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Gimnazjum na 100. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny

Dziękujemy za sprawność
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Piknik z Funduszami Europejskimi
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Wybrane z numeru:

Sprawdź, gdzie głosujesz    s. 8

Monografia stowarzyszeń na 
45-lecie miasta                s. 19

Piknik z funduszami UE    s. 9–18

W plakacie zapowiadającym Wie-
czornicę nad Zalewem w Sułko-
wicach i na powyższej plakietce 
wykorzystany został portret Ojca 
Świętego Jana Pawła II autorstwa 

Kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II była największym 
wydarzeniem ostatniego okresu. Dla nas w Polsce i dla nas w Koście-
le Krakowskim. Zwłaszcza Jana Pawła II – nie dlatego, że uważamy, 
iż był lepszym papieżem – nie nam sądzić wielkość papieży – ale dlatego, 
że jest nasz, że Go poznaliśmy, że byliśmy świadkami Jego pontyfikatu 
i doświadczyliśmy tak wielu łask przez Niego płynących.  Że to u nas, 
na oczach milionów ludzi stał się cud, którego nie rozpatrywał pewnie 
konsystorz kanonizacyjny – na pierwszej pielgrzymce do Polski Ojciec 
Święty powiedział: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi”. Powiedział i tak się stało. Oby wypowiadał nad nami te słowa 
nieustannie, oby nam nieustannie brzmiały w uszach i w sercach.

Na kanonizacji Jana Pawła II w naszej gminie nikt nie robił interesu 
ani nie zbijał kapitału politycznego, ani nie wykorzystywał jej do innych 
własnych celów. Chcieliśmy ją przeżyć jak najgłębiej i jak najserdeczniej 
– we wspólnocie. Dlatego na zaproponowane przez Urząd spotkanie nad za-
lewem w piątek przed kanonizacją nikt nie otrzymał imiennego zaprosze-
nia. Przyszedł ten, kto chciał, miał taką potrzebę i nie uląkł się przeciwności 
– choćby tak banalnych, jak deszcz i wiatr. I nikt nikomu za nic nie płacił.

W bloku papieskim w „Klamrze” zebraliśmy również echa kanoni-
zacji w szkołach i przedszkolach naszej gminy.

Kanonizacja z Iskierką Bożego Miłosierdzia          s. 2–5

Podczas tegorocznego wiel-
kanocnego spotkania z przedsta-
wicielami stowarzyszeń z naszej 
gminy burmistrz Piotr Pułka 
wręczył im pierwsze egzemplarze 
monografii „Stowarzyszeni może-
my więcej” – czyli książkę-album 
o stowarzyszonych dla stowarzy-
szonych i wszystkich mieszkań-
ców gminy, opracowany w ramach 
projektu Urzędu Miejskiego, skła-
danego za pośrednictwem LGD 
„Między Dalinem i Gościbią” i do-
finansowanego przez PROW. 

W książce została uhonoro-
wana przypadająca w tym roku 
rocznica 45-lecia nadania Sułko-
wicom praw miejskich.

Piknik w Sułkowicach zor-
ganizowany przez Urząd Miej-
ski w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Dni Otwartych Fun-
duszy Europejskich” był okazją 
do zaprezentowania mieszkań-
com, jak instytucje i organizacje 
naszej Gminy pożytkują szanse 
stwarzane przez dofinansowa-
nia unijne, jakie projekty zo-
stały dzięki nim zrealizowane 
i co my z tego w gminie mamy, 
a komuś być może podpowiedzia-
ły też pomysł na następne. 

Piknik był również okazją do 
pokuszenia się o skatalogowanie 
pozyskanych środków (stan na 
koniec kwietnia 2014), który to 
wykaz niniejszym publikujemy.

Diny Bellotti z reprodukcji podaro-
wanej przedszkolu w Krzywaczce 
przez kard. Stanisława Dziwisza. 
Na okładce zamieszczone zostały 
fotografie z pobytu delegacji Urzędu 
Miejskiego z księdzem proboszczem 
parafii w Sułkowicach, dzieka-
nem sułkowickim w sanktuarium 
w Łagiewnikach, podczas którego 
parafiom naszej gminy przekazana 
została Iskierka Bożego Miłosier-
dzia oraz zdjęcie gimnazjalistek 
niosących lampion z Iskierką na 
Wieczornicę nad Zalewem – chro-
niąc to wyjątkowe światełko przed 
strugami deszczu.

Przypominamy, że w związ-
ku ze zmianami w ordynacji wy-
borczej nastąpiła też zmiana ob-
wodów do głosowania w naszej 
gminie. Przypominamy aktual-
ny podział gminy i wykaz zmian 
– warto sprawdzić, nim 25 maja 
wybierzemy się do urn, by wy-
bierać europosłów na następną 
kadencję.

Fundusze Europejskie dla Gminy Sułkowice to:
7 tys. 104 mieszkańców podłączonych do wodociągu i kanalizacji

rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Biertowicach

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach

Zalew rekreacyjny w Sułkowicach

2 centra kultury (w Krzywaczce i Harbutowicach)

2 sale konferencyjno-świetlicowe (w Biertowicach i Harbutowicach)

9 programów integracji społecznej dla mieszkańców gminy

założenie spółdzielni socjalnej „Podkówka”

3 programy gminnych instytucji kultury

2 programy współpracy międzynarodowej z Ronchamp i Cuveglio

Dzięki Funduszom Europejskim 

Gmina Sułkowice 

rozwija się i pięknieje
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Tę wyjątkową drogę przeka-
zania Iskierki do naszych para-
fii uzyskaliśmy za wstawiennic-
twem ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza. 

Papieskie różańce
Ks. kardynał podarował też 

różańce, poświęcone przez Jana 
Pawła II jeszcze za jego życia, bur-
mistrzowi i wszystkim radnym 
gminy Sułkowice. Burmistrz wrę-
czył je adresatom na sesji w ponie-
działek 28 kwietnia. 

W kościele w Sułkowicach
Natomiast w piątek podczas 

wieczornej Mszy św. burmistrz 
przekazał ks. proboszczowi dar 
gminy dla kościoła w Sułkowicach 
– piękny złoty ornat z wizerunkiem 
św. Jana Pawła II i jego herbem 
papieskim. Oprawę liturgiczną 
Mszy św. zapewnił chór Apassio-
nata, a wzięli w niej udział przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego, róż-
nych organizacji, sułkowickiego 
gimnazjum i szkoły podstawowej 
oraz mieszkańcy gminy, którzy 
chcieli uczestniczyć w tym wyjąt-
kowym przygotowaniu się do uro-
czystości kanonizacyjnych. 

Z Iskierką nad zalew
Pomimo deszczowej pogody 

uczestnicy Mszy św. (niosąc Iskier-
kę) wyruszyli nad zalew, gdzie 
przy amfiteatrze przywitała ich 
marszowymi, żywymi rytmami 
orkiestra dęta dyrygowana przez 

W Łagiewnikach i Sułkowicach przed kanonizacją Jana Pawła II

Jestem, pamiętam, czuwam…
W piątek (25 kwietnia 2014 r.) przed kanonizacją Jana Pawła II o godzinie 15 burmistrz 
Piotr Pułka wraz z proboszczem sułkowickiej parafii ks. dziekanem Edwardem 

Antolakiem i delegacją Urzędu Miejskiego wzięli udział w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia w bazy-
lice w Łagiewnikach. Po nabożeństwie kustosz sanktuarium przekazał delegacji Iskierkę Bożego Miło-
sierdzia dla wszystkich parafii gminy. 

Andrzeja Moskala. Po niej wystą-
piły Dzieci Chudego (prowadzone 
przez Mateusza Pitalę) z zespołem 
Graham Band i dwoma skrzypacz-
kami – Marią Pitalą oraz Małgo-
rzatą Gumularz – z żywiołowym 
programem piosenek dedykowa-
nych Ojcu Świętemu. Uczniowie 
gimnazjum i szkoły podstawowej 
w Sułkowicach przynieśli wianki. 
I chociaż pogoda absolutnie nie 
zachęcała do takich wyczynów, 
wianki z zapalonymi świecami zo-
stały puszczone na taflę zalewu. 
Krótko się świeciły, ale nie wszyst-
kich to zniechęcało. Byli tacy, któ-
rzy łowili wianki i zapalali świece 
tak długo, aż wreszcie deszcz ze-
lżał i oświetlone wianki pływały 
po zalewie. Byli na tym koncercie 
także mieszkańcy spoza Sułkowic. 
I był ks. proboszcz Jacek Budzoń 
z Biertowic, który właśnie znad 
zalewu wziął Iskierkę dla swoich 
parafian w Biertowicach. 

Najwytrwalsi dobrnęli do 
końca wspaniałego koncertu 
w amfiteatrze, koncertu wyjątko-
wo pięknych wykonań pieśni zna-
nych i unikalnych, w którym wy-
stąpili ponadto: chór gimnazjum 
w Sułkowicach, zespół Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Ilona Bylica 
z zaprzyjaźnionego z Sułkowica-

Ornat z wizerunkiem św. Jana Pawła II 
i lampion z Iskierką podczas Mszy Świę-
tej w sułkowickim kościele 25 kwietnia

Deszcz – deszczem, a jak się dobrze po-
starać, to się świeczkę od Iskierki odpali

mi myślenickiego Teatru w Stodole 
Doroty Ruśkowskiej i chór Apassio-
nata. On też poprowadził zamykają-
cy uroczystość Apel Jasnogórski. 

Zostań z nami
To znaczy teoretycznie zamy-

kający, bo gdy wybrzmiały ostatnie 
dźwięki tej śpiewanej modlitwy, 
okazało się, że nikt nie chce jeszcze 
odchodzić. Wielu osobom przypo-
mniała się atmosfera podczas pa-
pieskich pielgrzymek pod oknem 
Kurii Biskupiej w Krakowie, gdzie 
niezależnie od pogody ludzie stali 
godzinami, by doczekać się na ten 
jeden moment, na kilka słów  feno-
menalnej rozmowy Papieża z „uli-
cą”, a tak naprawdę na to „coś”, cze-
go nie da się wypowiedzieć słowami, 
bo jest przecież czystą nadzieją 
i miłością. Wspólnie zaśpiewano 
więc „Barkę” przyzywając Naszego 
Świętego Papieża do tego kocha-
jącego zgromadzenia na zalewem 
w Sułkowicach. Aż chciałoby się za-
wołać jak wtedy: „Zostań z nami!”. 
I każdy miał poczucie, że dał coś 
z siebie – i wiele więcej otrzymał. 
A ci, którzy nie przyszli nad zalew, 
opowiadali później, że śpiew z amfi-

teatru niósł się w szerokim promie-
niu: i het po Jasienicę, i za Oblasek, 
i przez Rynek – tak wyraźnie, „jak-
by kto okno otworzył”. 

Ks. Jacek Budzoń nie tylko wziął znad 
zalewu Iskierkę dla swoich parafian 
w Biertowicach. Poproszony przez 
Apassionatę, śpiewał wraz z chórem 
Apel Jasnogórski i Barkę, a na koniec 
pobłogosławił zebranych
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Chór Apassionata:
Nie lękajcie się
Ukochany Ojcze Święty
Odszedłeś Ojcze Święty, odszedłeś na drugi brzeg [inc.]
Zwycięzca śmierci
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie

Orkiestra Dęta z Sułkowic:
Barka
Zwycięzca śmierci
Melodie marszowe

Dzieci Chudego:
Nie ma lepszego nad Jana Pawła II
Znowu Cię spotykam
Nie boję się

Zespół integracyjny Stowarzyszenia „Kolonia” i Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej:
Pod papieskim oknem 
Nauczył nas
(pieśni do słów Krystyny Stolarskiej z muzyką Kry-
styny Stolarskiej i Piotra „Kuby” Kubowicza)

25 kwietnia podczas Mszy św. i nad zalewem śpiewali

Chór szkolny gimnazjum w Sułkowicach:
Z głębi serc
Litania do Jana Pawła II

Ilona Bylica z myślenickiego Teatru w Stodole:
Zostań z nami
Tryptyk rzymski (fragment poematu Jana Pawła II)

Wszyscy dbali o dobre samopoczucie zmokniętych uczestników Wieczornicy, a Spółdzielnia Socjalna „Podkówka” 
przygotowała dla nich kruche babeczki z kremem z „papieskich kremówek”
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Szkoły i przedszkola św. Janowi Pawłowi II

Z potrzeby serca
Dla szkół i przedszkoli naszej gminy kanonizacja była wielkim wydarzeniem, które 
stało się inspiracją do przeprowadzenia lekcji wychowawczych, organizowania kon-

kursów, spotkań tematycznych i szkolnych uroczystości. Uczniowie, lepiej poznając postać tego wielkie-
go świętego naszych czasów, mogli przy okazji poznać i zrozumieć wiele wydarzeń w najnowszej historii.

ZPO w Harbutowicach 
swojemu Patronowi

To niezwykłe wydarzenie, 
że jakaś szkoła przeżywa kano-
nizację swojego Patrona. Nie 
dziwi więc, że w Harbutowi-
cach przeżywano to wydarzenie 
szczególnie uroczyście – nie tyl-
ko w szkole, ale w całej wsi, któ-
ra jest ze swoją szkołą bardzo 
silnie związana.

