciarstwo alpejskie, pły-
wanie i kolarstwo górskie. To okazja 
do rozwijania odpowiednich nawy-
ków zdrowotnych. Umowę z Gminą 
Sułkowice podpisali prezes Piotr 
Sroka i sekretarz Mariusz  Niedź-
wiecki. Kwota dotacji – 24 000 zł.

UKS „Plon” przy 
ZPO w Krzywacz-
ce realizuje zadanie 
publiczne polegają-
ce na udziale człon-
ków klubu w za-
wodach kolarstwa 
górskiego: Puchar 

Polski w maratonie, Wilamowice, 
Puchar Piwnicznej, Wyścig Juraj-
ski, Mistrzostwa Małopolski Mło-
dzików MTB, Białka Tatrzańska, 
Puchar Szlaku Solnego: Rabka, 
Spytkowice, Podwilk. Planowa-
ne są także cykle maratonów 

MTB: MTB Powerade (Wałbrzych, 
Ustroń, Zawoja, Piwniczna, Isteb-
na, Złoty Stok, Murowana Gośli-
na, Karpacz) oraz Bikemaraton 
(Myślenice, Piechowice, Polanica 
Zdrój, Bielawa). Zaplanowane są 
także rozgrywki w II lidze tramp-
karzy podokręgu Myślenice, tre-
ningi z sekcją kolarską i sekcją 
piłki nożnej. Celem klubu jest za-
interesowanie dzieci i młodzieży 
kolarstwem górskim i piłką nożną 
oraz podniesienie ich sprawności 
fizycznej, kwalifikacji i umiejęt-
ności sportowych oraz poprawa 
relacji z rówieśnikami. Zajęcia od-
bywać się będą 2 razy w tygodniu 
– 320 godzin zajęć sportowych dla 
20 zawodników w sekcji kolarskiej 
oraz 20 zawodników piłki nożnej. 
Koszty to wynagrodzenie dla tre-
nerów, opłaty startowe, przejazdy, 
opłaty statutowe, obóz sporto-
wy, ubezpieczenia, zakup sprzę-
tu sportowego i akcesoriów oraz 
delegacje sędziowskie. To także 
obsługa administracyjna i zakup 
materiałów biurowych. Umowa 
została zawarta z prezesem Toma-
szem Trzebońskim i wiceprezesem 
Maciejem Księżarczykiem. Kwota 
dotacji – 22 000 zł.

KS „Delfin” z sie-
dzibą w Rudniku 
zorganizuje zaję-
cia nauki i dosko-
nalenia pływania 
w okresie od 20 
lutego do 15 grud-
nia br. dla dzieci 

i młodzieży z tereny gminy Sułko-
wice (40 osób). Zajęcia odbywają 
się na krytej pływalni Aquarius 
w Myślenicach. Celem jest nabycie 
przez dzieci umiejętności pływac-
kich oraz reprezentowanie gminy 
na zawodach pływackich na tere-
nie Polski. Zajęcia te przyczynić 
się mają do wzrostu bezpieczeń-
stwa nad wodą i przeciwdziałają 
wadom postawy. Koszty zadania to 
wynagrodzenie trenerów, opłaty za 
basen, zakup sprzętu sportowego, 
zawody pływackie, zakup czepków 
pływackich oraz obsługa admini-
stracyjna klubu. Gmina Sułkowi-
ce podpisała na to zadanie umo-
wę z prezesem Andrzejem Pułką  
i wiceprezesem Arkadiuszem Sera-
finem. Kwota dotacji – 20 000 zł.  

Pożytek publiczny w gminie w 2013 roku, czyli

Kto otrzymał pieniądze i na co je przeznaczy
Gmina Sułkowice od kilku lat ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
W sumie Gmina Sułkowice przeznaczyła na te dotacje kwotę 280 000 zł. 
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UKS „Katana” 
przy SP w Sułko-
wicach otrzyma 
dotację na zadanie 
Sport to zdrowie, 
obejmujące szko-
lenie ok. 40 osób 
w judo (w tym: 

dzieci, młodzików, juniorów młod-
szych i juniorów) oraz udział 
w zawodach sportowych, sparin-
gach, pokazach judo i akcjach 
szkoleniowych. Koszty to ubezpie-
czenie zawodników, składki człon-
kowskie na rzecz Związku, prze-
jazdy, opłaty startowe, wyżywienie, 
środki medyczne, sprzęt sportowy 
(judogi) i koszty administracyjne. 
W trakcie realizacji zadania plano-
wany jest udział w 20 turniejach 
judo, 10 sparingach z krakowskimi 
klubami TS „Wisła”, MKS „Jordan”, 
i „Czarni” Bytom. Celem zadania 
jest podwyższenie umiejętności za-
wodników, zakwalifikowanie się do 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, 
zdobywanie punktów rankingo-
wych i osiąganie jak największych 
sukcesów, a także rozwój fizyczny 
i intelektualny. Osobami upoważ-
nionymi do podpisania tej umowy 
są Jacek Bugajski – prezes oraz 
Ewa Bugajska – sekretarz. Kwota 
dotacji – 19 000 zł. 

LKS Cisy Harbu-
towice otrzymał 
dotację w zakresie 
wspierania i upo-
wszechniania kul-
tury fizycznej na 
zakup sprzętu spor-
towego, na prze-

wozy, opłaty statutowe, delegacje 
sędziowskie, ubezpieczenie zawod-
ników, napoje i wyżywienie, usługi 
i środki medyczne, opłaty za wy-
najem boiska, obsługę admini-
stracyjną wniosku oraz zakup 
materiałów biurowych. Celem 
klubu jest zapewnienie rozwo-
ju psychofizycznego młodzie-
ży, doskonalenie ich uzdolnień 
i sprawności. 20-osobowa druży-
na juniorów będzie brała udział 
w rozgrywkach ligowych i sparin-
gach. Umowa została podpisana 
z prezesem Grzegorzem Kuchtą 
i jego zastępcą Krystianem Bielą. 
Kwota dotacji – 18 000 zł.

OSP Sułkowice 
otrzymało dota-
cję na organizację 
szkoleń i zawodów 
m ł o d z i e ż o w y c h 
drużyn OSP pod 
hasłem: Straż po-
żarna zawsze rękę 

poda. Poprzez szkolenia i zajęcia 
sprawnościowe młodzież przy-

gotowuje się do wypełniania roli 
strażaka. Zaplanowany jest także 
zakup mundurów  oraz  wspólne 
ognisko i wycieczka integracyjna. 
Strażacy z Sułkowic chcą przeka-
zać młodym ideę strażackiej dzia-
łalności, podnieść prestiż drużyn 
strażackich oraz ograniczyć wystę-
powanie zjawisk patologicznych 
w środowisku lokalnym, a także 
wykształtować w młodych ludziach 
poczucie odpowiedzialności i pra-
cowitości. Umowę z Gminą Sułko-
wice podpisali prezes Jan Hodurek 
i skarbnik Józef Ziemianin. Kwota 
dotacji – 5 000 zł. 

OSP Harbuto-
wice otrzymała 
dotację na orga-
nizację szkoleń 
i zawodów mło-
dzieżowych drużyn 
OSP pn. Być stra-
żakiem. Adresata-

mi jest 20 młodych mieszkańców 
Harbutowic, którzy wezmą udział 
w szkoleniach i zajęciach sporto-
wo–rekreacyjnych. Dodatkowo 
przewidziany jest dla nich udział 
w turnieju piłkarskim MDP oraz 
w gminnych zawodach sporto-
wo–pożarniczych. W czerwcu mają 
zaplanowaną wycieczkę w Beskid 
Makowski, a we wrześniu – ognisko 
integracyjne z okazji 25-lecia ist-
nienia MDP Harbutowice. Umowę 
na to zadanie podpisali wiceprezes 
Jan Golonka oraz skarbnik Adam 
Golonka. Kwota dotacji – 5 000 zł.  

W zakresie pomocy społecznej, 
w tym pomocy osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans:

Bank Żywności 
w Krakowie otrzy-
mał środki na or-
ganizowanie dys-
trybucji żywności 
i prowadzenie ma-
gazynu żywności na 
rzecz mieszkańców 

Gminy Sułkowice. Każdego mie-
siąca pomocą zostaje objętych ok. 
400 osób.  Beneficjentami są osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Pomoc żywnościowa 
udzielana jest m.in. za pośrednic-
twem koła emerytów. Umowa zosta-
ła zawarta z przewodniczącą zarzą-
du Banku Żywności Beatą Ciepłą 
i Przewodniczącą Rady Justyną Lip-
tak. Kwota dotacji – 1 500 zł.
Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej, działający poprzez Zarząd 
Gminny w Sułkowicach, repre-
zentowany przez Krystynę Sosin, 

otrzymał dotację 
na Prowadzenie 
magazynu żywno-
ści oraz przywóz 
środków żywności 
dla mieszkańców 
Gminy Sulkowice 
będących w trudnej 

sytuacji życiowej. Zarząd Gmin-
ny realizuje europejski program 
żywnościowy PEAD. Polega on 
na magazynowaniu, przywożeniu 
i rozładunku żywności dla naj-
uboższych mieszkańców naszej 
gminy oraz prowadzeniu doku-
mentacji związanej z obsługą tego 
zadania. Przy współpracy z OPS 
w Sułkowicach ludzie w trudnej 
sytuacji materialnej (ok. 600 osób) 
otrzymają pomoc w formie żywno-
ści i mleka. Prognozowana ilość to 
25 ton żywności i ok. 10 tys. litrów 
mleka. Umowa zostanie zawarta 
z Zarządem Gminnym PKPS, re-
prezentowanym przez prezes Kry-
stynę Sosin oraz skarbnika Teresę 
Dźwig. Kwota dotacji – 1 500 zł. 

Przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób 
Niepełnospraw-
nych „Kolonia” 
w Harbutowicach 
prowadzi Spotkania 
konsultacyjno – in-
tegracyjne, które są 

formą pracy z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną, a także z wolonta-
ryjną grupą młodzieżową. Szkolenia, 
które odbywają się dwa razy w mie-
siącu, dotyczą zdrowego trybu życia, 
przeciwdziałania uzależnieniom, 
rozwijania talentów artystycznych 
i organizatorskich. Ich celem jest ani-
mowanie działań samopomocowych, 
integracja środowisk, rozwijanie po-
czucia własnej wartości i odpowie-
dzialności, pomoc dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz rodzinom wy-
chowującym dzieci niepełnospraw-
ne. Koszty związane z tą działalnością 
to materiały dekoracyjne, artykuły 
biurowe i potrzebne do prowadzenia 
zajęć z dziećmi, opłata za transport 
i bilety wstępu, artykuły spożywcze 
i przemysłowe. Planowane jest zor-
ganizowanie takich imprez jak np. 
wyjazd do Krzczonowa dla 48 osób na 
Dzień Dziecka, ognisko integracyjne 
dla 100 osób, wyjazd do filharmonii 
lub opery dla 20 os., Andrzejki dla 
120 os., spotkanie opłatkowe i inne 
wycieczki jednodniowe. Umowa zo-
stała podpisana z wiceprezesem Ka-
zimierzem Zachwieją i członkiem 
zarządu Danutą Kostowal–Suwaj. 
Kwota dotacji – 9 000 zł. 
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Stowarzyszenie 
W s p o m a g a n i a 
Osób Niepełno-
sprawnych „Kolo-
nia” w Harbuto-
wicach – Turniej 
Sportowy Osób 
Niepełnospraw-

nych. SWON Kolonia otrzyma od 
gminy dotację na  organizację VII 
Turnieju Sportowego Osób Nie-
pełnosprawnych o Memoriał Ta-
deusza Piekarza – Honorowego 
Obywatela Sułkowic. Na tę oko-
liczność zostaną zakupione meda-
le, puchary, nagrody rzeczowe dla 
uczestników zawodów oraz pro-
dukty do przygotowania i wyda-
wania posiłków regeneracyjnych,  
materiały biurowe, plastyczne 
i higieniczne, a także fachowa 
opieka i obsługa techniczna. Na 
turnieju spotykają się osoby z całe-
go powiatu myślenickiego. Turniej 
ma na celu pobudzenie aktywno-
ści jednostek i grup społecznych, 
odblokowanie komunikacji spo-
łecznej i podnoszenie standardów 
współżycia środowiska poprzez 
integrację. W turnieju przewiduje 
się udział ok. 250 osób o bardzo 
różnych schorzeniach – niepełno-
sprawnych intelektualnie, rucho-
wo, niewidomych, głuchoniemych. 
Umowa będzie również podpisana 
z członkami zarządu stowarzysze-
nia. Kwota dotacji – 6 000 zł. 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju 
Rudnika „Diabelski 
Kamień” otrzyma 
dotację na organiza-
cję II Rudnickiego 
Pikniku Rodzinne-
go 9 czerwca br. na 

boisku przy ul. Słonecznej na szla-
ku na Diabelski Kamień dla ok. 250 
osób. Celem imprezy jest integracja 
międzypokoleniowa. Zorganizowane 
zostaną mecze piłkarskie z udzia-
łem strażaków i ministrantów, scholi 
i zawodników LKS Rudnik. Przewi-
dziane są także gry, zabawy i konkur-
sy. Pieniądze przeznaczone będą na 
zakup nagród, materiały na plakaty 
i dyplomy, opłacenie dmuchanych 
zjeżdżalni, przygotowanie gorącego 
poczęstunku dla gości. Planowany 
jest także pokaz Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej. Organizatorzy za-
pewnią także montaż sceny, nagło-
śnienia, stołów i ławek piknikowych, 
toalet przenośnych oraz przeprowa-
dzenie pikniku i uprzątnięcie terenu 
po zabawie. Umowa będzie podpi-
sana z członkami zarządu stowarzy-
szenia, którego prezesem jest Marek 
Szczurek, a sekretarzem Zofia Góra-
lik. Kwota dotacji – 4 800 zł. 

Stowarzyszenie 
Gospodyń CIS 
w Harbutowicach 
zorganizuje piknik 
integracyjny w Le-
sie Groby koło ka-
plicy św. Michała 
w Harbutowicach. 

Za pieniądze z dotacji kupione 
będą produkty gastronomiczne 
i artykuły przemysłowe, takie jak 
np. piecyk konwekcyjny. Na majo-
wym pikniku spotkają się miesz-
kańcy gminy Sułkowice, w tym 
dzieci i młodzież, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym (ok. 
100 osób). Piknik w tym miejscu 
będzie okazją do poznania histo-
rii walk konfederatów barskich 
i nawiązania relacji interpersonal-
nych. Umowę na realizację tego 
zadania Gmina Sułkowice zawar-
ła z przewodniczącą Anną Gielatą 
oraz skarbnik Marią Filipek. Kwo-
ta dotacji – 4 500 zł. 

Działalność w dziedzinie kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Po-
mocy Szkole „Mało-
polska” – Społeczny 
Komitet przy ZPO 
w Harbutowicach 
zamierza zorga-
nizować II piknik 
rodzinny Razem 

gramy i śpiewamy. Zaprezentowa-
ne na nim zostaną m.in. osiągnięcia 
dzieci i młodzieży biorących udział 
w zajęciach artystyczno–kultural-
nych i muzyczno–wokalnych. Or-
ganizatorzy propagują takie formy 
kultury i rozrywki, które kreują in-
nowacyjność, bawią i uczą, a także 
integrują mieszkańców Harbutowic 
i pobudzają ich do aktywności na 
rzecz szkoły i wsi. Dotacja od gminy 
będzie przeznaczona na zakup sprzę-
tu oraz potrzebnych materiałów do 
projektu: instrumentu klawiszowego, 
mikrofonu, zestawu nagłaśniającego, 
a także nagród do konkursu wokal-
no–instrumentalnego. Umowę z Gmi-
ną Sułkowice podpisali Bohdan Pio-
trowicz (prezes zarządu) i Małgorzata 
Dymek – (sekretarz zarządu) SPSM, 
działającego poprzez Społeczny Ko-
mitet przy ZPO w Harbutowicach, 
którego przewodniczącą jest Monika 
Lempart. Kwota dotacji – 5 500 zł. 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
„Małopolska” – Społeczny Komitet 
przy Gimnazjum w Sułkowicach 
planuje zorganizowanie w tym roku 
pikniku rodzinnego Family Fest 
4 – najlepszą zabawą jest. Dotacja  
zostanie przeznaczona na zakup 

projektora, ekranu 
ręcznego, kompute-
ra i zestawu mikro-
fonów. Piknik ro-
dzinny planowany 
jest dla ok. 650 osób. 
Połączony będzie 
z Dniem Dziec-

ka dla przedszkolaków, uczniów 
szkoły podstawowej i młodzieży 
gimnazjalnej oraz ich rodziców, 
nauczycieli i innych dorosłych 
mieszkańców gminy. Prezentowa-
ne będą talenty artystyczne (mu-
zyczne, twórcze, aktorskie) dzieci, 
a także rodzime tradycje i zwycza-
je. Celem pikniku jest budowanie 
więzi pokoleniowej poprzez wspól-
ną zabawę oraz promowanie gim-
nazjum. Umowę z Gminą Sułko-
wice podpisali Bohdan Piotrowicz  
(prezes zarządu) i Małgorzata Dy-
mek – (sekretarz zarządu) SPSM, 
działającego poprzez Społeczny 
Komitet przy Gimnazjum w Suł-
kowicach, którego przewodniczą-
cą jest Halina Obst. Kwota dotacji 
– 4 500 zł.  

Stowarzyszenie 
Gospodyń CIS 
w Harbutowicach 
otrzyma też dota-
cję na realizację 
drugiego zadania 
– Propagowanie 
produktu lokal-

nego w Harbutowicach. Jego za-
łożeniem jest wzrost umiejętno-
ści związanych z wykonywaniem 
ozdób regionalnych przez członki-
nie stowarzyszenia. Przeprowadzo-
ny zostanie  kurs specjalistyczny 
w zakresie wykonywania ozdób 
regionalnych. Wspólne szkolenie 
wpłynie też na zacieśnianie  re-
lacji międzyludzkich, przyjaciel-
skich i sąsiedzkich, wzrost wie-
dzy o tradycyjnych zawodach, 
rodzimych tradycjach, historii 
i kulturze. Żeby to się stało, trzeba 
opłacić trenera, zakupić potrzebne 
produkty i sprzęt. Na zajęciach dla 
15-osobowej grupy zapewniony bę-
dzie także bufet. Dodatkowo człon-
kinie koła planują zakup spódnic 
do stroju krakowskiego, które będą 
mogły zaprezentować na wszelkich 
imprezach, spotkaniach kultural-
nych i wyjazdach promocyjnych, 
ucząc młodsze pokolenie dawnych 
zwyczajów i obrzędów. Umowę na 
realizację tego zadania Gmina Suł-
kowice zawarła z przewodniczącą 
Anną Gielatą oraz skarbnik Marią 
Filipek. Kwota dotacji – 3 000 zł.  

Na podst. ofert realizacji pożytku pu-
blicznego, ich kosztorysów oraz umów 

zawartych z Gminą Sułkowice
Opracowała: Joanna Gatlik 
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Wśród innych
W konkursie pod patronatem 

starosty udział wzięły: Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich 
z Czechówki, KGW z Rudnika 
(z gminy Dobczyce), KGW z Jasie-
nicy, KGW z Poręby, Koło Gospo-
dyń z Górnego Przedmieścia, Sto-
warzyszenie Aktywnych Kobiet 
Wsi Krzczonów, KGW z Pcimia, 
KGW z Tenczyna, KGW z Wiśnio-
wej, Stowarzyszenie Gospodyń 
z Sułkowic i Spółdzielnia Socjalna 
„Kuźnia Smaku” z Czasławia.