W czwartek 24 kwietnia 
uczniowie z klas V i VI przygoto-
wali pod okiem Bernadetty Zarem-
by wieczornicę ku czci Świętego 
Jana Pawła II, poprzedzoną Mszą 
św. o godz. 16 w kościele z udzia-
łem pocztów sztandarowych szkoły 
i strażackiego, przedstawicieli sto-
warzyszeń działających w Harbuto-
wicach, rodziców, uczniów i licznie 
przybyłych pozostałych mieszkań-
ców wsi. 

Przebieg tego wyjątkowego po-
południa tak relacjonowali ucznio-
wie na stronie szkoły:

Msza Święta miała wyjąt-
kową oprawę, uświetniły ją mię-
dzy innymi pieśni śpiewane przez 
uczniów oraz fragmenty nauczania 
Papieża Jana Pawła II. Po wyjściu 
z kościoła wszyscy uczniowie wraz 
z Ochotniczą Strażą Pożarną z Har-
butowic, Rodzicami i nauczyciela-
mi pieszo przeszli do szkoły, gdzie 
odbył się uroczysty apel. Wzięły 
w  nim udział klasy I, V, VI. 

Justyna Chwała Kl. V

Po Mszy św. udaliśmy się do 
szkoły, aby oddać hołd Papieżo-
wi Janowi Pawłowi II. Wszyscy 
wspólnie odmawialiśmy różaniec.

 Joanna Prusak Kl. VI
 
Podczas akademii uczniowie 

przypomnieli najważniejsze wy-
darzenia z życia Papieża i frag-
menty Jego nauki.

Ogólnie panowała bardzo 
miła atmosfera, a uczniowie do-
skonale odegrali swoje role.

Na zakończenie wszystkim 
uczniom i gościom wręczono kart-
ki z cytatami Jana Pawła II.

Jakub Jakubiec Kl. V

Wieczornica poświęcona Patronowi 
w ZPO w Harbutowicach

W sercach przedszkolaków
Dzieci dobrze wiedzą, że Papież 

kochał dzieci, więc – jak to dzieci – 
odpłacają mu miłością i chcą tę mi-
łość po swojemu wyrazić – a Panie 
dbają, by to, co po swojemu miało 
godną oprawę.

W przedszkolu nr 1 na specjal-
nych zajęciach dzieci recytowały 
wiersze poświęcone Janowi Pawło-
wi II, śpiewały Barkę, a także obej-
rzały film animowany o życiu Pa-
pieża i prezentację multimedialną  
z najważniejszymi wydarzeniami 
z Jego pontyfikatu. Dzieciom został 
też odczytany fragment z przemó-
wienia Jana Pawła II wygłoszone-
go po polsku w czasie Jubileuszu 
Dzieci, na placu św. Piotra w Rzymie 
w roku 2000.

W przedszkolu nr 2 na wspól-
nych zajęciach dzieci z zacieka-

wieniem słuchały odczytanego 
głośno, wzruszającego listu ro-
dziców Dawidka chorego na no-
wotwór złośliwy i uzdrowionego 
przez Ojca Świętego (Cudowne 
uzdrowienia z książki Franco 
Bucarellego pt. Listy dzieci do 
Karola). Z akompaniamentem 
gitary zaśpiewały Barkę i ogląda-
ły przyniesione z domu albumy, 
encyklopedie, gazety, broszury 
oraz wydruki z internetu, dzieląc 
się swoimi wiadomościami  o ży-
ciu i pontyfikacie Jana Pawła II.

Na przedszkolnym korytarzu 
urządzona została wystawa tema-
tyczna, a dzieci rysowały i malo-
wały swoje wyobrażenia o św. Ja-
nie Pawle II.

W przedszkolu nr 3 również  
nie mogło zabraknąć Barki, któ-
rą Ojciec Święty tak lubił. Dzie-
ci obejrzały fragment spotkania 
Jana Pawła II z dziećmi z progra-
mu TV Ziarno, a następnie spo-
śród wielu ilustracji wybierały 
postać Jana Pawła II oraz zdjęcia 
miejsc, w których Ojciec Święty 
przebywał i z którymi był bardzo 
mocno związany. Wspólnie z na-
uczycielkami wykonały gazetkę 
okolicznościową pt: „Jan Paweł II 
Święty”, a następnie zrobiły dla 
Ojca Świętego kwiaty, którymi tę 
gazetkę udekorowały.  Zarówno 
dzieci, jak pracownicy przedszko-
la chętnie słuchali – i wspólnie 
śpiewali – góralskie piosenki wy-
konywane  podczas wizyty Jana 
Pawła II w Zakopanem.

W szkołach i ZPO
Podobnie jak w Harbutowi-

cach, także i Zespół Placówek 
Oświatowych w Biertowicach za-
prosił mieszkańców do wspólnego 
przeżywania czasu oczekiwania na 
kanonizację. Uroczysty apel poświę-
cony Karolowi Wojtyle, a  przygoto-
wany przez klasę V pod okiem Be-
aty Góralczyk i Bogusławy Moskały, 
odbył sie w kościele parafialnym. 
Poprzez wspomnienia,  piosenki 
i wiersze przywołane zostały miejsca, 
w których przebywał Karol Wojtyła 
jako dziecko, młodzieniec, kapłan, 
a później biskup i papież. Znów Papież oczami dzieci – z PS 2
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na nowo odżyły w nas emocje, gdy 
spoglądaliśmy na prezentację mul-
timedialną ukazującą życie, pracę 
kapłańską, modlitwę i cierpienie 
Jana Pawła II. To było niezwykłe 
przeżycie. Na nowo poczuliśmy, że 
jest ktoś, kto spogląda na nas, czuwa 
i wstawia się za nami u Boga. Jan 
Paweł II pokazał nam jak można 
uzyskać świętość. To wielki auto-
rytet dla nas – napisali autorzy no-
tatki na stronie internetowej szkoły.

W Zespole Placówek Oświa-
towych w Rudniku w związku 
z kanonizacją papieży Jana XXIII i 
Jana Pawła II przygotowana zosta-
ła gazetka prezentująca Jan XXIII 
– Papieża uśmiechu i  Jana Pawła 
II – Papieża młodych. Nauczyciele 
wraz z uczniami przygotowali dla 
całej szkolnej społeczności montaż 
słowno-muzyczny o Janie Pawle II, 
a w szkolnej bibliotece można było 

obejrzeć wystawę książek o Janie 
Pawle II oraz dzieł jego autorstwa 
jako papieża i wcześniejszych – 
Karola Wojtyły.

Sułkowickie szkoły włączy-
ły się w uroczystość nad zalewem, 
na którą zaprosił mieszkańców 
burmistrz Piotr Pułka. Uczniowie  
szkoły podstawowej i gimnazjum 
wzięli udział w Mszy św. i koncer-
cie oraz puszczali na wodę zalewu 
wianki z zapalonymi świecami. 

W szkołach przygotowane zo-
stały gazetki tematyczne, a wycho-
wawcy przybliżali uczniom postać 
Jana Pawła II  na godzinach wycho-
wawczych. 

Chór gimnazjum wraz z na-
uczycielami opracował siedem 
piosenek (Z głębi serc, Litania do 
Jana Pawła II, Modlitwa do do-
brego Boga, Tacy sami jak my, 
W tobie jest światło, Wciąż mnie 
zadziwiasz Panie, Oczyszczenie), 
z których dwie wykonane zostały 

podczas koncertu nad zalewem, 
a dla społeczności szkolnej przy-
gotowany został scenariusz – 
W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II.

Ponadto w szkole podstawo-
wej w Sułkowicach 16 maja od-
będzie się XIX Przegląd Poezji 
i Piosenki Religijnej – w tym roku 
z mottem przewodnim: Jan Paweł 
II – Wielki Polak, Wielki Święty.

Święty uśmiechnięty
Dzieci z większości placówek 

oświatowych naszej gminy wzięły 
też udział w powiatowym konkur-
sie plastycznym Święty uśmiech-
nięty, ogłoszonym przez Myślenic-
ki Ośrodek Kultury i Sportu. 

Jury złożone z artystów pla-
styków przyznało równorzędne 
nagrody (wszystkie były pierw-
sze), wyróżnienia i podziękowania 

za udział. Laureatami nagród z na-
szej gminy zostali:
Inga Kozioł, Florian Czwartek, 
Aleksandra Babiak, Angelika 
Migo, Oliwia Knapek, Oliwia 
Klempka, Kamil Bartosz, Emilia 
Michalska i Bartek Biela z ZPO 
w Biertowicach; Arkadiusz Nowak 
i Krystian Bochenek z przedszkola 
nr 2 w Sułkowicach; Katarzyna Go-
lonka i Natalia Światłoń ze szkoły 
podstawowej w Harbutowicach; 
Martyna Stokłosa, Julia Bartosz, 
Karolina Kaszycka, Patrycja Wata, 
Marta Gumularz, Maria Gumu-
larz, Aneta Światłoń, Jakub Wrona, 
Natalia Ptak, i Natalia Malina ze 
szkoły podstawowej w Sułkowicach; 
Iga Przała i Daria Szuba-Łata ze 
szkoły podstawowej w Rudniku.

W sumie na konkurs nade-
słanych zostało 717 prac. Wszyst-
kie zostały pokazane na myśle-
nickim rynku podczas koncertu 
w dniu kanonizacji.

Uroczysty apel przed kanonizacją przygotowany przez ZPO w Biertowicach 
w kościele parafialnym

zebrała awz
fotografie  z archiwów placówek

Zaproszenia, zapowiedzi

Świetlica Środowiskowa 
w Sułkowicach 

ogłasza 
zapisy na wyjazd wakacyjny 

„Wśród bieszczadzkiej przyrody”
od 21 do 26 lipca 2014 r.

Zapewnione jest: 
wyżywienie (3 posiłki dziennie,
suchy prowiant na wycieczki, 
woda mineralna przez cały dzień);
wszystkie bilety wstępu, usługi 
przewodnickie, opłata autokaru 
na wycieczki;
opieka ratownika podczas kąpieli 
w basenie i zalewie;
medyczna opieka miejscowego 
ośrodka zdrowia (w razie potrzeby).

W programie:
– wyprawa na Połoninę Wetlińską;
– zwiedzanie Soliny i rejs statkiem po 
zaporze;
– wycieczka do Sanoka ze zwiedze-
niem skansenu budownictwa ludowe-
go oraz warsztatami garncarskimi;
– wycieczka do zamku w Krasiczynie 
lub Łańcucie;
– przejazd dużą pętlą bieszczadzką; 
– dwukrotny pobyt na krytym basenie 
(na terenie ośrodka, w którym dzieci 
będą zakwaterowane). 
Ponadto: plażowanie i kąpiel w jezio-
rze, gry i zabawy zręcznościowe, za-
jęcia sportowe, wieczór legend przy 
ognisku z kiełbaskami itp.

Cena – 600 zł 
(bez żadnych dodatkowych opłat)

Zapisy tylko do 20 maja, 

osobiście w Świetlicy Środowisko-
wej w Sułkowicach, Sportowa 45A,

chętni będą przyjmowani w kolejności 
zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

INFORMACJE : 

tel. 12 272-50-50 

wpłata w ratach: do 31 maja 300 zł 
i do 11 lipca pozostała kwota).

Gimnazjum w Sułkowicach 
zaprasza na festyn

Family Fest 5 
 najlepszą zabawą jest

1 czerwca 2014, o godz. 1300

na stadionie 
przy ul. Sportowej 

w Sułkowicach
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Przed wyborami do Europarlamentu 25 maja

Sprawdź, gdzie głosujesz – są zmiany
Część mieszkańców naszej gminy będzie w nadchodzacych wyborach głosowała w innym niż dotąd 

lokalu wyborczym. Jest to efekt zmian w Kodeksie Wyborczym, wskutek których Rada Miejska 
w Sułkowicach zobowiązana była do uchwalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze 

i obwody do głosowania. Uchwała w tej sprawie podjęta została na sesji 28 lutego 2013 r. 

 Nr Granice obwodu Lokal wyborczy Zmiana dotyczy:

1
Miasto Sułkowice: 
os. Zielona, ulice Szkolna 
i Ptasznica

Gminny Ośrodek 
Kultury z siedzibą 
w Sułkowicach

ulice Sucha Góra i Zarzecze należą do obwo-
du 2 i głosują w przedszkolu nr 2

2

Miasto Sułkowice, ulice: 
Sucha Góra, Zarzecze, 
Na Oblasek, 21 Stycznia, 
Krzywa, Sportowa, Ks. 
Józefa Sadzika, 1 Maja, 
Zagumnie, Smereczyń-
skiego,  Polna, 
Na Granicy, Tysiąclecia

Przedszkole 
Samorządowe Nr 2 
w Sułkowicach

obwód obejmuje więcej ulic, ale te, które 
w nim wcześniej były – pozostają bez zmian

3

Miasto Sułkowice, ulice: 
11 Listopada, Wąska, 
Zagroda, 24 Lipca, Rynek, 
Ślusarska, Wyzwolenia, 
Wolności, Kpt. Stanisława 
Stanaszka,  Kowalska

Stara Szkoła 
w Sułkowicach, 
Rynek 6

ulice Tysiąclecia i Na Granicy należą do ob-
wodu 2 i głosują w przedszkolu nr 2;
ulica Na Węgry należy do obwodu 4 
i głosuje w Starej Szkole (ale w lokalu po prze-
ciwnej stronie niż dotychczas);
poza tym do obwodu należy więcej ulic 

4
Miasto Sułkowice, ulice: 
Partyzantów, Starowiej-
ska, Na Węgry

Stara Szkoła 
w Sułkowicach, 
Rynek 6

ulica 11 Listopada należy do obwodu 3 
i głosuje w Starej Szkole (ale w lokalu po prze-
ciwnej stronie niż dotychczas); 
poza tym do obwodu należy więcej ulic

5 Sołectwo Harbutowice
Zespół Placówek 
Oświatowych 
w Harbutowicach

bez zmian

6

Sołectwo Rudnik, ulice:  
Dolna, Blakówka, Star-
cówka, Centralna numery 
parzyste do nr 62 
i nieparzyste do nr 111

Stare Przedszkole 
w Rudniku

ulica Centralna – numery parzyste od 64 
do 136 i nieparzyste od 113 do 159 należą do 
obwodu 7 i głosują w Remizie OSP;
ulice Szkolna i Bukowa należą do obwodu 7 
i głosują w Remizie OSP

7

Sołectwo Rudnik, ulice: 
Bukowa, Szkolna, Cen-
tralna numery parzyste 
od nr 64 i nieparzyste od 
nr 113, Słoneczna

Remiza OSP 
w Rudniku, 
ul. Centralna 205

zmiany nie dotyczą dotychczasowych adresów 
z tego obwodu

8 Sołectwo Biertowice
Zespół Placówek 
Oświatowych 
w Biertowicach

bez zmian

9 Sołectwo Krzywaczka
Zespół Placówek 
Oświatowych 
w Krzywaczce

bez zmian

W razie wątpliwości do 19 maja (poniedziałek)  
można sprawdzić swoje nazwisko na listach w Spisie 
wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 
r., udostępnionym wyborcom do wglądu w Urzędzie 
Miejskim w Sułkowicach, w Referacie Spraw Obywatel-
skich i Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 6)  w godzi-
nach pracy Urzędu. Udostępnienie spisu wyborców na-
stępuje na pisemny wniosek zainteresowanego, którego 
formularz można pobrać również w pokoju nr 6.

Do głosowania koniecznie trzeba zabrać ze sobą 
swój dowód osobisty lub paszport.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach: 
od 700 do 2100.

Osoby przebywające czasowo poza miejscem 
zameldowania lub bez stałego miejsca pobytu 
mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czaso-
wego pobytu, ale muszą złożyć w Urzędzie Miejskim 
pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do 
20 maja 2014 r.

Gmina Sułkowice należy do Okręgu Wyborczego 
nr 10 – Małopolska i woj. świętokrzyskie.

Poprawnie oddany głos jest wtedy, gdy wyborca 
stawia znak x w kratce z lewej strony przy nazwisku 
jednego z kandydatów na jednej liście.
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Mija 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi kampanię promocyjną  w mediach 

oraz w postaci imprez plenerowych w całym kraju, pokazując, jak bardzo zmienia się Polska 
i jak wielki skok cywilizacyjny dokonuje się tam, gdzie samorządy potrafiły skorzystać z możliwości 

oferowanych przez fundusze europejskie. Akcja ma na celu pokazanie konkretnych dokonań 
i zrealizowanych projektów na skalę kraju, regionu, a także lokalnych. 

I to właśnie dlatego 4 maja mieliśmy w Sułkowicach „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 
z prezentacją naszych realizacji – gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Beneficjenci dofinansowań 
przedstawionych w ramce obok 
podczas pikniku prezentowali swo-
je dokonania w postaci plansz ze 
zdjęciami dokumentującymi zreali-
zowane projekty, folderów i ulotek.

Na stoisku Urzędu Miejskiego 
prym wiodła Jednostka Realizują-
ca Projekt  „Program zaopatrzenia 
w wodę oraz odprowadzania i oczysz-
czania ścieków w gminie Sułkowice 
– etap I”, która pod bezpośrednim 
kierownictwem burmistrza Piotra 
Pułki odpowiada za największe po-
wierzone gminie pieniądze unijne 
z POIiŚ  największy program inwe-
stycyjny w historii gminy. Pracow-
nicy UM wręczali odwiedzającym 
ulotki i prospekty oraz udzielali roz-
maitych wyjaśnień – także tych doty-
czących segregacji odpadów. Można 
było obejrzeć (i wziąć do ręki) statu-
etki nagród zdobytych przez gminę 
za dokonania ekologiczne, a także 
zdjęcia dokumentujące wszystkie 
projekty realizowane przez Urząd 
Miejski z udziałem funduszy ze-
wnętrznych. Urząd bowiem pozy-
skuje środki na inwestycje w gminie 
nie tylko z programów unijnych, 
lecz również z konkursów ministe-
rialnych i marszałkowskich. Przy 
tym stoisku można było również 
wymienić plastikowe nakrętki na 
sadzonki drzew i roślin ogrodowych 
podarowanych przez Nadleśnictwo 
i szkółkę Marii Szewczyk – 1 szt. za 50 
nakrętek. W ten sposób gimnazjum 
prowadziło zbiórkę pieniędzy na wó-
zek inwalidzki dla chorego dziecka. 
Akcja cieszyła się dużym powodze-
niem wśród gości pikniku – zebra-
nych zostało 96 kg nakrętek czyli ok. 
35 tys. sztuk. Szkoła otrzymała po-
nadto dużą sadzonkę jodły, kóra już 
została posadzona na jej terenie.

Swój udział w pikniku miało 
także najmłodsze „dziecko” wśród 

W okresie od 4 lipca 2008 do 1 maja 2014 r. Gmina Sułkowice 
pozyskała dofinansowanie z następujących Funduszy Europejskich: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
– 39 mln 312 tys. 93 zł 63 gr – Urząd Miejski 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
–   2 mln 168 tys. 544 zł 68 gr – Urząd Miejski 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
–   1 mln 078 tys. 725 zł 30 gr – Urząd Miejski – oś 3,  

UM przy współpracy z LGD Między Dalinem i Gościbią – oś 4,
Gminna Biblioteka Publiczna z LGD –oś. 4 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
–   3 mln 507 tys. 768 zł 24 gr, w tym:

3 mln 420 tys. 675 zł 19 gr – Ośrodek Pomocy Społecznej 
             87 tys. 093 zł 05 gr – Gminny Ośrodek Kultury 

Program Citizenship „Europe for Citizens” 
–                   56 tys. 350 zł 31 gr – Urząd Miejski bezp. z Brukseli

ŁĄCZNIE: 

46 mln 123 tys. 482 zł 16 gr

Podczas pikniku z przedstawieniami proekologicznymi wystąpiły dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej z Sułkowic, Rudnika i Biertowic
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gminnych stowarzyszeń – Spół-
dzielnia Socjalna „Podkówka”, 
która przygotowała dla pikniko-
wych gości wspaniałą ucztę dla 
podniebienia (a i dla oka – takiego 
pieczonego prosięcia, jakie wjecha-
ło na jej stoisko, nie widuje się za 
często). Powstanie „Podkówki” to 
efekt pracy koncepcyjnej i zabie-
gów Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Miejskiego, wspartych na 
etapie tworzenia spółdzielni przez 
OSP Sułkowice jako współzałoży-
ciela. „Podkówka” nie powstałaby, 
gdyby nie kolejne edycje projektów 
integracji społecznej i aktywizacji 
zawodowej, prowadzone przez OPS. 
Dzięki nim dziś jest m.in. spółdziel-
nia, która daje pracę 12 osobom, 
w tym 10 długotrwale bezrobotnym. 

Już w czerwcu „Podkówka” 
zaprosi nas na huczne otwarcie 
swojej restauracji w budynku 
internatu i smaczne posiłki na co 
dzień.

Sam OPS również miał swoje 
stoisko z ulotkami i informacjami 
o zrealizowanych programach, 
a pracownicy ośrodka udzielali 
bliższych informacji odnośnie pro-
gramów aktualnie realizowanych 
i najbliższych zamierzeń.

Pięknie prezentowało się sto-
isko biblioteki, na którym kró-
lowały gustownie zaaranżowane 

eksponaty, wypożyczone na tę 
okoliczność z Izby Tradycji. Swo-
je stoisko miało też Gimnazjum 
w Sułkowicach – które użyczyło 
boiska na organizację „Dni Otwar-
tych”. Prezentowało ono m.in. au-
torską grę opartą na tradycyjnych 
motywach kowalskich –  laureat-
kę nagrody „Skarby Małopolski” 
w 2013 roku.

Na piknikowej scenie wystę-
powały utalentowane artystycz-
nie dzieci i młodzież. Najpierw na 
piękny spektakl baśniowy zapro-
sił Zespół Placówek Oświatowych 
w Harbutowicach. Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole, działające przy tej 
placówce, zdobyło dofinansowanie 
na projekt Teatr Młodego Akto-
ra. Projekt jest już zakończony, ale 
szkoła nadal żyje teatrem. Następ-
nie zagrała orkiestra dęta, a po niej 
z programami proekologicznymi na 
scenie wystąpiły dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej z Sułkowic, Rudnika 
i Biertowic. Każda z grup na swój spo-
sób przekazywała przesłanie, że ży-
cie na naszej planecie jest skarbem, 
który należy szanować i chronić.

Kolejno na scenie prezentowa-
ły się 3 formacje wiekowe zespołu 
tanecznego Retro oraz zespół Dzie-
ci Chudego z akompaniamentem 
zespołu Graham Band – zespoły 
działające przy GOK, a sam ośrodek 
demonstrował zrealizowane projek-

ty na planszach na stoisku oraz za-
pewnił nagłośnienie imprezy. 

Równolegle toczyło się pik-
nikowe życie z takimi atrakcjami 
jak: malowanie twarzy, zabawa na 
dmuchańcach i skakańcach, ostre 
emocje w żyroskopie, przejażdż-
ka na koniu ze stadniny Ryszarda 
Kiebzaka, ze smakołykami (lody 
włoskie, wata cukrowa), przysma-
kami z „Podkówki” i… galerią aut 
strażackich z całej gminy. 

Dzień 4 maja to doroczne stra-
żackie święto. Straże naszej gminy 
także korzystają z dofinansowań 
zewnętrznych, a OSP Harbutowice 
pokusiło się nawet – przy pomocy 
LGD – o pozyskanie dofinansowa-
nia unijnego z PROW na urządzenie 
świetlicy wiejskiej w swojej strażni-
cy. Wszystkie jednostki skorzystały 
też już m.in. z programu marszał-
kowskiego „Małopolskie strażnice”. 
Na pikniku udostępniły swoje sa-
mochody do oglądania, przygląda-
nia się,   kręcenia kierownicą i trą-
bienia „pibibką”, co przyciągało całą 
chmarę dzieci  – i nie tylko. W końcu 
każdy kiedyś chciał być strażakiem, 
a tylko nielicznym się to udało.

Pogoda, choć wietrzna i nie-
pewna, nie sprawiła psikusa i po-
zwoliła zebranym na cieszenie się 
tym radosnym popołudniem na 
zakończenie świątecznego majo-
wego tygodnia.

Uczestników pikniku powitał burmistrz Piotr Pułka, 
a prowadził go Bartosz Cwynar z myślenickiej iTV

Na stoisku Spółdzielni Socjalnej „Podkówka”

Na scenie dzieci z Harbutowic – na ławkach na swój wy-
stęp czekają dzieci ze Ś wietlicy Środowiskowej

Te wspaniałe krasnale to najmłodsza formacja zespołu 
„Retro”

(awz)
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Dzięki pieniądzom z UE w naszej gminie
Realizujemy największy projekt inwestycyjny w historii Gminy:

66 mln 730 tys. 995 zł 37gr  
wartość projektu

39 mln 312 tys. 093 zł 63 gr  
dofinansowanie z POIiŚ

27 mln 418 tys. 901 zł 74 gr  
wkład własny Gminy

Program zaopatrzenia w wodę 
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków 

w gminie Sułkowice – część I 2007–2013

Na ten program nasza gmina otrzymała dofi-
nansowanie w  2011 roku i dwa rozszerzenia w latach 
2013 i  2014, co pozwala nam zrealizować:

97 km 192,5 m wybudowanej sieci kanalizacyjnej

10 km 643,5 m przebudowanej sieci wodociągowej

22 pompownie sieciowe

70 pompowni przydomowych

Po zrealizowaniu 9 zadań Programu... – część I 
w naszej gminie będziemy mieli:
7 tys. 104 mieszkańców podłączonych do wodociągu 
i kanalizacji 

nowoczesne technologie uzdatniania wody w Stacji Ujęcia 
Wody na Gościbi

przepustowość rozbudowanej oczyszczalni w Biertowi-
cach osiągnie 2 tys. 510 m3 ścieków na dobę

9 zadań inwestycyjnych – realizacja – Urząd Miejski

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowi-
cach etap II, zrealizowane w latach 2007–2008

Wartość całkowita: 
1 mln 494 tys. 712 zł 38 gr 
Dofinansowanie: 
923 tys. 194 zł 12 gr

Wykonane zostały kolektory sanitarne główne 
i boczne oraz przyłącza kanalizacyjne na terenie Bier-
towic. Zadanie to stanowiło kontynuację ogólnego 
przedsięwzięcia – ochrony zlewni potoku Skawinka. 

Efektem zrealizowanej inwestycji jest uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej, poprawa stanu sani-
tarnego w Biertowicach. 