Po otwarciu konkursu przez 
starostę myślenickiego Józefa To-
mala jury w towarzystwie gości 
(wicewojewody Andrzeja Harężla-
ka i przedstawicieli samorządów 
gminnych oraz proboszcza parafii 
św. Brata Alberta ks. Adama Pawic-
kiego i sponsorów zwiedzali stoiska 
i oglądali popisowe koszyki ze świę-
conym. Jurorom przewodziła Gra-
żyna Pitala z Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego MODR, 
a  w jego skład weszli: Jerzy Ca-
chel (dyrektor Zespołu Szkół im. A. 
Średniawskiego, w której odbywał 
się konkurs), Bolesław Pajka (radny 
powiatowy i członek zarządu powia-

tu myślenickiego), Elżbieta Skóra 
(LGD Między Dalinem i Gościbią),  
Anna Suder (z Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego MODR 
w Myślenicach) i Beata Zaręba 
(Dyrektor Oddziału Banku BGŻ 
w Myślenicach). Zwyciężyło KGW 
z Jasienicy. Podkreślano przy oka-
zji, jak ważna jest integracja śro-
dowiska wokół rodzimej tradycji. 
W Jasienicy gospodynie ściśle 
współpracują z gospodarstwem 
agroturystycznym Beskid. Nawia-
sem mówiąc, na skrzypcach przy 
prezentacji przygrywał paniom sam 
sołtys Robert Bylica. Trzecie miej-
sce zdobyły gospodynie z Poręby.

II miejsce za perfekcję
Nasze Stowarzyszenie Gospo-

dyń  Sułkowic zdobyło II miejsce. 
Zasłużyło na nie po wielokroć. 
Przygotowane potrawy były naj-
wyższej jakości i klasy. Podały też 
na stół nalewki: z pigwy, wiśniową, 
„5 smaków” i orzechową. Na ostro 
serwowały chrzan z jajkiem, chrzan 
z żurawiną, ćwikłę z chrzanem, ma-
sło czosnkowo–ziołowe, sos tatar-
ski, jajka w kształcie kurczaczków 
nadziewane szynką z „bryndzową” 
głową, jajka faszerowane pieczar-

kami, śledzika wielkanocnego, ro-
ladę boczkową z ziołami, szynkę 
pieczoną, karczek wiejski pieczo-
ny, kiełbasę swojską, białą kieł-
basę pieczoną, pieczeń  z jajkiem, 
pasztet z królika, roladę łososiowo-
szpinakowo–serową, chleb z orega-
no i czarnuszką oraz królową balu 
– sułkowicką krzonówkę (jedną 
z najsmaczniejszych, jaką kiedy-
kolwiek w Sułkowicach ugotowa-
no). Na deser Panie zaproponowa-
ły mazurek orzechowo–kakaowy 
i jabłkowy, paschę, keks świątecz-
ny i wielkanocną babę drożdżową. 
Zanim potrawy zachwyciły sma-
kiem, oczy kusił gustownie udeko-
rowany stół. Do dekoracji użyta zo-
stała rzeżucha, drożdżowe baranki 
wielkanocne, pisanki, wykonane 
szydełkiem kurki i koguciki oraz 
białe koronkowe serwetki. 

Nagrodą za ten wielki wysiłek 
wszystkich Pań ze Stowarzyszenia 
jest satysfakcja laureata II miejsca 
i nagroda w postaci pięknego serwi-
su kawowego na dwanaście osób.

Spośród wszystkich smakoły-
ków największe wzięcie (nie licząc 
krzonówki) miał chleb – specjal-
ność nieocenionej Zofii Nędzowej 
i nalewki. Na ocenę jurorów miała 
też wpływ gawęda Zofii Kurow-
skiej, omawiającej symbolikę po-
szczególnych potraw wielkanoc-
nych i zwyczaje z nimi związane. 

Nasze gospodynie
Stowarzyszenie Gospodyń 

w Sułkowicach działa od 2007 r. 
Zainicjowało odrodzenie się ru-
chu gospodyń we wszystkich 
miejscowościach. Przetarło też 
szlak dla formy stowarzyszenia 
w miejsce dawnych Kól Gospodyń 
Wiejskich. To istotne, bo stowa-
rzyszenia mają osobowość prawną 
i mogą same pozyskiwać fundu-
sze zewnętrzne, realizować własne 
progamy, działać szerzej i ogar-
niać swoją działalnością więcej ob-
szarów – np. ochronę dziedzictwa 
kulturowego, ginących zawodów, 
działania kulturalne itp. 

W konkursie wielkanocnym 

Sułkowianki drugie w powiecie
Nasze Stowarzyszenie Gospodyń z Sułkowic zajęło drugie miejsce w XI Powiatowym 

Konkursie Potraw Regionalnych „Koszyk ze Święconym na Wielkanocnym Stole”. 
Konkurs odbył się w sobotę 16 marca w Myślenicach. Nasze panie podbiły serca 

(oczywiście przez żołądek, ale też i oczy) jurorów i publiczności doskonałym smakiem potraw 
i wyrobionym smakiem estetycznym, na dodatek zgodnym z naszą rodzimą tradycją.

Z dyplomem za zajęcie II miejsca – Irena Romaniuk i Anna Żurek 
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Stowarzyszenie liczy obecnie 
22 członkinie i członków. Najwięk-
szym sukcesem stowarzyszenia 
było działanie – we współpracy 
z Urzędem Miejskim – na rzecz 
wpisania sułkowickiej krzonówki 
na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz udział w wypromowaniu jej, 
a zarazem naszej gminy i całego re-
gionu myślenickiego we mediach 
wszystkich szczebli – od regional-
nej prasy i portali internetowych, 
poprzez radio i telewizję ogólnopol-
ską – publiczną i stacje prywatne. 
Stowarzyszenie, prowadzone przez 
prezes Annę Judasz, wiceprezes Zo-
fię Nędzę i skarbnik Annę Gatlik, 
uczestniczy w powiatowych dożyn-
kach oraz konkursach potraw re-
gionalnych, we wszystkich Dniach 
Sułkowic i Jarmarkach „Sułkowic-
ka Jesień”. 

Sułkowianki doskonale się 
uzupełniają – są bowiem wśród 
nich i świetne kucharki, i kobiety 
z artystyczną duszą, wykonujące 
rękodzieło (serwety, kwiaty bibuło-
we i inne ozdoby dekoracyjne sto-
łu). Każda wnosi coś od siebie, uczą 
się wzajemnie swoich kunsztów. 
Spędzają czas aktywnie. Jeżdżą 
wspólnie na wycieczki krajoznaw-
cze, organizują zapusty z przebie-
raniem, wspólne wigilie, opłatki 
i grupowe imieniny, zapraszają do 
współpracy gospodynie z innych 
stowarzyszeń gminy i powiatu.

Wiwat Pani Zosia
Osobne słowo uznania należy 

się cichej i skromnej, zawsze usta-

wiającej się w cieniu Zofii Nędzo-
wej – mistrzyni kuchni, a zarazem 
pomysłowości w kuchni. Od 2007 r. 
jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
Gospodyń w Sułkowicach. Najbar-
dziej znana i doceniana jest z powo-
du swojego wyśmienitego chleba. 
Ten chleb jedli i posłowie, i senato-
rowie i samorządowcy. Podała go też 
m.in. podczas demonstracji krzo-
nówki w Urzędzie Marszałkowskim 
(przy okazji rejestracji produktu 
tradycyjnego). Smakosze oceniają-
cy naszą wielkanocną potrawę nie 
szczędzili słów uznania także chle-
bowi – a to nie jest bez znaczenia 
dla wrażenia ogólnego. 

Pani Zosia to profesjonalistka. 
Ukończyła technikum gospodarcze 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskie-
go w Częstochowie oraz roczną szko-
łę dietetyczną w Krakowie. Przez 36 
lat pełniła obowiązki kierownika 
żywienia i dietetyczki w prewento-
rium, następnie przekształconym 
w Dom Pomocy Społecznej w Izdeb-
niku. Swoje doświadczenie zawodo-
we wykorzystuje teraz w stowarzy-
szeniu, przygotowując wykwintne  
menu na różne okazje. 

Jak podkreślają koleżanki 
ze stowarzyszenia – Zofia Nędza 
przede wszystkim ma wielkie 
serce, pomaga wszystkim bezin-
teresownie, zawsze jest chętna 
do wsparcia drugiego człowieka, 
nie żałuje czasu i sił, by sprawić 
radość innym, np. obdarowując 
swoimi wypiekami. To człowiek, 
na którego można liczyć – mówią 
koleżanki. (red.)

W „Gazecie Krakowskiej”

Krzonówka z Marią

W gorączce przygotowań 
przedświątecznych i przedkon-
kursowych do Sułkowic zawitała 
dziennikarka „Gazety Krakow-
skiej” Maria Mazurek, która ob-
serwowała na żywo, jak powstaje 
sułkowicka krzonówka. I choć 
oczy miała przez cały czas pobytu 
w siedzibie Stowarzyszenia Gospo-
dyń mocno załzawione z powodu 
unoszącej się ostrej woni tartego 
chrzanu, to widziała gospodynie 
krojące wędlinę, mięsiwa i jajka, 
gotujące w wielkim garze serwat-
kę i jednocześnie przygotowujące 
inne potrawy na Powiatowy Kon-
kurs Potraw Regionalnych „Ko-
szyk ze Święconym na Wielkanoc-
nym Stole”.  

Dzieki tej wizycie w świątecz-
nym wydaniu „Gazety Krakow-
skiej” zamieszczony zostanie arty-
kuł z przepisem na naszą potrawę 
tradycyjną. Tekst ma znaleźć się 
w dodatku „Kraków. Piątek wie-
czorem.” w dziale Kuchnia/Relaks, 
gdzie prezentowane są restauracje 
krakowskie oraz ich spécialité de 
la maison, czyli ich specjalności 
kuchni.  

Gospodynie opowiadały z zapa-
łem o naszej zupie, o tym, jak doszło 
do wpisania jej na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministra Rolnictwa 
i w ogóle o zwyczajach kulinarnych 
gminy Sułkowice. Dziennikarka 
próbowała na początek serwatki 
– jeszcze zimnej, prosto z lodówki, 
po raz pierwszy skosztowała suro-
wego tartego chrzanu, zajadała się 
chlebem z czarnuszką i oregano 
Zofii Nędzowej. Maria Mazurek 
podziwiała także z uśmiechem 
upieczone na konkurs mazurki. 
A smak sułkowickiej krzonówki 
wręcz ją zachwycił.  