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej wyniosła 5 km 595,5 m.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowi-
cach etap IV, zrealizowane w latach 2009–2010

Wartość całkowita: 
6 mln 193 tys. 431 zł 81 gr 
Dofinansowanie: 
3 mln 525 tys. 876 zł 37 gr

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego 
systemu kanalizacyjnego Gminy Sułkowice i objęła 
swym zasięgiem część miasta Sułkowice. Ze względu 
na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepom-
pownie ścieków i transport ścieków za pomocą kolek-
torów tłocznych do miejsc włączenia do istniejących 
grawitacyjnych kolektorów sanitarnych. 

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej wyniosła 19 km 620,5 m.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I, 

zrealizowane w roku 2009

Wartość całkowita: 
3 mln 506 tys. 725 zł 39 gr 
Dofinansowanie: 
1 mln 891 tys. 421 zł 94 gr

Wybudowana została kanalizacja sanitarna w rejo-
nie ul. Dolnej w Rudniku. Kanał główny został włączo-
ny do istniejącego kolektora sanitarnego, biegnącego 
do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Inwestycja 
objęła obiekty liniowe i inżynierskie na trasie kanaliza-
cji oraz tam, gdzie okazało się to potrzebne, przekładki 
istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego. 

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej wyniosła 11 km 281,5 m.

4. Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach, 
zrealizowane w latach 2008–2010

Wartość całkowita: 
1 mln 182 tys. 263 zł 89 gr 
Dofinansowanie: 
726 tys. 186 zł 82 gr

Inwestycja objęła centralną część miasta Sułkowice: od-
cinek wodociągu łączącego istniejący wodociąg w ul. Wolno-
ści z wodociągiem w ul. Tysiąclecia. Prace prowadzone były 
na obszarze z zabudową o charakterze jednorodzinnym i za-
grodowym. 

Powstała sieć wodociągowa o długości 2 km 655,5 m, ko-
mora wodomierzowa oraz komora redukcji ciśnienia.
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5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach 
etap V wraz z rozbudową wodociągów

Wartość całkowita: 
7 mln 707 tys. 304 zł 56 gr 
Dofinansowanie: 
5 mln 497 tys. 741 zł 54 gr

W Sułkowicach w rejonie ulic: Na Węgry, 11 
Listopada, Starowiejskej oraz Kowalskiej i w pół-
nocnej części Harbutowic prowadzona jest budowa 
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa magistrali 
wodociągowej. Całość tworzyć będzie grawitacyjną 
sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki sanitarne 
do oczyszczalni ścieków w Biertowicach. Inwesty-
cja obejmuje również przebudowę magistrali wodo-
ciągowej. Swoim zakresem objęła obiekty liniowe 
i inżynierskie na trasie kanalizacji i wodociągu oraz 
– w razie konieczności – przekładki istniejącego 
uzbrojenia pod- i nadziemnego.

Po zakończeniu robót ziemnych etapami, na 
bieżąco prowadzone są naprawy zniszczonych na-
wierzchni dróg lub ich fragmentów.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej 
w ramach tego zadania wyniesie 16 km 347,50  m, 
a długość zmodernizowanej i rozbudowanej sieci wo-
dociągowej – 7 km 988 m.

Zadanie rozpoczęte zostało w 2012 r., 
a jego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2014 r.

6) Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 
w Biertowicach

Wartość całkowita: 
13 mln 405 tys. 778 zł 31 gr 
Dofinansowanie: 
9 mln 566 tys. 058 zł 22 gr

Oczyszczalnia ścieków w Biertowicach, przed 
przystąpieniem do jej rozbudowy, obliczona była na 
odbiór maks. 625 m3 ścieków na dobę. Wskutek pro-
wadzonej inwestycji ma osiągnąć czterokrotnie więk-
szą  przepustowość – 2 tys. 510 m3/dobę, czyli taką, 
która zabezpieczy całą gminę (także po wykonaniu 
nowych i planowanych podłączeń) na wiele lat. 

Inwestycja obejmuje budowę ciągu mechanicz-
nego oczyszczania z zastosowaniem zblokowanych 
urządzeń tzw. sitopiaskowników oraz budowę nowej 
stacji zagęszczania i odwadniania osadu. Zlikwi-
dowano blok kontenerowej oczyszczalni BIO-200, 
a do biologicznego oczyszczania przewidziane zosta-
ły dwa nowe ciągi reaktorów wielofazowych z komo-
rą beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz osadni-
kami wtórnymi. Do stabilizacji osadu przewidziane 
są komory stabilizacji osadu nadmiernego. 

Wszystkie zbiorniki zrealizowano w konstrukcji 
żelbetowej.

Zadanie rozpoczęte zostało w 2012 r., 
a jego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2014 r.

7) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w Harbutowicach

Wartość całkowita: 
5 mln 115 tys. 396 zł 53 gr 
Dofinansowanie: 
3 mln 535 tys. 030 zł 12 gr

Modernizacja stacji uzdatniania wody jest nie-
zbędną inwestycją, zwłaszcza że jest to jeden z naj-
starszych obiektów infrastruktury w Gminie, który 
do tej pory nie przechodził poważniejszego remontu. 
Zadanie jest bardzo kosztowne i trudno byłoby je zre-
alizować bez współfinansowania z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Istotą modernizacji stacji uzdatniania wody jest 
gruntowna przebudowa filtrów, zautomatyzowanie 
procesów technologicznych, budowa dodatkowego 
zbiornika czystej wody. 

Ponadto zostanie zmieniona technologia uzdat-
niania wody oraz poprawione będą jej parametry po-
przez kompaktowy system sedymentacji, z zastoso-
waniem procesu aktywnej koagulacji i fluktuacji. 

Dzięki zastosowanej technologii będziemy mieli 
czystą i zdrową wodę oraz czyste środowisko, z któ-
rego jest ona pobierana.

Zadanie rozpoczęte w kwietniu 2013 r., 
a jego zakończenie zaplanowano na październik 2014 r.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – etap II

Wartość całkowita: 13 mln 868 tys. 356 zł 84 gr 
Dofinansowanie: 8 mln 630 tys. 233 zł

Zadanie realizowane z 1. rozszerzenia dofinansowania, rozpoczęte w marcu 
2014 r., a jego zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2015 r.

Inwestycja obejmuje obszar Rudnika, z wyłącze-
niem terenów przy ul. Dolnej, gdzie kanalizacja sani-
tarna została już wykonana w I etapie. 

Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwala-
ją na prowadzenie sieci w terenie niezabudowanym 
oraz w pasie drogowym. Istniejący układ komunika-
cyjny zostanie zachowany. Kanały wytrasowano tak, 
aby uwzględnić podłączenie do kanalizacji maksy-
malnej liczby gospodarstw w powiązaniu ze zgodami 
właścicieli nieruchomości oraz możliwościami tech-
nicznymi wynikającymi z ukształtowania terenu. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej 
w ramach tego zadania wyniesie 31 km 907,5 m.

9) Budowa kanalizacji sanit. w Sułkowicach – etap VI

W kwietniu 2014 r. ogłoszony został przetarg, 
który wyłoni wykonawcę. Trasa projektowanej kana-
lizacji przebiega wzdłuż ul. Partyzantów i ulic bocz-
nych. Powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjno-
-ciśnieniowa o długości 12 km 440 m, która tworzy 12 
zlewni, 12 pompowni sieciowych oraz 12 pompowni 
przydomowych wraz ze studzienkami. 

Zadanie realizowane z 2. rozszerzenia dofinansowania, rozpoczęte zostanie 
w lipcu 2014 r., a jego zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2015 r.

Szacowana wartość inwestycji : ok. 10 mln 500 tys. zł
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Nad sprawnym przeprowadzeniem programu czuwa powołana w Urzędzie Miejskim Jednostka 
Realizująca Projekt (JRP)

Jednostka Realizująca Projekt działa pod bezpośrednim 
kierownictwem Burmistrza Piotra Pułki i nadzorem 
Jerzego Biernata (MAO). W jej skład wchodzą ponadto: 
Dorota Gabryl (kierownik), Adam Gumularz, Teresa 
Garbień, Beata Małota, Hanna Pluszczyk, Ewa Flaga, 
Wojciech Bargieł i Elżbieta Łabędź.

Na fotografii obok stoisko Urzędu Miejskiego na pikniku „Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich” 4 maja br.; 
na stole prezentowane są statuetki nagród zdobytych przez 
gminę za działania proekologiczne oraz ulotki nt. projektów-
zrealizowanych przez UM dzięki funduszom unijnym.

 Ekologia to u nas tradycja 
i dobra praktyka. Jesteśmy jedną 
z pierwszych gmin w regionie, któ-
ra wprowadziła segregację odpadów u źródeł w oparciu o własne, nowoczesne składowisko odpadów komu-
nalnych. Od lat prowadzone jest tutaj proekologiczne wychowywanie dzieci i młodzieży już od przedszkola. 
Nasi uczniowie są laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Gmina – jest wielokrotną laure-
atką nagród za ochronę powierzchni ziemi, nosi zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii i Ekologicznej 
Gminy, a w ostatnich latach zajmuje wysokie miejsca w rankingach skuteczności pozyskiwania funduszy 
europejskich i efektywnego ich zagospodarowania.

 Kanalizowanie gminy rozpoczęte zostało w połowie lat 90. XX wieku. Kolejne samorządy starały się 
na miarę możliwości budżetu gminy dokładać następne odcinki do już zrealizowanych. Dzięki zastrzykowi 
finansowemu, jakim jest dofinansowanie z UE, w połączeniu z mobilizacją możliwości budżetowych gminy 
osiągnięty został znaczący stopień skanalizowania i zwodociągowania gminy, co obrazuje powyższa tabelka.

P.S. Uprzedzając ewentualne wątpliwości tych, którzy zechcą porównywać dane zawarte w powyższej tabelce (i w całym 
przedstawionym materiale) z danymi publikowanymi przez nas w „Klamrze” nr 8/2013 wyjaśniamy, że od tego czasu 
gmina uzyskała 2. rozszerzenie dofinansowania z POIiŚ, co pozwoliło na uruchomienie dodatkowych zadań inwestycyj-
nych, a część zadań została już zakończona. To umożliwiło uściślenie zasięgu wykonanych prac, wydatkowanych kwot 
i wysokości dofinansowania zrealizowanych zadań z funduszy unijnych. 

2006 rok 2015 rok

20 % stopień skanalizowania gminy 64%

2 784 osób
liczba użytkowników 
sieci kanalizacyjnej

9 296 osób

– Bardzo cenimy sobie życzli-
wość WFOŚiGW, dzięki której mo-
gliśmy prowadzić zaplanowane 
inwestycje, jeszcze zanim otrzy-

maliśmy dofinansowanie z POIiŚ. Pieniądze pożyczone 
z Funduszu naprawdę okazały się drożdżami dla rozwoju 
gminy. Do zwrotu były tylko drożdże – rozwój pozostaje 
w gminie. 

W tym roku kończymy większość zadań inwestycyj-
nych objętych „Programem zaopatrzenia w wodę oraz od-
prowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice 
– część I”. Mam świadomość, że mogliśmy rozwinąć skrzy-
dła dzięki pieniądzom z POIiŚ, że bez nich nie bylibyśmy 
w stanie wykonać tak kosztownych i tak korzystnych dla 
gminy inwestycji i planować następnych. 

Warto przy okazji pamiętać, że te pieniądze nie 
przyszły do Gminy same. Nikt nam ich nie podaro-
wał na piękne oczy. Musieliśmy wspólnie, w szerokim 
zespole pracowników Urzędu wypracować taką moż-
liwość. Stworzyć dokumenty strategiczne, koncep-
cje ogólne, wreszcie projekty dla konkretnych zadań 
z pełną dokumentacją. Każda wykonywana inwestycja 
to owoc kilku lat ciężkiej pracy poprzedzającej wejście 
w teren ekip fizycznie prowadzących prace. Tworzyli-

Inwestycje dla pokoleń
Burmistrz Piotr Pułka o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych w gminie, pomocy 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środkach pozabudżetowych:

śmy te dokumenty sami, nie zatrudnialiśmy firm ze-
wnętrznych.

Ale nie żal na to ani czasu, ani wysiłku, bo to, co 
robimy teraz, będzie służyło nam, naszym dzieciom 
i naszym wnukom. To są inwestycje dla pokoleń. Mam 
nadzieję, że będzie też nadal przyczyniało się do rozwo-
ju przedsiębiorczości w naszej Gminie. 

Fundusze europejskie to najpoważniejszy zastrzyk 
finansowy dla naszej gminy, ale nie jedyny. Z równym 
powodzeniem sięgamy po krajowe środki zewnętrzne, np. 
z marszałkowskiego programu „Małopolskie Remizy”, 
z którego skorzystały już wszystkie nasze jednostki OSP, 
a w tym roku zaczynamy „drugą kolejkę”; z rządowego 
programu „Radosna szkoła”, dzięki któremu powstały 
place zabaw i miejsca zabaw w szkole w ZPO w Rudniku 
i szkole podstawowej w Sułkowicach, a kolejny realizowa-
ny jest w Krzywaczce. Dzięki funduszom zewnętrznym 
urządziliśmy ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy 
szkole w Sułkowicach. Korzystamy też z programów wo-
jewódzkiego i powiatowego urzędu pracy: i jako praco-
dawcy, i z myślą o bezrobotnych mieszkańcach.  Możemy 
systematycznie inwestować właśnie dlatego, że nie ogra-
niczamy się wyłącznie do możliwości naszego budżetu, 
lecz stale zasilamy go pieniędzmi z zewnątrz. 
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W ramach projektu została zrewitalizowana 
przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha. 
Powstał park rzeczny, w którym znajduje się:

– zbiornik wodny, przepływowy, o powierzchni    
ok. 10 tys. m2 i pojemności 23 tys. m3, zasilany woda-
mi górskiego potoku Gościbia, 

– zadaszony amfiteatr o powierzchni ok. 158 m2,
– murowany, zadaszony grill z ławeczkami i sto-

łami oraz miejsce na ognisko,
– budynek wypożyczalni sprzętu z toaletami pu-

blicznymi i bufetem.

4 mln 190 tys. 876 zł 79 gr   
wartość projektu

2 mln 168 tys. 544 zł 68 gr
dofinansowanie z MRPO

2 mln 022 tys. 332 zł 74 gr  
wkład własny Gminy

Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Zadanie z programu rewitalizacji 

zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2011–2012 
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Na zrewitalizowanym obszarze zostały urządzo-
ne alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz zasa-
dzono drzewa i krzewy ozdobne. 

Zalew przyciąga tłumy podczas upalnej pogody. 
Odbywają się nad nim imprezy rekreacyjne organizo-
wane przez Urząd Miejski lub dzierżawcę bufetu oraz 
sportowe, np. zawody aquathlonowe KS Delfin w 2013 r.,
w których wzięli udział zawodnicy  całego regionu 
Polski Południowej, bieg o Puchar Burmistrza itp. 

Nad bezpieczeństwem wypoczywającycych czu-
wają ratownicy zatrudnieni przez gminę.

2 mln 094 tys. 094 zł 84 gr   
wartość projektu

1 mln 078 tys. 725 zł 30 gr
dofinansowanie z MRPO

1 mln 015 tys. 369 zł 54 gr  
wkład własny Gminy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
7 zadań zrealizowanych z osi 3. przez Urząd Miejski

i z osi 4. przez Urząd Miejski 
z pomocą LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Wartość całkowita: 
412 tys. 031 zł 70 gr 
Dofinansowanie: 
253 tys. 298 zł

1. Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce
zrealizowane w latach 2009–2010

Wartość całkowita: 
121 tys. 212 zł 38 gr 
Dofinansowanie: 
79 tys. 021 zł 32 gr

2. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Biertowicach 
zrealizowane w roku 2012

Gmina wydzierżawiła stary budynek parafialny 
w zamian za kapitalny remont. Jego wnętrze zosta-
ło zaadaptowane na obiekt wielofunkcyjny i wypo-
sażone z myślą o potrzebach wiejskich organizacji, 
stowarzyszeń i placówek kulturalnych. Opiekę nad 
obiektem sprawuje Świetlica Środowiskowa. W Cen-
trum działa ponadto: filia Gminnej Biblioteki, Stow. 
„Muzyczna Parantela”, Stow. Gospodyń „Swojskie 
Klimaty” oraz sołtys. Obiekt jest przystosowany do 
przyjęcia pod swój dach również sekcji i stowarzy-
szeń, które powstaną w przyszłości.

Urządzony został teren rekreacyjny obejmujący:
– boisko rekreacyjne do piłki nożnej o wymiarach 

25x50 z murawą trawiastą i aluminiowymi bramkami,
– boisko rekreacyjne do siatkówki,
– 10 miejsc postojowych z nawierzchnią żwirową.
Teren został ogrodzony siatką o wysokości 2 m 

i 5 m. Urządzony też został plac zabaw z piaskownicą, 
zjeżdżalnią, huśtawką podwójną, wagą i zestawem 
zabawowym. 

Rok później teren został oświetlony z funduszu 
sołeckiego.

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi
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Wartość całkowita: 
239 tys. 689 zł 50 gr 
Dofinansowanie: 
157 tys. 017 zł

3. Remont parkingu z elementami małej architektu-
ry w Rudniku zrealizowany w roku 2012

W centrum wsi, na przestrzeni między kościo-
łem a cmentarzem wykonany został tarasowy par-
king z nawierzchnią z kostki brukowej o powierzchni 
1 tys. 368,075 m2 i chodnik o powierzchni 389,85 m2  
wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz podbudową 
tłuczniową. 

Zagospodarowany teren wzbogacono szatą ro-
ślinną i elementami małej architektury. 

Teren został odwodniony (dwie studnie odwod-
nieniowe) i oświetlony.  Zamontowano 20 ławek.

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

Wartość całkowita: 
67 tys. 450 zł 74 gr 
Dofinansowanie: 43 tys. 470 zł

4. Urządzenie Gminnego Centrum Ekologiczne-
go w Biertowicach zrealizowane w roku 2013

W sali użyczonej gminie przez Zakład Gospodar-
ki Komunalnej sp. z o.o. w obiekcie w Biertowicach 
został przeprowadzony kapitalny remont. Wyposa-
żono ją w urządzenia multimedialne pozwalające 
prowadzić dzialalność konferencyjno–świetlicową: 
Gminnego Centrum Ekologicznego, a także świetli-
cy wiejskiej na potrzeby mieszkańców. W sali zorga-
nizowana została ekspozycja przedsięwzięć ekolo-
gicznych podejmowanych przez gminę. Prowadzone 
są w niej szkolenia (np. ratowników OSP).

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

Wartość całkowita: 
39 tys. 695 zł 87 gr 
Dofinansowanie: 
25 tys. zł

5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP 
Harbutowice zrealizowane w latach 2012–2013

Wartość całkowita: 
1 mln 185 tys. 544 zł 88 gr 
Dofinansowanie: 
500 tys.zł

6. Budowa Centrum Kultury w Harbutowicach
realizowana  latach 2013 – 2014

Dofinansowanie pozyskane zostało przez OSP 
w Harbutowicach przy pomocy LGD „Między Dali-
nem i Gościbią” i pracowników Urzędu Miejskiego. 
Posłużyło ono do zagospodarowania części górnego 
piętra strażnicy w Harbutowicach. Powstały dwie 
ogólnodostępne sale na użytek mieszkańców Har-
butowic: kawiarenka internetowa ze stanowiskami 
komputerowymi oraz sala świetlicowa z konferencyj-
nymi urządzeniami multimedialnymi. W świetlicy 
ustawione zostały gabloty prezentujące osiągnięcia 
OSP Harbutowice  oraz sztandary jednostki (aktual-
ny i zabytkowy).

Obiekt centrum kultury w Harbutowicach po-
wstaje na fundamentach niedokończonego budynku 
z II połowy XX wieku. W centrum przewidziane są 
pomieszczenia na działalność stowarzyszeń funkcjo-
nujących na terenie wsi oraz sale ogólnodostępne. 
Zostaną one wyposażone w odpowiednie urządzenia 
(np. dla gospodyń, multimedialne itp.). 

W późniejszym terminie planowane jest zago-
spodarowanie na potrzeby mieszkańców terenu wo-
kół budynku i placu pozostałego po rozbiórce starej 
szkoły. Zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości 
w tym miejscu powstaje centrum wsi.

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

7. Monografia stowarzyszeń gminy Sułkowice 
zrealizowana od listopada 2013 do maja 2014
Wartość całkowita: 

21 tys. 208 zł 65 gr 

Dofinansowanie: 

15 tys. 900 zł

W ramach projektu wydany został album do-
kumentujący działalność stowarzyszeń na terenie 
gminy Sułkowice, zawierający m.in. bazę kontaktów 
z organizacjami oraz opisy dobrych praktyk w ich 
działaniach.

 Oś 4. Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla obszaru LGD 
„Między Dalinem i Gościbią"

Nasza gmina odważnie 
i skutecznie sięga po środki unijne 

Osobą, która w naszej gminie najwięcej wie 
o funduszach unijnych jest Adam Gumularz – od 
7 lat specjalista w Urzędzie Miejskim od spraw fun-
duszy europejskich, wiceprezes LGD „Między Da-
linem i Gościbią”. Włącza się w pracę zespołów, 
które piszą aplikacje, liczą, przeliczają, negocjują 
i konsultują ciężkie mi-
liony dotacji przepływa-
jące przez gminną kasę. 
Szkoli organizacje i fir-
my, wskazując na aktual-
ne możliwości i pomaga 
im w tworzeniu aplikacji.
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3 mln 507 tys. 768 zł 24 gr   
wartość projektu

3 mln 308 tys. 302 zł 56 gr
dofinansowanie z PO KL

199 tys. 465 zł 68 gr  
wkład własny Gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
10 zadań zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

2 zadania zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

Wartość całkowita:   60 tys. 476 zł 05 gr 
Dofinansowanie:  53 tys. 476 zł 05 gr 

1–4. Aktywni Razem – 4 edycje:

Wartość całkowita:   62 tys. 314 zł 28 gr 
Dofinansowanie:  55 tys. 771 zł 28 gr 

– 2 lutego – 31 października 2009

Wartość całkowita: 765 tys. 723 zł 07 gr 
Dofinansowanie: 658 tys. 751 zł 56 gr

– 1 lutego 2010 – 31 grudnia 2012

Wartość całkowita: 546 tys. 225 zł 05 gr
Dofinansowanie: 472 tys. 455 zł 99 gr 

–1 marca 2013 – 30 czerwca 2015

– 1 lipca – 31 grudnia 2008

Kolejne edycje projektu objęły pomocą  213 osób – głównie bezrobot-
nych oraz z innych przyczyn korzystających ze świadczeń OPS. Kolejne 
edycje projektu zwiększały liczbę osób obejmowanych projektami 
oraz zakres pomocy. Zawierane były indywidualne kontrakty społecz-
ne, a równolegle realizowany był program wsparcia z poradnictwem 
psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, z warsztatami aktyw-
nego poszukiwania pracy, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, 
z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, kursem pod-
stawowej obsługi komputera, gospodarowania budżetem domowym, 
poprawy wizerunku zewnętrznego. Przy współpracy  z Powiatowym 
Urzędem Pracy organizowane były szkolenia zawodowe. W później-
szych edycjach osoby objęte projektem otrzymały również wsparcie 
asystenta rodziny, uczestniczyły w grupowych warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy i w warsztatach z prawnikiem.

Dla rodzin i środowisk osób objętych projektem organizowane 
były spotkania i imprezy integracyjne (w tym mikołajki w r. 2008 dla 
ok. 255 dzieci), wycieczki dla rodzin, Dni Seniora itp.

Wartość całkowita: 43 tys. 440 zł 70 gr  Dofinansowanie: 43 tys. 440 zł 

5. Na rzecz integracji – od 2 stycznia 2009 do 28 marca 2009

Wartość całkowita: 
40 tys. zł 
Dofinansowanie: 
40 tys. zł

6. Senior i Junior – wspólne odkrywanie świata 
– od 1 września 2009 do 31 grudnia 2009 

We wszystkich miejscowościach gminy zorganizowano spotkania opłatkowe, w  których uczestniczyło ok. tysiąca osób. 
Osobom chorym i niepełnosprawnym zorganizowano dowóz i powrót. Uczestniczyli w nich też samorządowcy, duchowni, 
przedstawiciele organizacji i instytucji oraz pracownik socjalny OPS. Dla 16 osób zorganizowany został kurs podstaw obsługi 
komputera i korzystania z internetu. Opracowano i wydano broszury poświęcone osobom niepełnosprawnym, ich prawom 
oraz możliwościom korzystania przez nie z różnych form pomocy. Zorganizowano dyżury doradcy zawodowego dla osób nie-
pełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Projekt zainicjował doroczne integracyjne spotkania opłatkowe mieszkańców, 
na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń gminnych.

W projekcie uczestniczyło 10 osób powyżej 60. 
roku życia (nieaktywnych zawodowo) i 15 dzieci ze  
Świetlicy Środowiskowej, których rodzice korzystają 
ze świadczeń OPS. Zorganizowano zajęcia plastycz-
ne, manualne, kulinarne i muzyczne, wycieczki do 
Izby Tradycji w Sułkowicach i do zabytkowej kuźni. 
Seniorzy opowiadali o rodzimych tradycjach, uczyli 
dzieci jak przygotowywać posiłki, zachować się przy 
stole, prowadzić rozmowę, urządzać mieszkanie. Ju-

niorzy z kolei uczyli starszych korzystania z kompute-
ra, telefonu komórkowego czy aparatu cyfrowego. Na 
zajęcia zapraszani byli twórcy i członkowie zespołów 
ludowych. Zorganizowano Dzień Seniora, na który ju-
niorzy przygotowali występ, życzenia i własnoręcznie 
wykonane podarunki. Ponadto odbyła się wycieczka 
do Parku Miniatur w Inwałdzie oraz impreza mikołaj-
kowa dla 100 osób na podsumowanie projektu.

Stoisko Ośrodka Pomocy Społecznej na pikniku europej-
skim 4 maja i dyrektor OPS Józefa Bernecka

Wartość całkowita: 7 tys. 261 zł 14 gr Dofinansowanie: 5 tys. 19 zł
Doposażenie Izby Tradycji – od stycznia 2010 do stycznia 2011

Projekt miał na celu doposażenie Izby Tradycji prowadzonej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w eksponaty dokumen-
tujące kulturę regionu – elementy wyposażenia domów z przełomu XIX i XX wie-
ku. Wyszukane przedmioty zostały przed zakupem sfotografowane i przedstawione 
do zaopiniowania i wyceny przez specjalistę z Muzeum Etnograficznego w Krako-
wie. Następnie dokonano zakupów, oczyszczono i zakonserwowano nowe nabytki 
i urządzono w Izbie Tradycji w Starej Szkole ekspozycje z ich wykorzystaniem.