Gościnna atmosfera i urok 
sułkowickich pań tak ją zaabsor-
bowały, że, mimo wylanych łez 
chrzanowych, spędziła z gospody-
niami prawie 3 godziny piątkowe-
go popołudnia 15 marca. Czego się 
nie robi dla swoich czytelników! 

(jg)

Maria Mazurek w SG w Sułkowicach
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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W kalendarium imprez mar-
cowych na stałe wpisał się już 
Gminny Dzień Kobiet współor-
ganizowany przez Gminę Sułko-
wice i Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Oddział 
w Sułkowicach dla członkiń tego 
koła z całej gminy. To świetna 
okazja do integracji i spotkania, 
wymiany doświadczeń i wrażeń 
nierzadko z całego roku. 

Jak zawsze najwięcej napra-
cowały się gospodynie z sułko-
wickiego stowarzyszenia, które 
przez dwa dni przygotowywały 
w strażnicy OSP pyszny obiad na 
uroczystość dla 130 osób. Tym ra-
zem zaserwowały swoim koleżan-
kom pierś z kurczaka nadziewaną 
serem żółtym i pieczarkami, ziem-
niaczki i surówki. Na stołach były 
też owoce, ciasta i inne słodkości. 
W kuchni szefowała Zofia Nędza, 
nominowana ostatnio przez gminę 
na Najlepszą Gospodynię w plebi-
scycie „Dziennika Polskiego”. 

Od starszych uczą się młod-
sze – córki Haliny Bieli z PZERiI 
w Sułkowicach – Agnieszka i Ela 
zajęły się dystrybucją słodkich 
paczek dla każdej pani. Ela po-
magała mamie już po raz trzeci, 
Agnieszka pierwszy raz. 

Gminny Dzień Kobiet w Sułkowicach

Wodzirejowaniem zajęła się 
niestrudzona Zofia Kurowska. 
Ucztę dla ducha zapewnił nieza-
wodny chór szkolny z Krzywacz-
ki, prowadzony przez Małgorzatę 
Wątor. Każda pani nuciła z gim-
nazjalistkami pod nosem Jarzę-
binę czerwoną, Remedium,  czy 
Małgośkę. Repertuar jak zawsze 
dobrany do klimatu i okazji. Pięk-
ny i wzruszający. I co najważniej-
sze – rewelacyjnie wykonany. 
Oprócz przygotowanych piose-
nek, dziewczęta śpiewały też ka-
raoke – czyli na żywioł – nauczy-

Dzień Kobiet w strażnicy OSP w Sułkowicach  fot. Joanna Gatlik

cielka wytypowała dwie solistki 
– Andżelikę Szlachetkę i Kingę 
Gunię, z którymi śpiewała, pozo-
stałe dziewczęta robiły chórki. 

Jak ktoś kiedyś powiedział 
– każda forma integracji i umożli-
wienie spotkania w gronie innych 
ludzi jest piękna. 

Danuta Sołtys – przewodniczą-
ca koła emerytów w Sułkowicach 
już od ponad dziesięciu lat stwarza 
taką możliwość i oby to trwało dalej. 
Panie wspólnie śpiewały – Przeży-
łam z tobą tyle lat, a Jan Sztaudyn-
ger dodałby zapewne swoją fraszkę: 
I kobieta, i kwiat/ Mają dni swoje, 
nie mają lat. 

Imprezę rozśpiewały Zofia Kurowska i chór z Krzywaczki   fot. Joanna Gatlik

Panie z „Kaliny” 
Paniom w Rudniku

Stowarzyszenie Gospodyń 
Kalina z okazji Dnia Kobiet za-
prosiło na wspólne spotkanie 
z poczęstunkiem inne mieszkanki 
Rudnika.  Panie przedstawiły im 
swoją działalność i zaprezentowa-
ły dokonania organizacji. Okazały 
się na tyle skuteczne, że kolejne 
cztery rudniczanki zdeklarowały 
przystąpienie do Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Kalina za-
prosiło także wszystkie panie na 
warsztaty rękodzielnictwa i bukie-
ciarstwa – tak bliskie tradycjom 
zdobniczym Rudnika.  
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Wczoraj i dziś 
w Harbutowicach

Spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet Stowarzyszenie Gospodyń Cis 
w Harbutowicach zorganizowało 
po raz trzeci. Panie zatytułowały 
swoje spotkanie „Wczoraj i dziś”. 

– Tytuł tego spotkania ozna-
cza, że zapraszamy Panie z daw-
nego Koła Gospodyń, działajacego 
w Harbutowicach wiele lat temu 
– około 23 osoby. Obecnie to głów-
nie Panie między 70 a 80 rokiem 
życia, a są wśród nich i starsze.  Ze 
względu na wiek i stan zdrowia 
nie wszystkie one jednak mogły 
zaszczycić nas swoją obecnością 
– mówi prezes stowarzyszenia 
Anna Krystyna Gielata. 

Zarówno zaproszone panie, 
jak i organizatorki były zadowolo-
ne i miło spędziły niedzielne po-
opłudnie  10 marca. Przy kawie, 
herbacie i wybornych słodkościach 
obejrzały fotografie z ważniejszych 
wydarzeń związanych z działalno-
ścią stowarzyszenia w 2012 roku. 

Do Pań z Harbutowic z ży-
czeniami przybył burmistrz Piotr 
Pułka. Na prośbę organizato-
rek  wręczył każdej uczestniczce 
róże wykonane przez gospodynie 
w ramach kursu robienia ozdób re-
gionalnych. Kwiatami obdarowała 
panie również sołtys Bożena  Hor-
wat, wręczając im po tulipanie.

Na zaprszenie Pań w tym familiarnym święcie w Harbutowicach 
wzięły też udział sekretarz gminy Małgorzata Dziadkowiec, była dy-
rektor szkoły Zofia Frosztęga i przewodnicząca Społecznego Komitetu 
Pomocy Szkole Monika Lempart oraz przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Gaweł. 

Stół dla gości. Wszystkie ozdoby wykonane są własnoręcznie przez panie z Cisa.

Gdy wszystkie wszyskim wręczają kwiaty...

fo
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Sernik czarno-biały z polewą:
Składniki

Ciasto: kostka margaryny, szklan-
ka cukru, 4 łyżki kakao, 6 łyżek 
wody, 4 całe jajka, 1,5 szklanki 
mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pie-
czenia.

Masa serowa: 60 dkg sera tłustego 
lub póltłustego, 2 serki homogeni-
zowane, 6 jajek, 1 szklanka cukru, 
cukier waniliowy, skórka otarta 
z cytryny, 4 łyżki kaszy mannej.

Sposób przyrządzania

Ciasto. Margarynę, cukier, kakao 
i wodę włożyć do rondla i gotować 
przez 5 minut. Ostudzić i odlać 1/3 
na polewę. Do pozostałych 2/3 do-
dać całe jajka i mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia. Dokład-
nie wymieszać.

Masa serowa. Ser zmielić przez 
maszynkę i dodać do niego serek 
homogenizowany. Utrzeć żółtka 
z cukrem i połączyć z serem. Na-
stępnie dodać ubitą pianę z białek 
i zapachy, a na końcu – kaszę manną. 

Pieczenie. Na blachę wyłożoną pa-
pierem do pieczenia lub wysmaro-
waną masłem wylać połowę ciasta, 
na nią wyłożyć ser i przykryć dru-
gą połową ciasta. Piec ok. 50 minut 
w dobrze nagrzanym piekarniku 
(ok. 200oC). Po wyjęciu wierzch 
polać polewą odlaną przy przyrzą-
dzaniu ciasta. 

Sernik smażony:
Ciasto: Upiec dwa kruche placki we-
dług dowolnego przepisu.

Masa serowa – składniki: 1 kg sera, 
4 żołtka, 30 dkg margaryny, 2 łyżki 
mąki ziemniaczanej, 40 dkg cukru 
pudru, cukier waniliowy, skórka 
z cytryny.

Sposób przyrządzania

Ser zmielić przez maszynkę. 
W garnku stopić margarynę, dodać 
do niej ser wymieszany z pozostały-
mi składnikami i smażyć przez 15 
minut, co chwilę mieszając, by sie 
nie przypalił. Gorący ser wyłożyć 
na kruchy placek i przykryć dru-
gim. Docisnąć delikatnie na całej 
powierzchni. Wierzch można polać 
polewą czekoladową lub polukro-
wać i dekorować jak mazurek.

Jeśli udekorujemy te ciasta tak 
jak mazurki, mamy w jednym 

ulubiony przez wszystkich sernik 
i wielkanocne ciasto. 

A jeśli ser zrobimy sami – zostanie nam 
wyborna serwatka na krzonówkę.
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W Gimnazjum w Rudniku 
zorganizowany został etap rejo-
nowy internetowego Konkursu 
Informatycznego pod patronatem 
Kuratora i Ministra Oświaty. 

Zakwalifikowało się 60 osób 
z województwa małopolskiego, 
w tym 3 uczniów – z 1, 2 i 3 klasy 
gimnazjum w Rudniku pod opieką 
Iwony Wojtyczy. Szkoła gościła tak-
że 5 uczniów z wsi Maniowy koło 

Konkurs Informatyczny w Rudniku

Małopolski Baltie 2013

Nowego Targu, którzy przyjecha-
li ze swoją matematyczką Izabelą 
Mamak (spośród nich 2 zakwalifi-
kowało się do województwa). 

Zadania – jak przyznają mło-
dzi miłośnicy języka programowa-
nia – były „w miarę trudne”.

W etapie wojewódzkim 23 mar-
ca 2013 r. w Krakowie na AGH wzięli 
udział Robert Pierog, Piotr Pyrtek 
i Adrian Chlipała z Rudnika. 

(jg)

Gminne zawody gimnastyczne

Zwinni jak sprężyny
Stu dwunastu zawodników  

reprezentujących klasy I–VI ze 
szkół podstawowych z Biertowic, 
Rudnika i Sułkowic wystartowa-
ło 14 marca 2013 r. w gminnych 
zawodach gimnastycznych w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Sułko-
wicach. Uczniowie walczyli o ty-
tuł mistrzowski w danej kategorii 
wiekowej oraz o miejsca w  klasy-
fikacji drużynowej. 