Stoisko biblioteki 
na pikniku europejskim
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Wartość całkowita: 697 tys. 692 zł 
Dofinansowanie: 697 tys. 692 zł

9. Klub Integracji Społecznej w Sułkowicach  
– 2 edycje od 1 kwietnia 2013 do 31 stycznia 2015

Wartość całkowita: 
44 tys. 967 zł 
Dofinansowanie: 
44 tys. 967 zł 

7. Kreatywna społeczność – od 1 grudnia 2009 
do 31 marca 2010

Wartość całkowita: 
902 tys. 805 zł 51 gr 
Dofinansowanie: 
902 tys. 805 zł 51 gr

8. Krok w lepsze jutro – od 1 stycznia 2010 
do 31 grudnia 2011

Uczestnikami projektu byli potencjalni liderzy 
organizacji i grup nieformalnych. Zorganizowano 
kurs, podczas którego omówiono aspekty prawne 
i finansowe funkcjonowania organizacji, tworzenia 
projektów i pozyskiwania funduszy. Elementem 
projektu były integracyjne spotkania opłatkowe we 
wszystkich miejscowościach. Ich przygotowaniem 
zajęły się powstające w gminie organizacje gospodyń 
we współpracy m.in. ze szkołami i OSP. 

W przygotowaniach pomagał animator zatrud-
niony do projektu przez OPS. W spotkaniach wzięło 
udział 800 osób. 

Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i umożliwienie im integracji 
społecznej oraz zawodowej. 160 osób z gminy Suł-
kowice otrzymało wsparcie w postaci: poradnictwa 
psychologicznego, konsultacji doradcy zawodowego, 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych, po-
radnictwa prawnego, pomocy pracownika socjalnego, 
kursu podstaw obsługi komputera, warsztatów ekono-
mii społecznej i przedsiębiorczości, kursu podnoszą-
cego kwalifikacje zawodowe, warsztatów aktywnego 
poszukiwania pracy oraz stypendium.

Zakończono 1. edycję projektu, a 2. jest w trak-
cie realizacji. Adresowany jest do osób długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych i uzależnionych. 
Wsparcie w postaci 12-miesięcznego, płatnego stażu 
odbywanego m.in. w placówkach oświatowych, Urzę-
dzie Miejskim, Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
otrzymuje w sumie 26 osób. Uczestnicy zatrudniani 
są jako np. pracownicy gospodarczy. Po 1. części już 
wiadomo, że osoby te sprawdziły się w pracy i część 
z nich ma realną perspektywę otrzymania stałego za-
trudnienia. Uczestnicy projektu otrzymują też wsparcie 
psychologa, doradcy zawodowego, w postaci treningu 
kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy i warsztatów wsparcia.

Wartość całkowita: 
41 tys. 959 zł 82 gr 
Dofinansowanie: 
41 tys. 959 zł 82 gr

1. Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, 
aby się rozwijać – projekt zrealizowany od 
stycznia do kwietnia 2011

Z warsztatów uczących sztuki układania bukie-
tów skorzystały 22 bezrobotne kobiety, głównie opie-
kujące się dziećmi w wieku przedszkolnym. Dla tych 
dzieci, podczas zajęć ich opiekunek, GOK zorganizo-
wał miniprzedszkole.  

Projekt obejmował 48 godzin kursu florystycz-
nego oraz 30 godzin kursu ,,Kwiatowe dekoracje sto-
łu”. Dodatkowo dla każdej uczestniczki przewidzia-
no trzy 12-godzinne szkolenia dotyczące aktywnego 
poszukiwania pracy oraz autoprezentacji, a także 
trzy spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Wartość całkowita: 
45 tys. 814 zł 45 gr 
Dofinansowanie: 
45 tys. 133 zł 23 gr

2. Muzyczna Kuźnia Talentów 
– projekt zrealizowany od sierpnia 2011 
do lipca 2012

W projekcie wzięło udział 46 osób w wieku od 8 do 58 
lat. Każda odbyła po 40 godzin szkolenia. Zajęcia prowadzone 
były z wykorzystaniem profesjonalnych programów Mijusic: 
Dyktando Rytmiczne, Dyktando Melodyczne oraz Gamy, 
Skale, Tonacje. Uczestnicy otrzymali te programy na 3 mie-
siące do samodzielnej nauki w domu. Prowadzone też były 
indywidualne konsultacje i egzaminy. Odbyły się 3 spotkania 
z mistrzami – instrumentalistami i wokalistami. Projekt pro-
wadzony był we współpracy z producentem programów Mi-
jusic. GOK wszedł w posiadanie 48 licencji tych programów 
do korzystania podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku. 

Wartość całkowita: 200 tys. zł 
Dofinansowanie: 200 tys. zł

10. Spółdzielnia Socjalna „Podkówka”  
– zarejestrowana w marcu 2014 r.

Najkrócej mówiąc, spółdzielnia socjalna jest sto-
warzyszeniem osób, założonym po to, by stworzyć 
sobie nawzajem miejsca pracy. Przynajmniej poło-
wa z nich musi być bezrobotna. Dofinansowanie do 
spółdzielni socjalnej rządzi się innymi prawami niż 
przy pozostałych projektach – jeżeli pochodzi (jak 
w przypadku naszej „Podkówki”) z PO KL, to jest to  20 
tys. zł na organizację 1 miejsca pracy. Projekt wypraco-
wał OPS przy współpracy Urzędu Miejskiego, delegu-
jąc do „Podkówki” 2 instruktorki sprawdzone w pracy 
przy unijnych projektach, a założycielami  spółdzielni 
są Gmina Sułkowice z sułkowicką OSP. Założyciele 
wnieśli po 1000 zł wpisowego. „Podkówka” daje pracę 
12 osobom, w tym 10 długotrwale bezrobotnym.
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Wartość całkowita: 
3 tys. 539 Euro 47 centów
czyli ok.: 
15 tys. 927 zł 62 gr

1. Partnerskie spotkania miast 
– w dniach 4 – 8 lipca 2008 

Był to pierwszy projekt pisany w Urzędzie Miej-
skim bezpośrednio do Brukseli, w języku angielskim. 
I rozliczany też bezpośrednio w instytucjach unijnych. 
W projekcie brało udział, oprócz sułkowiczan, 34 uczest-
ników z Francji (Ronchamp) i Włoch (Cuveglio). 

Celem spotkania był rozwój współpracy z mia-
stem partnerskim Ronchamp, podpisanie listu inten-
cyjnego na temat nawiązania współpracy z Cuveglio 
i włączenie europejskich obyczajów i symboli do ob-
chodów święta gminy – Dni Gminy Sułkowice 2008.

Przedstawiciele trzech gmin: polskiej, francu-
skiej i włoskiej wyrazili wolę dążenia do poszerzania 
wiedzy mieszkańców na temat Unii Europejskiej, 
włączając najbardziej aktywnych spośród nich do 
międzynarodowej współpracy.

Również ten projekt realizowany był w oparciu 
o dofinansowanie bezpośrednio z UE.

W 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorial-
nego w Polsce do Sułkowic na 4 dni przyjechało 76 osób 
w wieku od 9 do 67 lat z Włoch (Cuveglio) i Francji (Ron-
champ) – przedstawiciele szkół, klubów sportowych 
i samorządu. 

W trakcie ich wizyty nastąpiło podpisanie 
aktu partnerstwa Sułkowic z Cuveglio. Współpraca 
ta owocuje m.in. wymianą klubów sportowych, po-
mocą w organizacji zagranicznych praktyk szkol-
nych,  wzajemnym poznawaniem się mieszkańców,
a także nową propozycją współpracy między Lokalny-
mi Grupami Działania, do których należą nasze part-
nerskie miejscowości.

12 tys. 522 Euro  29 centów
  wartość projektu

czyli ok

56 tys. 350 zł 31 gr  
finansowanie całości

z European Commission EACEA

Europe for Citizens Programme
Partnerskie spotkania miast

2 edycje projektu zrealizowane przez Urząd Miejski

Wartość całkowita: 
8 tys. 982 Euro 82 centy
czyli ok.: 
40 tys. 422 zł 69 gr

2. Partnerskie spotkania miast 
– w dniach 11 – 14 lipca 2010 

Burmistrzowie Ronchamp, Cuveglio i Sułkowic – rok 2010

Francuzi z Ronchamp uczą się polskiego i odwiedzili nas przejazdem

Grupa Francuzów z Ronchamp, ucząca się języka polskiego, odwiedziła nas przejazdem 10 maja 2014 – z funduszy unijnych otrzymali oni 
dofinansowanie do wycieczki do Polski. Zwiedzili Kraków, Zakopane, Chochołów i Wrocław. W Małopolsce nocowali w naszym hotelu Gala. 
Przywieźli wszystkim pozdrowienia od znajomych w Ronchamp i od wybranego na następną kadencję mera Jean-Clauda Mille’a.

Wizyta z gminy Sułkowice w klasztorze 
św. Katarzyny nieopodal Cuveglio – 2012 r.

10-lecie partnerstwa – Ronchamp 2013 r. Wizyta z gminy Sułkowice w słynnej kapli-
cy Le Corbousiera w Ronchamp – 2013 r.
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Doroczne spotkanie burmistrz 
Piotr Pułka otworzył podziękowa-
niami dla Stowarzyszonych za ich 
bezinteresowną pracę i wzbogaca-
nie życia w gminie swoją działalno-
ścią; dla autora i pracowników Urzę-
du Miejskiego zaangażowanych 
w pomoc autorowi za opracowanie 
w rekordowo krótkim czasie tak 
kompleksowego wydawnictwa; dla 
dra Wojciecha Kowalika za opraco-
wanie ankiety systematyzującej in-
formacje na temat życia poszczegól-
nych stowarzyszeń. Poinformował 
też, że książka ukazała się dzięki 
funduszom unijnym w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Pieniądze na jej wydanie 
pozyskano za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania „Między Da-
linem i Gościbią”, a wszelkie dzia-
łania formalne prowadził osobiście 
wiceprezes LGD Adam Gumularz.  

Autor książki dr Piotr Sa-
dowski w swojej prelekcji podsu-
mowującej mówił m.in. o historii 
stowarzyszeń w naszej gminie 
i podkreślał swoisty fenomen 
lokalny – w ciągu lat 2007-2011 
w gminie powstało 18 nowych 
organizacji pozarządowych. To 
gwałtowne ożywienie tłumaczył 
zaistnieniem sprzyjających oko-
liczności do rozwoju ruchu spo-
łecznego, stworzonym przez wła-
dze lokalne i kreowaniem swoistej 
mody na stowarzyszenia. Wskazał 
mocne punkty ruchu stowarzy-
szonych i obszary, w których mają 
one jeszcze pole do działania. Są 
to zwłaszcza sprawy związane z sa-
modzielnością działań – zwłaszcza 
dotyczy to stowarzyszeń młodych 
– oraz umiejętności pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych na dzia-
łalność, a także podejmowanie 
współpracy wzajemnej między po-
szczególnymi organizacjami.

Następnie burmistrz wręczył 
przedstawicielom organizacji eg-
zemplarze książki z własnoręczną 
dedykacją.

Na wielkanocne spotkanie w roku jubileuszu miasta

Monografia stowarzyszonych
Tuż przed Wielkanocą ukazała się wydana staraniem Urzędu Miej-

skiego, a sfinansowana z dotacji unijnej z funduszu PROW, monografia 
stowarzyszeń Gminy Sułkowice „Stowarzyszeni możemy więcej”. Jesz-
cze pachnącą farbą drukarską książkę burmistrz wręczył przedstawi-
cielom organizacji podczas Wielkanocnego Spotkania Stowarzyszeń. 

Dla stowarzyszonych z pięk-
nym, nastrojowym koncertem wy-
stąpił chór Unisono z gimnazjum 
w Krzywaczce. Spotkanie filmo-
wała internetowa telewizja powia-
towa Myślenice iTV [dostępny na 
www.myslenice-itv.pl/stowarzysz-
eni-mozemy-wiecej-zaprezentowa
no-monografie-organizacji-pozar
zadowych-gminy-sulkowice/ oraz 
na stronie internetowej gminy 
www.sulkowice.pl]. Przybyli też 
na nie dziennikarze prasy lokalnej 
i regionalnej. 

Uroczyste spotkanie w Izbie 
Samorządowej w Starej Szkole 
zakończyło wręczenie wszystkim 
obecnym pierników w kształcie 
pięknie zdobionych pisanek z ży-
czeniami wielkanocnymi. Następ-
nie zgromadzeni udali się na pię-

tro do Izby Tradycji, gdzie czekał 
wyśmienity poczęstunek, przygo-
towany przez najmłodsze stowa-
rzyszenie gminy, które powstało, 
gdy książka o organizacjach po-
zarządowych była już w drukarni 
– Spółdzielnię Socjalną „Podków-
ka”. Bardzo przejęte i stremowane 
debiutem, prezes Monika Lem-
part, wiceprezes Jadwiga Biela 
i menedżer spółdzielni – Elżbieta 
Waguła otrzymały zasłużone gra-
tulacje i życzenia wszelkiej po-
myślności dla beniaminka wśród 
naszych stowarzyszonych. 

Goście uroczystości dzięko-
wali, podziwiali tempo pracy nad 
książką i zwyczajnie cieszyli się 
z jej wydania oraz z przyjaznej at-
mosfery spotkania.

(awz)

Do Stowarzyszonych burmistrz Piotr Pułka powiedział m.in.:
Człowiek żyjąc pozostawia na Ziemi swój ślad. Patrzę na ślady, które 

Państwo kreślą swoją obecnością. To są piękne ślady, z których macie pra-
wo czuć się dumni. Ja też czuję się dumny, gdy na Was patrzę. Czuję podziw 
i wdzięczność:

że tak wiele dobrego potrafią Państwo czynić bezinteresownie, 
że dzięki Wam świat nas wszystkich staje się  bardziej kolorowy, 
że dzięki Wam możemy doświadczać, ile może człowiek z pasją.
(...) Ta książka jest o Was i dla Was. Z jednej strony ma pokazywać 

Państwa działalność, chwalić dokonania, z drugiej jest ogólnodostępną 
bazą kontaktów, Państwa materiałem promocyjnym, bazą dobrych przy-
kładów dla wszystkich, którzy zechcą z Państwa doświadczeń skorzystać. 
Znajdą w niej Państwo również podpowiedzi, co można by jeszcze zrobić 
i jak sobie poradzić z codziennymi problemami. Podpowiedzi tym cenniej-
sze, że udzielają ich sobie Państwo nawzajem.

(...) Szanowni Stowarzyszeni, gratuluję osiągnięć. Życzę Państwu wie-
lu wspaniałych chwil i wiele satysfakcji, którą czuje człowiek wiedzący, że 
to co robi – jest dobre. Gratulując i dziękując za to co już, nie waham się 
w imieniu nas wszystkich prosić o jeszcze. Powiada stara maksyma, że sło-
wa uczą, ale przykłady porywają. Ufam, że Państwa przykład będzie zachę-
cał innych do pracy dla wspólnego dobra i życia z pasją.

Autor książki dr Piotr Sadowski i Stowarzyszeni na spotkaniu promocyjnym 
swojej monografii fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Uchwały
Na kwietniowej sesji radni 

podjęli uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Sułkowice, które wynikają 
z terminarza spłat kredytów, by 
możliwe było zaciągnięcie plano-
wanych kredytów w WFOŚiGW 
na zapewnienie wkładu własne-
go do nowych inwestycji gminy. 
Uchwalono też zmiany wynikające 
z wprowadzenia do budżetu dota-
cji celowych z budżetu państwa 
w łącznej kwocie 244 tys. 620 zł.

Ponadto radni zdecydowali 
o przeznaczeniu 5 tys. zł jako po-
mocy dla powiatu myślenickiego 
na realizację programu profilaktyki 
chorób układu krążenia i cukrzycy, 
z którego skorzystają mieszkańcy 
naszej gminy. Program adresowany 
jest do kobiet powyżej 55 lat i męż-
czyzn powyżej 45 lat bez objawów 
rozpoznanej dotychczas choroby 
wieńcowej.

Na pomoc powiatowi w sfi-
nansowaniu budowy kolejnego 
odcinka chodnika przy drodze po-
wiatowej (ulica Dolna) w Rudniku 
gmina wyasygnuje 90 tys. zł. Kwo-
ta ta została zabezpieczona w bu-
dżecie gminy na 2014 rok, a pod-
jęcie niniejszej uchwały zaspokaja 
jedynie wymogi formalne.

Nasza gmina dofinansuje rów-
nież zakup sprężarki dla Państwo-
wej Straży Pożarnej w Myśleni-
cach. W tym celu radni zdecydowali 
o przekazaniu na Fundusz Wspar-
cia PSP Komendy Wojewódzkiej 
w Krakowie 8,5 tys. zł. 

Ostatnia uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na objęcie przez 
gminę udziału i wniesienie wpiso-
wego do Spółdzielni Socjalnej „Pod-
kówka”, co wynika z obowiązków 
współzałożyciela tego podmiotu.

Sprawozdania
Jak zwykle informację o dzia-

łalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawili przewodniczący komi-
sji RM, przewodniczący RM oraz 
burmistrz. Ponadto radni bez uwag 
przyjęli sprawozdania za 2013 r.
z działalności: sołectw gminy i rady 
osiedla, Świetlicy Środowiskowej 
w Sułkowicach oraz z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Przeciwdziałania Narko-
manii oraz innym Uzależnieniom 
w Gminie Sułkowice. Wysłuchali 
też informacji nt. organizacji dni 
Gminy Sułkowice w bieżacym roku.

W swojej relacji przewodniczą-
cy m.in. poinformował, że dokonał 
otwarcia wystawy na 120-lecie Ze-
społu Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Sułkowicach. Wysta-
wę oglądać można w Izbie Tradycji.

Problemy z quadami i crossami
były przedmiotem obrad komi-

sji bezpieczeństwa z udziałem gości 
ze służb mundurowych i leśnych. 
Aktualnie na terenie naszej gminy 
zarejestrowanych jest ok. 150 po-
jazdów tego typu, a drugie tyle ma 
ponoć jeździć „na dziko”.  Ponad-
to do naszej gminy – ze względu 
na znakomite warunki terenowe 
– przyjeżdżają amatorzy quadów 
na gościnne występy. Ludzie skar-
żą się na hałas, zakłócanie spokoju 
na spacerach czy wręcz zagrożenie 
bezpieczeństwa spacerujących po 
szlakach pieszych, na rozjeżdżanie 
i niszczenie dróg leśnych i polnych. 
Problem w tym, że skarżą się nie 
tam, gdzie trzeba.  Narzekają, ale 
nie kierują formalnych skarg na 
policję czy do straży miejskiej, a tyl-
ko takie skargi sa podstawą do pro-
wadzenia przez policję i straż leśną 
oraz graniczną formalnych działań. 
Ponoć planowana była na ten rok 
inspekcja na naszym terenie pod 
tym kątem, ale wobec braku skarg  
mieszkańców zdecydowano się na 
skierowanie jej do Nowego Targu.  
Poinformowano też, że  straż miej-
ska nie ma uprawnień do zatrzymy-
wania osób prowadzących te pojaz-
dy, a na terenie lasów uprawnienia 
takie ma tylko straż leśna.

Place zabaw
Burmistrz poinformował, że 

pierwsze przetargi na organizację 
placu zabaw w Sułkowicach na Zie-
lonej i w Krzywaczce z programu 
„Radosna Szkoła” zostały unieważ-
nione, gdyż złożone oferty znacznie 
przewyższały środki przewidziane 
na te inwestycje. Dopiero drugi 
przetarg pozwolił wyłonić wyko-
nawców i gmina będzie mogła przy-
stapić do realizacji tych zadań.

Interpelacje
W ramach interpelacji radni 

m.in. zgłaszali konieczne naprawy 
na drogach i chodnikach, miejsca, 
gdzie potrzebna jest wymiana kory-
tek, czyszczenie rowów i studzienek. 

Papieskie Różańce od kardynała
Na zakończenie sesji burmistrz 

Piotr Pułka wręczył radnym różań-
ce poświęcone przez św. Jana Pawła 
II jeszcze za Jego życia od Honoro-
wego Obywatela Gminy Sułkowice 
ks. kard. Stanisława Dziwisza. (red.)

Nasze „Skarby”
 na 100-lecie 

Wielkiej Wojny

Urszula Kuklicz

Michał Klimowski Marta Przęczek

Projekt gimnazjum w Suł-
kowicach „Skrzynia prababci 
skarbnicą wiedzy” zrealizowa-
ny na 100-lecie wybuchu I woj-
ny światowej zdobył III miejsce 
w konkursie Małopolskiego In-
stytutu Kultury „Skarby Mało-
polski” w kategorii nagród dla 
szkół za pracę grupową, a na-
uczycielki Urszula Kuklicz i Mar-
ta Przęczek – II nagrodę za kon-
strukcję projektu.

Na całość projektu zrealizo-
wanego przez gimnazjalistów skła-
da się praca plastyczna „Kronika 
Wielkiej Wojny” i przedstawienie 
oraz prezentacja multimedialna, 
które rodzice i mieszkańcy mogli 
obejrzeć w Izbie Tradycji 27 marca 
br. Przybył na nie także Michał Kli-
mowski, który pomagał w trakcie 
pracy nad projektem w zbieraniu 
informacji. Jego bezcenne zbiory 
dawnych przedmiotów i rozległa 
wiedza o tamtych czasach wzboga-
ciły projekt, a uczniom dały możli-
wość lepszego wczucia się w realia 
życia ich prabać i pradziadków. 
Wiedzę tę wykorzystali w bardzo re-
alistycznie przedstawionych scen-
kach rodzajowych.

Laureaci pojadą na uroczy-
stość wręczenia nagród – jak 
w ubiegłym roku – do biblioteki 
wojewódzkiej, a „Kronika Wielkiej 
Wojny” wzbogaci zbiory Izby Tra-
dycji w Sułkowicach. (awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Z przemówienia burmistrza 
Piotra Pułki:

Szanowni Państwo,
Mamy dwa wielkie Święta Narodowe –  3. Maja 
i 11. Listopada.  
Te święta są jak dwa drogowskazy, ukazujące 
dwie drogi chwały naszej Ojczyzny.
Drogowskaz 11. Listopada wskazuje na drogę 
narodowych zrywów powstańczych;  na pokole-
nia Ojców, którzy składali najwyższą ofiarę wła-
snego życia, by zachować wiarę, mowę i ziemię 
dla następnych pokoleń. 
Uczy, że winniśmy im pamięć i cześć.
Drogowskaz 3. Maja wskazuje na drogę pełnego zapału i oddania, soli-
darnego wysiłku wszystkich stanów w pracy dla wspólnego dobra; wska-
zuje na tych naszych Ojców, którzy składali ofiarę pracy serca, umysłu 
i rąk, by zachować wiarę, mowę i ziemię dla następnych pokoleń.
Uczy, że winniśmy im pamięć  i cześć.
Dobrze, że mamy te dwa drogowskazy. Dobrze, że mamy święto 3. Maja 
– lekcję na dzisiejsze czasy. Wpatrując się w twórców Konstytucji 3. Maja 
mamy szansę uczyć się: 
– jak przełamywać uprzedzenia i własną małostkowość, 
– jak odkładać prywatę z gorliwości o wspólne Dobro,
– jak żyć w imię wartości (trudnych wartości, bo to, co naprawdę warte 
zachodu, zawsze wymaga od człowieka wysiłku woli i serca),
– jak wymagać od siebie wówczas nawet, gdy inni nie wymagają.
Już jutro zaprosimy Państwa na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
z okazji 10-lecia przynależności Polski do Unii. Sułkowice są jednym 
z 8 miejsc w Małopolsce, gdzie takie Dni są organizowane przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska we współpracy z samorządami gmin.

(...) Ktoś powie złośliwie: dziś Ojczyzna, jutro Europa. Ale to nie jest sprzecz-
ność ani przeciwstawienie.  Jeśli narody Europy dobrze wykorzystają szansę, 
którą niesie  wspólnota europejska, to w siłę i  chwałę będą rosły wszystkie 
europejskie ojczyzny. Właśnie święto 3 Maja uczy nas, jak tworzyć i rozwijać 
Ojczyznę ludzi prawych i mądrych mądrością pokoleń. Jak budować siłę oj-
czyzny w pokoju, społecznej zgodzie, dbałości o dobro wszystkich i każdego. 
Jak tworzyć prawo sprawiedliwe dla wszystkich obywateli. 
Pokazuje, że nie tylko walka potrafi budzić zapał i romantyczne emocje. 
Że i my, Polacy, potrafimy wzbudzić w sobie szlachetny zapał do twór-
czych działań. I uczy nas to święto również, co się stanie, gdy zabraknie 
szlachetności działań, gdy legnie w gruzach solidarność Polaków, gdyby-
śmy się sprzeniewierzyli wartościom powierzonym nam przez Ojców… 
Obyśmy potrafili wyciągać naukę z tej lekcji! Oby był nam dany dar roz-
tropności  i dobrej rady. Wierzę głęboko, że tak się stanie.
Dziękuję Państwu, za to, że przychodzicie tutaj co roku, by czcić naro-
dowe święta; że podtrzymujecie ducha wspólnoty i patriotyzmu, dając 
przykład młodszym pokoleniom. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. 

Następnie uczestnicy tych 
uroczystości przeszli na plac 
przed pomnikiem w Rynku, pro-
wadzeni przez poczty sztandarowe 
i delegacje z wieńcami. Na placu 
powitała ich orkiestra dęta, wyko-
nująca melodie pieśni patriotycz-
nych i marszowych. Po ceremonii 

Gminne obchody Święta Konstytucji

Dla Polaków błogi raj
3 Maja jest jednocześnie Świętem Narodowym i świętem Kościoła w Polsce. Z tej okazji 

w kościele parafialnym, jak co roku (od 1991 r.) odprawiona została uroczysta, 
koncelebrowana Msza Święta w intencji Narodu i Ojczyzny, w której wzięły udział 

liczne poczty sztandarowe instytucji, placówek i organizacji całej gminy. 

złożenia wieńców burmistrz Piotr 
Pułka wygłosił krótkie przemó-
wienie okolicznościowe. Kończąc,  
podziękował uczestnikom za przy-
bycie, by wspólnie świętować i roz-
ważać wymowę tego wyjątkowego 
dnia oraz zaprosił wszystkich na 
poczęstunek w strażnicy OSP 

przygotowany przez Stowarzysze-
nie Gospodyń w Sułkowicach. 

Natomiast w świąteczne po-
południe do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych w GOK-u za-
prosiły mieszkańców:  chór Apassio-
nata, Chór Seniorów z Rudnika oraz 
zespół „Dzieci Chudego”. (red.) 