Zmagania młodych gimnasty-
ków sędziowali: Joanna Kaźnica, 
Andrzej Pułka i Piotr Świerczyń-
ski. Nad bepieczeństwem zawo-
dów czuwały pielęgniarki Elżbieta 
Moskal i Halina Kwinta. Dodat-
kową sportową atrakcją po zakoń-
czeniu zawodów był występ absol-
wentów SP w Sułkowicach, którzy 
pod przewodnictwem Andrzeja 
Pułki przygotowali pokaz zwinno-
ściowo-akrobatyczny i skoki. 

Nagrody dla uczniów ufundo-
wał burmistrz Piotr Pułka, a pu-
chary dla szkół – radny powiatowy 
Andrzej Pułka.

I miejsce (w poszczególnych dyscyplinach 
i kategoriach wiekowych):  Amelia Jaś-
kowiec, Edgar Piechota, Magdalena Kruk, 
Kacper Gunia, Aneta Kania, Małgorzata 
Bucka, Oliwia Biela, Wojciech Moskal, 
Dominika Lipka, Jan Kozik.

II miejsce: Zofia Koziołek, Zofia Piech, 
Igor Dąbrowski, Patrycja Ptak, Paweł Blak, 
Magdalena Żak, Norbert Śmiłek, Nikola 
Syska, Marta Paszek, Sebastian Krupa. 

III miejsce: Barbara Światłoń, Szymon 
Pułka, Kinga Światłoń, Dawid Latoń, 
Katarzyna Śmiłek, Zuzanna Kaczmarczyk, 
Mateusz Kaleta, Dominika Dynur, Maciej 
Piechota.

W klasyfikacji drużynowej dziewcząt 
i chłopców I miejsce zajęła SP w Sułkowi-
cach, II miejsce ZPO w  Rudniku,  
III miejsce ZPO w  Biertowicach.

Uczestnicy zawodów losowali 
też nagrody pocieszenia w postaci 
maskotek, koszulek i słodyczy.

W organizację zawodów inten-
sywnie włączyły się Rada  Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Sułko-
wicach  oraz  nauczyciele wychowa-
nia fizycznego: Halina Przała, Joan-
na Konieczkowicz, Czesław  Rzepka, 
Piotr Sroka i Tomasz Chodnik.

Konkurs pokazał, że chętnych 
do ćwiczenia sprawności fizycznej 
i perfekcyjnego opanowania wła-
snego ciała w naszej gminie nie 

brakuje. To cenne doświadczenie, 
wszak lekkoatletyka jest królową 
wszystkich sportów.

(red.)

fot. Joanna Gatlik

Dla gimnastyka ciało ludzkie (prawie) nie ma ograniczeń fot. arch
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Szkoła Podstawowa im.Króla 
Kazimierza III Wielkiego w Rud-
niku była organizatorem gmin-
nego konkursu „Matematyczny 
As” dla uczniów klas IV. 13 marca 
przystąpiło do niego 10 uczniów 
reprezentujących pięć szkół 
podstawowych naszej gminy, 
wyłonionych w etapie szkolnym 
w dniu 13 lutego.

W ciągu 75 minut uczniowie 
rozwiązywali 24 zadania o zróżni-
cowanym stopniu trudności.Do-
tyczyły one takich zagadnień jak: 
skala i plan, obliczanie średniej 
arytmetycznej, upływ czasu, po-
równywanie różnicowe i ilorazo-
we. Do wielu zadań należało uło-
żyć równanie.

Jurorami byli nauczyciele 
przygotowujący uczniów do kon-
kursu: Elżbieta Bukowska, Ewa 
Koźlak, Małgorzata Malina, Sabina 
Cupak i Ewa Bugajska – pomysło-
dawczyni i opiekunka konkursu.

I miejsce zajęła SP w Suł-
kowicach, II – SP w Rudniku, 
a III – SP w Krzywaczce.

Indywidualnie zwyciężyli:
I miejsce – Przemysław Repeć,
II miejsce – Michał Skoryk (obu-
dwoje z Sułkowic),
III miejsce – Daria Szuba-Łata 
(z Rudnika).

Matematyczne zmagania gminnych matematyków

Asy z naszej gminy

Poziom przygotowania ucz-
niów był wyrównany, o czym świad-
czy fakt, że o II miejscu rozstrzy-
gnęła dogrywka.

Laureaci pierwszych trzech 
miejsc otrzymali nagrody w posta-
ci okazałych albumów, a pozostali 
uczestnicy – książki o tematyce 

matematycznej. Ponadto każdy 
otrzymał dyplom oraz efektow-
ne upominki. Nagrody wręczył 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rudniku Mirosław Pękala, a ich 
fundatorem byli burmistrz i Szko-
ła Podstawowa w Rudniku.

Ewa Bugajska

Uczestnicy etapu gminnego konkursu matematycznego    fot. Ewa Bugajska

Umuzykalnianie przedszkolaków w PS nr 2

Między dźwiękami
Jedną z form pracy w naszym 

przedszkolu nad wszechstron-
nym rozwojem dziecka są zajęcia 
umuzykalniające. Oprócz własnej 
pracy z dziecmi z wykorzytaniem 
wielu ciekawych metod, zaprasza-
my też muzyków i muzykologów. 

Odwiedził nas w tym roku 
przedszkolnym Wiesław Lenart, 
członek sułkowickiej orkiestry 
dętej, który opowiadał dzieciom 
o instrumentach dętych takich jak 
puzon, trąbka, saksofony. Mówił 
także o funkcjonowaniu orkiestry 
i własnych muzycznych doświad-
czeniach. Wszystkie instrumenty 
zostały dzieciom udostępnione, 
dzięki czemu samodzielnie mogły 
spróbować swoich sił. Nasz gość 
przyniósł do przedszkola również 
gitarę i harmonijkę ustną, zachę-
cając dzieci do wspólnego muzy-
kowania oraz akompaniował im do 
znanych piosenek ludowych. 

Gościła u nas także Małgorzata 
Gumularz – muzykolog grająca na 
skrzypcach. Zapoznała ona dzieci z 

podstawową wiedzą o instrumen-
tach strunowych oraz wykonała kil-
ka znanych utworów na skrzypce. 
Radość była tym większa, że dzieci 
mogły pod jej okiem „zagrać” na 
prawdziwych skrzypcach. 

Niewątpliwie wielką niespo-
dzianką dla dzieci był koncert 
kolęd zespołu „Dzieci Chudego”. 
Większość z nich to dzieci uczęsz-
czające do naszego przedszkola. 

Prowadzący zespół student Aka-
demii Muzycznej w Katowicach  
Mateusz Pitala specjalnie na tę 
okazję zaprosił muzyków, którzy 
demonstrowali swoje instrumen-
ty, podkreślając ich walory dźwię-
kowe. Dzieci mogły więc bezpo-
średnio poznać budowę i sposób 
gry na perkusji, gitarze klasycz-
nej, gitarze basowej, akordeonie 
i skrzypcach. Radość dzieci, które 
włączały się w śpiew zespołu, im-
prowizując ruchem i gestem, była 
niezmierna! 

W ciągu całego roku dzieci 
uczestniczą w różnych formach 
aktywności muzycznej. Podczas 
różntch uroczystości prezentują 
swoje umiejętności i talenty. Od 
kilku już lat biorą udział w konkur-
sach piosenki, przeglądach kolęd 
i pastorałek, przeglądach piosenki 
angielskiej czy rozrywkowej, cie-
sząc się dużymi sukcesami. 

Te muzyczne doświadcze-
nia utwierdzają w przekonaniu, 
że warto poświęcać czas muzyce, 
a bycie „między dźwiękami” nie-
sie ze sobą nie tylko dobrą zaba-
wę, ale przede wszystkim bogate 
przeżycia. 

Danuta Światłoń
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W tym roku przypada dzie-
więćdziesięciolecie KS Gościbia, 
a zarazem dziesięciolecie wejścia 
szczypiornistek z Sułkowic na 
dwa lata do Ekstraklasy. Zawsze 
przy takich jubileuszach przypo-
mina się ludzi, którzy tworzyli hi-
storię klubu, czasy jego najwięk-
szej świetności. Bo to, co było 
i już minęło, zostawia niezatarty 
ślad w pamięci i sercach. 

Klub sportowy Gościbia ko-
jarzymy z dwoma sekcjami  – pił-
ką nożną i z piłką ręczną kobiet. 
Dziewczyny z tej drugiej sekcji po-
trafiły swoją doskonałą grą dojść 
do pierwszej ligi, a później do 
Ekstraklasy (w 2003, 2004 r.). Pił-
karzom nożnym nie udało się tego 
osiągnąć. Dlatego też przy okazji 
okrągłej rocznicy wspomnijmy jed-
ną z najlepszych w Polsce drużyn 
szczypiornistek na przełomie XX 
i XXI wieku. 

Z kilkoma z nich chodziłam 
do jednej klasy szkoły średniej. 
Z Bożeną Bartkiewicz z Rudnika, 
bramkarką zespołu piłki ręcznej, 
(oraz innymi dziewczynami, o któ-
rych mowa poniżej) chodziłam 
do tej samej klasy liceum ogólno-
kształcącego w ZSZiO w Sułkowi-
cach. Bożena jako sportsmenka, 
wybrała profil sportowy, który miał 
10 godzin wf-u w tygodniu. Pozostali 
z profilu ogólnego zawsze zaczynali 
lekcje dwie godziny później. Mogli-
śmy się wyspać. Podziwialiśmy upór 
i wytrwałość dziewczyn, które nale-
żały do grupy sportowej, za to, że 
oprócz tych 10 godzin, chodzą jesz-
cze codziennie na treningi. Kiedy 
znajdowały czas na naukę – tego nie 
wie nikt. Zazdrościliśmy im trochę 
licznych wyjazdów krajowych i za-
granicznych. Ich częsta absencja po-
wodowała, że ciągle mieliśmy prze-
stawiane sprawdziany i kartkówki. 
My, „ogólni”, nie byliśmy chyba jed-
nak wtedy całkiem świadomi tego, 
jaką potęgą były nasze koleżanki 
z klasy – Bożena Bartkiewicz, Mo-
nika Postawa, Barbara Norek, Ja-
goda Gola, Alicja Profic, Agniesz-
ka Bagińska (ona przerwała grę 
w zespole wcześniej z powodu kon-

W o k ó ł  9 0 - l e c i a  K S  G o ś c i b i a

Szczypiornistki ekstraklasy 
Bożena i Kamila Bartkiewicz

Fotografia archiwalna zamieszczona w „Klamrze” z 2001 r.

tuzji kolana). To m.in. te dziew-
czyny tworzyły zespół ekstrakla-
sy, znany w całej Polsce, jeżdżący 
za granicę, o którym głośno było 
w radio, telewizji i w gazetach.

Po latach spotykam Bożenę 
Bartkiewicz – obecnie Cyrek, żeby 
opowiedziała mi o tych czasach ze 

swojej perspektywy. Teraz już ma 
męża Bogdana, dwoje dzieci – Ra-
fała i Magdalenę. Mieszka w Rud-
niku. W KS Gościbia była bram-
karką. Jej siostra Kamila zginęła 
tragicznie w wieku 23 lat, kiedy 
zawalił się dach hali wystawowej 
podczas Wystawy Gołębi Poczto-
wych 28 stycznia 2006 r. na Śląsku.  
Kamila była lewą skrzydłową. Te-
raz już zapewne siedzi na skrzy-
dle anioła i wspiera swoją siostrę 
z nieba w trudach codzienności.   

Bramkarka Bożena Bartkiewicz 
(obecnie Cyrek)        fot. arch.

Bożena zachowała liczne wycin-
ki z gazet, dotyczące działalności KS 
Gościbia, kiedy obie z siostrą były 
jego zawodniczkami. Całe dwa se-
gregatory dokumentują to, co osią-
gnęły dziewczyny za sprawą swojej 
woli i determinacji oraz doskonałe-
go trenera Władysława Piątkowskie-
go, który wiedział, jak poprowadzić 
zespół do sukcesu.  Stanowią piękną 
historię 12 lat, podczas których Bo-
żena grała w klubie. 

***
– Jak wspominasz tamte czasy? 
– Grałam w klubie od podstawów-
ki do 2006 r. Ten okres był super. 
To zrozumiałe, bo to lata młodości. 
Miałyśmy liczne wyjazdy. Były-
śmy z dziewczynami bardzo zin-
tegrowane, traktowałyśmy się jak 
siostry.  Brakuje mi tego. Teraz każ-
da ułożyła sobie życie, ale staramy 
się utrzymywać dalej kontakt. Na 
treningi chodziłyśmy codziennie 
na 17:00 razem z moją siostrą Ka-
milą i z Sylwią Kowalcze, czasem 
zdarzało nam się iść na nogach 
z Rudnika na halę sportową w Suł-
kowicach. Tak więc  ruchu miały-
śmy pod dostatkiem. Teraz tęsknię 
za sportem. Jego przedłużeniem 
miały być nasze studia na AWF. 

– Twoje najlepsze lata w Klubie? 
– To okres, kiedy grałyśmy w mło-
dziczkach i juniorkach. Grałyśmy 
wtedy dla siebie i naszych kibiców, 
jeszcze nie wchodziły w grę wielkie 
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pieniądze, które później trochę po-
psuły atmosferę w klubie. 

– Który wyjazd wspominasz najmilej?
– Do Skive w Danii na festiwal pił-
ki ręcznej. Brało tam udział ponad 
140 zespołów, a tylko 3 z Polski, 
w tym my. Jeździłyśmy tam co roku 
w okresie Świąt Wielkanocnych. 
Prawie zawsze tam wygrywałyśmy. 
Fajny klimat tam był. Całkiem inny 
świat. Grałyśmy też na turniejach 
w Niemczech (np. w Hamburgu), we 
Włoszech, na Słowacji. 

– Jak wspominasz Waszego trene-
ra Władysława Piątkowskiego? 
– Pamiętam, że w szkole podsta-
wowej pan Piątkowski przyszedł 
na wf i wyłaniał najlepsze z ty-
siąca dziewczyn. Selekcja totalna. 
Utrzymały się tylko te najwytr-
walsze. Mile go wspominam. Bez 
niego nie byłoby tego wszystkiego. 
Przecież tu w sułkowickiej hali od-
był się nawet półfinał Mistrzostw 
Polski w Piłce Ręcznej. Szkoda, 
że tak się potem to wszystko skoń-
czyło, urwało. On był naszym tre-
nerem i też prezesem KS Gościbia. 
Miał bardzo dużo obowiązków, 
musiał wszystko ogarnąć, zabiegać 
o sponsorów, ale zawsze wspoma-
gała go rodzina – żona Lucyna była 
kierownikiem drużyny, a jego syn 

Dariusz sekretarzem sekcji. Poma-
gał mu także Pan Marek Bielecki, 
ojciec Uli, zawodniczki z naszego 
zespołu, był kierownikiem sekcji. 

– Które z rodziców bardziej Wam 
kibicowało?
– Obydwoje. Bardziej jednak 
mama jeździła na mecze. Dopó-
ki żyli, to się interesowali. Potem  
nagle zmarli w 2001 roku. Pięć 
lat później zginęła tragicznie Ka-
mila, Z rodziny zostaliśmy tylko 

z bratem Michałem, który studiuje 
i pracuje, a we wrześniu będzie się 
żenił. Ma 24 lata. 

– Wymień proszę dziewczyny, któ-
re jeszcze z Tobą wtedy grały. 
– Gdy grałyśmy w ekstraklasie, 
,sprowadzono zawodniczki z ze-
wnątrz: Alicja Główczak, Kinga 
Gawłowicz, Izabela Duda, Irina 
Artsiomenko, (z Białorusi). Reszta 
(oprócz tych wymienionych wyżej 
z mojej klasy) to dziewczyny z na-
szej gminy: Kasia Rusek (bramkar-
ka), Sylwia Kowalcze, Maria Po-
doba, Elżbieta Nędza, Małgorzata 
Piątkowska-Łakomy, Celina Mo-
skal, Katarzyna Piwowarska-Pie-
chota, Joanna Konieczkowicz, Ur-
szula Bielecka, Edyta Pochopień, 
Katarzyna Goryl, Katarzyna Braś, 
Katarzyna Latoń, Anna Pęcek, Da-
nuta Klakla, Agnieszka Moskal, 
Iwona Plewa, Lidia Adamek, Aga-
ta Jandura, Maria Pawlikowska, 
Natasza Mrożek, Kinga Sałaciak, 
Agnieszka Karaś. Mam nadzieję, 
że nikogo nie pominęłam. Jeżeli 
tak, to z góry przepraszam.

*** 
Zapytana o swoją siostrę 

Kamilę, Bożena wciąż nie może 

Lewoskrzydłowa Kamila Bartkiewicz
 fot. arch.

mówić. Do oczu napływają łzy. 
Pokazuje jej zdjęcia w gazetach, 
mówi, że wiele programów tele-
wizyjnych zgłaszało się do niej, 
by nakręcić program wspomnie-
niowy o siostrze, Bożena odrzu-
cała jednak wszystkie propozycje. 
Z wycinków prasowych dowiadu-
jemy się, że Kamila była osobą dy-
namiczną, inteligentną i wesołą, 
mądrą, pracowitą, a jednocześnie 
roześmianą. W ciągu półtora roku 
gry w ekstraklasie zdobyła ponad 
sto bramek. Gdyby kontynuowa-
ła karierę – wspominał w prasie 
trener Władysław Piątkowski 
– trafiłaby do reprezentacji Pol-
ski. Koleżanki uwielbiały Kamilę 
za to, że była otwarta, koleżeńska, 
uczynna, 
przemiła, 
grzeczna 
i bardzo 
skuteczna. 

J a k 
c z y t a m y 
w wycin-
kach pra-
s o w y c h : 
B o ż e n a 
B a r t k i e -
wicz uzna-
na została 
za rewe-
l a c y j n ą 
bramkar-
kę z 75 % skutecznością. W wywia-
dach zawsze podkreślała ona, że 
pomogły koleżanki. – To nie jest 
tak, że ja sama jestem w stanie 
wybronić wszystko. Gram dobrze, 
bo i koleżanki grają  świetnie. 
Po prostu wzajemnie sobie poma-
gamy. My jako zespół wierzymy 
w siebie – powiedziała dziesięć lat 
temu.  

Joanna Gatlik 

Fotografia archiwalna ze zbiorów Bożeny

Kamila Bartkiewicz w akcji  fot. arch.

śp. Kamila Bartkiewicz
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Pisanie niniejszych wspo-
mnień rozpocząłem w pierwszych 
dniach maja 1978 roku, w wolnych 
od pracy chwilach, a więc po pracy 
na Hucie Katowice.

Na początek – lata dziecięce 
Urodziłem się dnia 28 paździer-

nika 1928 r. w Bieńkówce koło Ma-
kowa Podhalańskiego, jako syn Win-
centego i Marii z domu Głuc. (…)

Zabawki z dawnych lat 
Pierwszą moją zabawką był 

metalowy walec, który przywiózł 
mi z Niemiec mój ojciec. Było to 
w roku 1933. Gdy wrócił do domu, 
zaczął rozpakowywać różne rzeczy, 
czemu przyglądaliśmy się z bra-
tem Jaśkiem bardzo zaciekawieni. 
W pewnej chwili z drewnianego 
kuferka wydobył mały samochód 
osobowy napędzany sprężyną 
i podał go Jaśkowi, który zaraz po-
prowadził go po podłodze. Ja sko-
czyłem również do samochodu, 
lecz ojciec mnie zatrzymał i dał mi 
piękny walec drogowy. Uciechy 
było z tych zabawek co niemiara. 
Drugą wspólną dla nas obu zabaw-
ką był drewniany bąk, którego 
puszczaliśmy w obroty przez na-
winięcie sznurka na górny uchwyt 
i gwałtowne pociągnięcie za sznu-
rek, co powodowało szybkie rozwi-
nięcie sznurka. Dobrze puszczony 
bąk toczył się kilka minut, jeśli nie 
napotkał przeszkód w podłodze.

Wierszyk
Mając cztery lata nauczyłem 

się od brata Jaśka pierwszego wier-
szyka, gdy ten chodził do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej. Wierszyk 
ten pamiętam do dziś pt. „Orka”

Hej cha – Jasiek woła, 
koniki pogania
Kraje ziemię świętą, 
orząc od świtania
Szara wrona tuż za pługiem 
wolno kroczy
Stuku – stuku bije dziobem 
gdy pędraka zoczy.

Oczywiście wierszyk ten powie-
działem już w obecności nauczyciel-
ki przy zapisie mnie do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej, przez co 
zyskałem sobie jej uznanie.

Pisaliśmy już w “Klamrze” co nieco o postaci Michała Klimowskiego, emerytowanego magazynierze Fabryki Narzędzi Kuźnia, 
etnografie – amatorze, który ma w sowim garażu całe bogactwo różnych sprzętów, a częścią ze swoich zbiorów podzielił się z Izbą 
Tradycji. Otóż Pan Michał nie tylko pokazał nam swoją kolekcję, lecz również udostępnił do wykorzystania zeszyty ze swoimi 
wspomnieniami – jego życiowy pamiętnik. Opisuje w nich swoje prywatne przeżycia, a zarazem daje obraz życia w XX wieku 
– i to jeszcze przed jego połową. Czytając, uświadamiamy sobie, jak bardzo zmieniła się nasza cywilizacja w ciągu ostatnich 80 lat.

Wspomnienia Michała Klimowskiego

Wehikuł czasu (fragmenty)
Boso do szkoły

Do szkoły i do kościoła miałem 
inne ubranie i koszulę, a inne na po-
zostałą część dnia. Przed pójściem 
do szkoły (od 1 do 3 klasy chodzi-
łem na godzinę 11:00) przebierałem 
się w inne ubranie i koszulę, które 
nazywałem „nowe” i po przyjściu 
ze szkoły przebierałem się z powro-
tem, kładąc ubranie do skrzyni.

Z nastaniem wiosny, gdy mi-
nęły już większe przymrozki, do 
szkoły, a nawet do kościoła cho-
dziliśmy boso. Niekiedy rano 
było jeszcze dosyć zimno, ale jeśli 
nie było szronu, wylatywaliśmy 
z domu na pole boso sprawdzić, 
czy w nogi nie szczypie. Boso cho-
dziliśmy do późnej jesieni (…), 
w pole, do lasu, nawet w żniwa po 
ścierni. Nogi były tak przyzwycza-
jone, że nie uciskały kamienie ani 
bryły, nie kłuła ścierń. Często zda-
rzało się, że biegnąc po kamiennej 
drodze uderzyło się mocno palcem 
o kamień i spadło z palca kawałek 
naskórka, niekiedy nawet pazno-
kieć był mocno, a czasem całko-
wicie strącony z palca. Był to ból 
wielki, ale poszkodowany najczę-
ściej pozwijał się z bólu, obmył 
krwawiący palec w rzece i popę-
dził za resztą kolegów. 

Wata domowej roboty 
Jeśli zdarzały się groźniejsze 

rany, które trzeba było opatrzyć, 
to najczęściej poszkodowany sam 
szukał kawałka materiału, nie za-
wsze zwracając uwagę na kolor 
i czy jest on całkiem czysty, 
a po znalezieniu obwijał ranę, jak 
umiał. Gdy ktoś uznał, że na ranę 
należy położyć trochę waty, to na 
jej zrobienie też znalazł się sposób, 
a mianowicie brało się kawałek 
białego płótna lnianego lub baweł-
nianego, jeden trzymał za jeden ko-
niec, drugi za drugi koniec, mocno 
naciągając i trąc po naciągniętym 
płótnie ostrzem noża. Następowa-
ło zdzieranie płótna, powstawało 
coś w rodzaju mchu czy puchu, co 
uznawane było za watę. 

Siedzieć w kozie
Jeśli któryś z uczniów nie umiał 

czegoś na lekcji lub coś „przeskro-

bał”, był niegrzeczny, to obowiązy-
wała kara: „zostać w kozie”, czyli na-
uczyciel lub nauczycielka zostawiała 
takiego ucznia po lekcji w klasie, 
zwykle tak długo, dopóki ten nie na-
uczył się, czego nie umiał. Najdłuż-
sze pozostawienie w kozie było na 
trzy lekcje. Pozostający zgłaszał się 
do nauczycielki, że nauczył się, cze-
go nie umiał i jeśli tak było, mógł iść 
do domu(…) Długość odsiadywania 
w kozie zależna była od woli nauczy-
cielki. Niekiedy za przewinienia 
uczeń, zamiast odsiadywania w ko-
zie, był wykorzystywany do innych 
celów np. latem winien wyplewić 
– wyrwać chwasty z jednego inspek-
tu nauczyciela, urąbać drzewa, przy-
nieść węgla itp. Zdarzało się, że cała 
klasa była nieznośna, trudno było 
kogoś obwinić, wtedy nauczycielka 
brała linijkę lub kij, czy nawet drew-
niany piórnik i każdej uczennicy 
i uczniowi dawała klapsa na „łapę”. 
Oczywiście tym gorszym uczniom, 
bardziej nieznośnym, wymierzała 
mocniejszego klapsa, niektórym 
słabszego, cichym uczennicom da-
wała lekkiego klapsa, ale wszystkim 
po jednym (…).

Pierwsza Komunia Święta
Z mojej klasy, do pierwszej 

Komunii św. zostali dopuszczeni 
wszyscy. Spowiedź odbyła się jed-
nego dnia po południu, Komunia 
na drugi dzień rano. Rodzice jak 
mogli, starali się swoje dzieci ubrać 
w nowe ubranka lub sukienki. 
Ja poszedłem w starym ubranku 
z tzw. aksamitu, czyli sztruksu, w sta-
rych bucikach, ale w nowej koszuli. 
U klapy marynarki miałem bukiet 
z gałązek mirtu i białej kokardy, 
w podobny bukiet ubraną miałem 
świeczkę. Na obie kokardy mama 
kupiła pół metra białej wstążki. Po 
komunii pan organista zrobił dla 
nas wszystkich zdjęcie, a następ-
nie każde z dzieci otrzymało bułkę 
z kiełbasą i szklankę herbaty. Oczy-
wiście dzień ten był wolny od nor-
malnych zajęć, więc rozeszliśmy się 
każdy do domów. W tej uroczystości 
w kościele brał również udział ktoś 
z rodziców, zwłaszcza mama. O pre-
zencie z tej okazji nikt nie myślał. 
Był to rok 1938.  
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Gala z Melpomenami
Teatr w Stodole świętował swój jubileusz w hotelu „Gala” w Rudniku

Teatr w Stodole prowadzony przez Dorotę Ruśkowską, z sobie tylko wiadomych przyczyn, 
wybrał nasz hotel „Gala” na miejsce dorocznej gali z przyznaniem nagród dla ludzi teatru 

i jego przyjaciół. Oczywiście bardzo nam z tego powodu przyjemnie. Zwłaszcza, że w tym to miejscu 
teatr świętował również swój jubileusz pięciolecia. Wśród docenionych przyjaciół teatru 

znaleźli się też samorządowcy z naszej gminy. 

Akcja rozgrywa się w zwyczaj-
nej rodzinie przygotowującej 
się do pierwszej wizyty chło-
paka starszej córki. Swoim 
zachowaniem dezorganizuje 
wszystko  dziadek powraca-
jący z sanatorium, który na 
dodatek ściąga do domu swo-
ją dawną sympatię Helenę.
W domu nieoczekiwanie zja-
wia się również największa 
plotkara w okolicy... Tak 
zaczyna się socjologiczny ar-
magedon na wesoło. Komizm 
sytuacji i śmieszne dialogi 
pozwolą Państwu zapomnieć 
na chwilę o codziennych tro-
skach. Zapraszam

Dorota Ruśkowska

Zaproszenie na premierę
13 kwietnia  o godzinie 1930, na prapremierę komedii autor-
stwa Marzeny Bieś pt. „Maynight” w hotelu Black&White. 

O teatrze pisaliśmy co nieco przy okazji spekta-
klu „Wszyscy Wszystkim” z udziałem VIP-ów powia-
tu myślenickiego, a wśród nich naszego burmistrza. 
Przesłaniem bowiem tego teatru jest rozwijanie ta-
lentów aktorskich, zapewnienie obu stronom sceny 
– widowni i aktorom – dobrej rozrywki na wysokim 
poziomie, a jednocześnie obrócenie wszystkich tych 
działań na szlachetny cel pomocy ludziom w potrze-
bie. Dorota Ruśkowska i ludzie ją otaczający wyka-
zują ogromną determinację w pokonywaniu licznych 
trudności, piętrzących się na drodze tego amator-
skiego (w sensie takim, że jest to zajęcie dodatkowe,
a nie źródło utrzymania) teatru na profesjonalnym 
poziomie artystycznym. Nawiasem mówiąc, kilku 
aktorów z tego zespołu zaprosił do zagrania w swoim 
najnowszym filmie Wojciech Smarzowski (reżyser 
i scenarzysta takich filmów, jak m.in.: Sezon na Lesz-
cza, serial Na Wspólnej, Londyńczycy 2, Dom zły). 
Podbijają więc serca ludzi dobrej woli, którzy okazują 
im swoją przyjaźń, szczodrość i wsparcie w ich przed-
sięwzięciach, wiedząc, że nie proszą dla siebie, lecz za-
praszają do wspólnego dawania. 

5 lat działania Teatru w Stodole to 25 premier, 
5 zrealizowanych filmów, 35 spektakli dla dzieci 
i młodzieży, Dzień Dziecka dla 700 i mikołajki dla 1200 
dzieci w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dzia-
łania charytatywne teatru zostały docenione m.in. po-
przez Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego 
Amicus Hominem, a także naszą – Serce dla Sułkowic.

Marcowy jubileusz w „Gali” rozpoczął się tra-
dycyjnie – wspólną fotografią każdego gościa  z Do-
rotą Ruśkowską na czerwonym dywanie, w atmosfe-
rze tak podniosłej jak ceremonia rozdania Oscarów, 
ale tak serdecznej i rodzinnej, jaka panuje wśród 
najbliższych przyjaciół. Obok statuetek Melpome-
ny dla najlepszych aktorów roku 2012 wręczone 
zostały nagrody dla filnatropów wspomagajacych 
akcje charytatywne, mecenasów, ludzi, którzy po-

magali organizacyjnie... i w ogóle wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali działania teatru. 

W gronie gości uroczystości zasiadł też nasz bur-
mistrz wraz z żoną. Przypadł mu w udziale zaszczyt 
wręczenia jednej z Melpomen. Słowa podziękowań pa-
dły też pod adresem sekretarz Małgorzaty Dziadkowiec 
za udzielenie wszechstronnej pomocy przy organizacji 
sułkowickiego spektaklu z udziałem VIP-ów i za gości-
nę w naszym ośrodku kultury.

Podczas gali w Gali z wielką klasą, demonstrując  
nietuzinkowe talenty, wystąpili wokaliści i tancerze 
Teatru, a także sama jego założycielka. Furorę zrobił 
też krótki film z wiecestarostą Tomaszem Susiem 
– Jamesem Bondem w roli głównej. 

Tak się złożyło, że my w Sułkowicach nie mieli-
śmy do tego roku z teatrem Doroty Ruśkowskiej wiele 
wspólnego, chociaż występują w nim ludzie z całego 
naszego powiatu. Jest specyficzny, bo w odróżnieniu 
od innych amatorskich zaspołów teatralnych w oko-
licy otwiera się szeroko – prócz dzieci i młodzieży 
– także na osoby dorosłe i dojrzałe – które poczuły zew 
Melpomeny, odkryły w sobie „iskrę bożą”, znamię talen-
tu i pragnienie, by realizując się na scenie, nieść dary 
serca innym ludziom. Jest w nim miejsce także dla 
mieszkańców gminy Sułkowice. Ciekawe, czy na gali 
w Gali za rok, podczas rozdania Melpomen za rok 2013, 
będzie tych sułkowickich akcentów więcej.

Dyplom z podziękowaniem dla  instytucji, które pomogły 
w organizacji spektaklu „Wszyscy Wszystkim” w trzech mia-
stach naszego powiatu odbiera Małgorzata Dziadkowiec

Burmistrz Piotr Pułka wręcza statuetkę Melpomeny 

fo
t.

 J
a

ku
b 

Z
d

rz
en

ic
k

i
fo

t.
 J

a
ku

b 
Z

d
rz

en
ic

k
i

(awz)



Klamra 3 (248) marzec 2013

22

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. Redaktor: Anna Witalis Zdrzenicka. Adres redak-
cji: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32–440 Sułkowice, telefaks 12 272 14 22, www.sulkowice.pl (numery ar-
chiwalne);  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.

Każdy kraj ma własne sma-
kołyki, bez których nie wyobraża 
sobie tradycyjnych świąt Wielka-
nocnych i Bożego Narodzenia. Dla 
Włochów takim wielkanocnym 
ciastem jest la colomba pasquale 
– czyli gołębica wielkanocna, a na 
Boże Narodzenia – z bardzo po-
dobnego ciasta, ale inaczej ufor-
mowana babka panettone.

Na ślad la colomba pasquale 
natrafiłam redagując i przygoto-
wując do druku książkę poświę-
coną Józefinie Gebert, Szwajcarce 
– duchowej siostrze i filantropce, 
która swój duży majątek (jako 
współwłaścicielki słynnej 
firmy Geberit) przeznaczy-
ła w dużej części na dzieło 
pomocy innym ludziom. 
Dzięki jej fundacji mogło 
powstać Centrum Eduka-
cyjne Radosna Nowina 2000 
z doskonałym Liceum Ogól-
nokształcącym w Piekarach 
pod Krakowem, prowadzo-
ne przez księży misjonarzy, 
spadkobierców idei ks. Sie-
maszki. 

Co ma piernik do wiatraka? 
Otóż w swoich wspomnieniach 
Pani Józefina napisała: „Trakto-
wałam jako odrębne lecz ważne 
zadanie wysyłanie z Ticino (w pół-
nocnych Włoszech, gdzie zamiesz-
kała) na Boże Narodzenie panetto-
ne, a na Wielkanoc colomba. Bez 
tych ciast, będących specjalnością 
Włochów, święta straciłyby dla 
nich cały smak i urok”. 

Nawiasem mówiąc Ticcino 
i okolice naszego partnerskiego 
Cuveglio „patrzą” na siebie przez 
Lago Maggiore, cudowne jezioro 
u stóp Alp na granicy Szwajcarii 
i Lombardii. Tradycja la colomba 
pasquale narodziła się właśnie tu-
taj, w rejonie Mediolanu. Okazuje 
się, że jest to ciasto pieczone w for-
mie gołębia z rozpostartymi skrzy-
dłami. Samo ciasto podobne jest 
do bardzo kunsztownej, puszystej 
babki drożdżowej z bakaliami (bo-
żonarodzeniowej panettone, którą 
piecze się przez dwa dni), na bazie 
cukru, ciasta i likieru migdałowe-
go. Dlaczego właśnie la colomba 
pasquale – gołębica wielkanoc-
na? Ciasto jest świetne w smaku, 

La colomba pasquale
a kształt gołębia symbolicznie 
wspaniale przystaje do Wielkano-
cy, wszak od zamierzchłych czasów 
gołębica, obok jajka,  jest symbo-
lem pokoju, odrodzenia i miłości 
– począwszy od Noego i gołębia 
z gałązką oliwną. 

Z colombą wiąże się też kil-
ka legend. Jedna z nich głosi, że 
ciasto zostało po raz pierwszy wy-
pieczone w 750 roku w Pawii ob-
leganej przez króla Longobardów.  
Ubogi cukiernik upiekł ciasto 
w nadziei, że zapanuje w mieście 
pokój, a mieszkańcy posłali ją na-
jeźdźcy. Ten prosty gest skruszył 

serce najeźdźcy i w konsekwencji 
doprowadził do odstąpienia od za-
miaru podbicia miasta. Od setek 
lat do Pawii uchodzącej za koleb-
kę wielkanocnego ciasta, wypra-
wiają się w Wielkim Tygodniu tu-
ryści, którzy chcą kupić wypieki 
w miejscu, gdzie narodziła się ta 
tradycja. 

Nieliczni cukiernicy do środ-
ka colomby wkładają jeszcze, jak 
to dawniej bywało, nasienie bobu, 
zwiastujące szczęście temu, kto 
je znajdzie. Obecnie, obok co-
lomby z ciasta, wielkanocnym 
przysmakiem włoskich dzieci 
jest colomba z czekolady z za-
bawką-niespodzianką w środku.
Inna legenda mówi, że podczas 
walki oddziałów żołnierzy Fryde-
ryka Barbarossy ze Związkiem 
Gmin Lombardzkich, na sztanda-
rze rydwanu usiadły dwa gołębie 
symbolizujące powodzenie dla ar-
mii mediolańskiej. 

La colomba pieczona jest w różnych formach 
lub lepiona ręcznie i kunsztownie dekorowana

Chociaż na Zachodzie Europy 
nie ma zwyczaju powszechnego 
święcenia pokarmów, ani śmigu-
sa dyngusa (oni nawet nie gotują 
krzonówki!), to królują tam inne 
zwyczaje i tradycje, które nadają 
świętom Wielkanocnym rodzinny 
i wyjątkowy charakter.

Na francuskim wielkanoc-
nym stole króluje marynowany 
i pieczony udziec jagnięcy. Danie 
czasochłonne (minimum 20 godzin 
marynowania) i pracochłonne, 
ale efekt fascynujący. Jagnięcina 
oczywiście nawiązuje do paschy. 
Niegdyś Francuzi znaczyli nawet 
odrzwia swoich domów krwią ba-
ranka, jak w Starym Testamencie, 
lecz ten zwyczaj już zanikł. Pozo-
stał udziec jagnięcy. 

Francuzi uwielbiają słodycze, 
a zwłaszcza czekoladę. Powszech-
ny jest zwyczaj chowania mnóstwa 
czekoladowych jajek w ogrodzie. 
W poniedziałek wielkanocny, dzie-
ci zaraz po przebudzeniu biegną 
do ogrodu i szukają ich, a kto na-
zbiera najwięcej – zostaje królem. 

Ze zwyczajem tym wiąże się 
legenda, która głosi, że dzwony 
kościołów wyruszają w podróż do 
Rzymu przed Wielkanocą (pod-
czas triduum paschalnego dzwony 
milkną), a gdy wracają w niedzielę 
wielkanocną, zostawiają czekola-
dowe jajka w ogrodach. Legenda 
nie mówi, czy zostawiają też zającz-
ki, baranki i dzwonki, ale cukier-
nicy prześcigają się w pomysłach 
na urozmaicenie czekoladowych 
„znajdziek” wielkanocnych.

W niektórych regionach Fran-
cji, np. na południowym zachodzie 
(czyli „naszym”), z okazji końca 
zimy wypuszcza się na wody jezior 
pływające świeczki albo pali wiel-
kie ogniska. W Niedzielę Wielka-
nocną dziewczęta powinny wstać 
przed wschodem słońca, pójść 
zaczerpnąć wody ze strumyka 
i przynieść ją do domu, nie mó-
wiąc ani słowa. Taka woda ma stać 
się świetnym środkiem na zacho-
wanie urody i zdrowia.

Wielkanoc u przyjaciół z Cuveglio i Ronchamp Udziec jagnięcy 
i czekoladowe jajka

(awz)

My mamy naszą krzonówkę wielkanocną, nasze partnerskie miejscowości 
la colombę w Cuveglio i udziec jagnięcy oraz mnóstwo czekolady w Ronchamp. 
Razem możemy kiedyś urządzić doskonały, międzynarodowy wielkanocny 
obiad z deserem, dyngusem i polowaniem na jajeczka z czekolady.
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Sułkowicka krzonówka znowu w mediach

Sułkowickie gospodynie drugie w powiecie
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