Wieńce złożyły delegacje:
– Przedszkoli Samorządowych w Sułkowicach 
– Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach 
– Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach 
–  Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach 
–  Szkoły Podstawowej w Sułkowicach 
–  Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce 
–  Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku 
–  Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
–  Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
– W imieniu Mieszkańców – Burmistrz 
– W imieniu Rady Miejskiej – Przewodniczący 
–  Rady Osiedla Sułkowice 

–  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
     i Byłych Więźniów Politycznych 
–  Sołtysów Sołectw Biertowice, Harbutowice, 

Krzywaczka i Rudnik
–  Ośrodka Pomocy Społecznej 
–  Zespołu Ekonomiki Oświaty 
–  Fabryki Narzędzi Kuźnia, 
–  Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
–  Spółdzielczego Banku Rzemiosła 
–  Izby Gospodarczej w Sułkowicach 
–  Stowarzyszenia  Gospodyń „Swojskie Klimaty” 
–  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Rudnika 

„Diabelski Kamień”

– Społecznego Komitetu przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Harbutowicach 

– Radny Powiatu Myślenickiego Andrzej Pułka
–  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
–  LGD „między Dalinem i Gościbią” 
–  Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic „KOWADŁO”
–  Gminnej Biblioteki Publicznej 
–  Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach 
–  Stowarzyszenia Przyjaciół Harbutowic „Sanguszka” 
–  Klubu Sportowego „Gościbia” 
–  Gminnego Ośrodka Kultury 
–  Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Na Szklanej Górze 
Zima już za nami, nadchodzą 

cieplejsze dni, dzień jest dłuższy, 
więc przyroda budząca się do ży-
cia aż prosi się, by ją „odwiedzić”. 
Doskonałym do tego miejscem 
jest Szklana Góra przy wyciągu 
kanapowym w Harbutowicach. 

2 maja przy Szklanej Chacie 
odbyło się majówkowe grillowa-
nie. Organizatorzy przygotowali  
marynowaną karkówkę, kiełbaski 
i kaszankę prosto z grilla. Dodat-
kowo ogłosili również majówko-
wą zabawę, w której każdy, kto 
w tym dniu, wybierał się na spacer 
w okolicach Szklanej Góry i umie-
ścił swoje zdjęcie z tej właśnie wy-
cieczki na profilu facebookowym 
Szklanej Góry, otrzymał w Szkla-
nej Chacie do wyboru: kiełbaskę, 
piwo lub napój niealkoholowy. Tak 
więc ten, kto w tym dniu wyruszył 
w teren, miał podwójną nagrodę –  
spędził zdrowo i przyjemnie czas, 
a na dodatek otrzymał nagrodę.

Szklana Chata w Harbutowi-
cach czynna jest codziennie od 
1200 – 2100. Można w niej trafić na 
różne promocje i obniżki, a  dla 
tych, którzy nie chcą się rozsta-
wać z cywilizacją, ważna będzie 
zapewne wiadomość, że w Szkla-
nej Chacie można korzystać z dar-
mowego Wi-Fi.

Nad zalewem
Wraz z pierwszymi oznakami 

wiosny coraz więcej ludzi zaczęło 
wędrować nad sułkowicki zalew, 
a jest też wiele osób, kóre lubią 
przychodzić w to urokliwe miejsce 
o każdej porze roku. 

Oficjalne otwarcie sezonu na-
stąpiło 1 maja. Uruchomiony zo-
stał bufet, rozłożono stoły z para-
solami, a do konsoli nad zalewem 
powrócił DJ Leśny. Od teraz do 
wakacji będzie grał co niedzielę 
od 1400–1900 (lub 2000), zaś w wa-
kacyjne miesiące także w soboty, 
a czasem również w piątki.  

Wypożyczalnia sprzętu wod-
nego (na turystów czekają wy-
remontowane po ubiegłym se-
zonie kajaki i rowerki wodne) 
oraz punkt gastronomiczny są 
otwarte codziennie od 1300–2200, 
a w weekendy, przy ładnej pogo-
dzie startują już nawet od godz. 
1000 lub 1100. 

Menu się nie zmieniło. Do 
zjedzenia przy zalewie są fast-fo-
ody, gulasz i bigos oraz  kiełbaska, 
udko i podudzie z grilla. 

Zalew w Sułkowicach jest wy-
marzonym przystankiem dla tych, 
którzy chętnie wędrują po górach. 
Stąd wiodą szlaki i na Dalin, i na 
Gościbię i nawet na Szklaną Górę, 
do kolejnego przystanku. 

...a  przedszkolaków
Przedszkolakom to można tyl-

ko zazdrościć. Czego to one już nie 
robiły tej wiosny! Do przedszkola 
dorosły się co prawda nie zapisze, 
ale czasami warto podglądać, co 
„kręci” najmłodszych.

Przedszkolaki z sułkowickiej 
Jedynki najpierw tropiły oznaki 
i szukały zwiastunów wiosny, co 
oznaczało wiele spacerów i pie-
szych wycieczek, a na sam ko-
niec utopiły marzannę, radując 
się z końca zimy. Niech sobie tam 
siedzi do końca roku. To znaczy 
drobna poprawka: nie utopiły, 
żeby nie brudzić wody. Spaliły 
w ognisku pod czujnym okiem 
pani woźnej, żeby było bezpiecznie 
i powitały długo oczekiwaną wio-
snę. Powitały wierszykami, pio-
senkami, tańcami i natychmiast 
przystąpiły do tego, co w wiośnie 
najbardziej oczekiwane – zabawy 
na świeżym powietrzu, w parku, 
na spacerach. A my? 

Pudelsi 
i Magic of Boney M 
na Dniach Sułkowic 

12 i 13 lipca 
Już wiadomo, że gwiazda-

mi tegorocznego święta miasta 
i gminy będą w sobotę Pudelsi, 
a w niedzielę zespół  Magic of 
Boney M. Dodatkowo wystąpią 
także zespoły Ostatni w Raju 
i Format C. oraz nasze zespoły, 
formacje i grupy taneczne.

Dla miłośników piłki nożnej 
przewidujemy w tym roku nie 
tylko turniej MEGA–piłkarzyków, 
ale również specjalny telebim, 
na którym będzie można oglądać 
półfinał i finał mistrzostw świata 
w piłce nożnej. 

Będzie można potańczyć w dys-
kotekowych rytmach i skorzystać 
z bogatej oferty Luna Parku, który 
w tym roku zamierza przywieźć do 
nas naprawdę dużo zwariowanych 
urządzeń. Nie obędzie się bez wspa-
niałych smakołyków stowarzyszeń 
gospodyń, a w sobotnią noc niebo 
rozświetli feeria barw z rozbłyskują-
cych nad głowami fajerwerków.

Na stadionie przy gimnazjum 
rozłożą się jak zwykle stoiska z ga-
stronomią, gadżetami i wszelkimi 
atrakcjami tak lubianymi przez 
uczestników imprez plenerowych. 
Swoje oferty będą prezentowały 
gminne instytucje i organizacje.

Warto zarezerwować drugi 
weekend lipca na Sułkowice.

Joanna Gatlik–Kopciuch
Jak wiosna to przyroda, a jak 

przyroda, to 22 kwietnia i Świato-
wy Dzień Ziemi. Ziemia  – wiado-
mo – męczy sie pod śmieciami, więc 
przedszkolaki postanowiły jej ulżyć 
– razem z paniami przeszły ulicami 
Sułkowic i oczyściły ze śmieci teren 
wokół przedszkola oraz park. Choć 
mają rączki małe, to potrafią wiele 
zrobić! A my?

Dla przedszkolaka wizyta 
w stadninie koni to niezapomniane 
wrażenia. Kontakt z końmi, nowe 
zapachy, głaskanie zwierząt po 
miękkiej sierści i bujnej grzywie 
– czysta frajda. Dzieci odwiedziły 
gospodarstwo z dwoma końmi Hu-
cułami. Z małą pomocą nakarmiły 
warzywami konie, wiele dowiedzia-
ły się o ich życiu. Zmęczone, ale za-
dowolone wróciły do przedszkola 
z wdzięcznością i nadzieją, że pan 
Jacek Kozik jeszcze kiedyś pozwoli 
im przytulić się do tych fascynują-
cych zwierząt. A... ?

Przemek Kania 
znowu mistrzem Polski

Fryzjerski Mistrz nad Mi-
strzami Przemysław Kania z Bier-
towic tym razem wystartował 
podczas Mistrzostw Polski we fry-
zjerstwie w Poznaniu w kat. Kids 
Crazy Hair i zdobył tytuł mistrza 
w stylizacji fryzury dziecięcej.

Przemek jest jedynym fryzje-
rem w Polsce, który posiada tytuł 
Kreatora Roku w kat. kobiet i męż-
czyzn: w 2012 roku  został Kreatorem 
w konkurencji New Look, a w 2013 
otrzymał tytuł Kreatora w katego-
rii stylizacji damskiej. Teraz do listy 
sukcesów dopisał stylizację dziecięcą 
– wariacje na temat fryzury z udzia-
łem modeli w wielu 6–11 – w nowej 
kategorii, entuzjastycznie przyjętej 
przez publiczność. Gratulacje.

red.

red. red.
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8 samochodów strażackich z 6 jednostek OSP i zastęp JRG 
straży zawodowej gasiło

Pożar w Urzędzie
Prawie godzinę trwała akcja gaszenia pożaru w budynku 

Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Na ratunek siedzibie swojego 
samorządu przybyły wszystkie jednostki OSP gminy 

(OSP Sułkowice w dwa samochody), także OSP Kuźnia 
oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Myślenicach 

z samochodem z podnośnikiem.

10 maja tuż po godz. 14 
wszystkie jednostki OSP gminy 
z OSP Kuźnia włącznie zelektryzo-
wał alarm. Pali się budynek Urzę-
du Miejskiego. W środku są ludzie. 
Większość zdołała się wydostać 
własnymi siłami, ale według ich re-
lacji w budynku pozostało 7 osób. 
W środku jest duże zadymienie, 
a ludzie mogą znajdować się w każ-
dym z 31 pomieszczeń budynku.

Akcją dowodzi komendant 
gminny Ryszard Sroka. Źródłem 
pożaru okazuje się serwerownia na 
I piętrze, do której dostać się moż-
na tylko z dwóch pomieszczeń.

W ciągu niespełna 10 minut na 
miejscu są już wszystkie zastępy 
zadysponowane przez stanowisko 
kierowania PSP w Myślenicach. 
Do budynku urzędu wchodza ko-
lejni ratownicy w aparatach ochro-
ny dróg oddechowych. Ognia na ra-
zie nie widać, ale czarny dym wali 
drzwiami i oknami. W tym czasie 
inni strażacy zdążyli już rozwinąć 
linie gaśnicze. Na wysokość dachu 
wjeżdża podnośnik i rozpyla wodę 
tłumiąc pożar i chłodząc najbar-
dziej rozgrzane obszary obiektu. 

Co jakiś czas w drzwiach wej-
ściowych pojawiają się ratownicy 
z kolejnymi poszkodowanymi. Na 
punkcie medycznym rozłożonym 
przy przystanku autobusowym 
w rynku ich zabezpieczeniem zaj-
mują się ratownicy medyczni OSP. 

Konieczna jest resuscytacja, zabez-
pieczenie złamań, pomoc ludziom 
w szoku. Zabezpieczeni ranni 
przekazywani będą sukcesywnie 
wzywanym karetkom pogotowia. 
W czasie akcji ruchem drogowym 
kieruje strażnik miejski. 

***
Akcja kończy sie po niespeł-

na godzinie. Urząd jest już bez-
pieczny, nawet dach nie przeciekł, 
a wszystkie dane i urządzenia 
w serwerowni są nienaruszone. 
Poszkodowani wstają z noszy na 
własne nogi jeszcze przed przyby-
ciem karetek – bo na szczęście to 
były tylko ćwiczenia strażackie na 
obiekcie. Ich scenariusz opracował 
i przygotował Jakub Światłoń odpo-
wiedzialny w Urzędzie Miejskim za 
straże i za sprawy bezpieczeństwa. 
Takie ćwiczenia są konieczne, by 
zgrać działania jednostek na wypa-
dek gdyby rzeczywiście wybuchł 
pożar w podobnych warunkach 
w budynku publicznym. 

Ćwiczenia obserwował Marek 
Moskal z Komendy  Powiatowej 
PSP w Myślenicach. Na podsu-
mowaniu akcji przy leśniczówce 
na Gościbi oświadczył, że ocenia 
je na szóstkę. Wszystkie działania 
były bardzo dobrze przeprowadzo-
ne i skoordynowane. Z takimi ra-
townikami możemy czuć się bez-
piecznie. Zasłużyli sobie na słowa 
pochwały oficera PSP, podzięko-
wania burmistrza (który przybył 
na na miejsce akcji w barwach 
swojej jednostki OSP Rudnik) i na  
pyszną kiełbaskę z grilla. 

Dziękujemy za Waszą spraw-
ność, druhowie. (awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Chcemy 
szkoły muzycznej 
w Sułkowicach 

Na ankietę sondażową zamiesz-
czoną przez Urząd Miejski na stro-
nie internetowej www.sulkowice.
pl oraz rozprowadzonej w szkołach 
i przedszkolach gminy spływa bar-
dzo dużo pozytywnych odpowiedzi. 
Wniosek jest prosty: chcemy mieć 
taką szkołę w Sułkowicach. 

– Jeszcze nie zakończyliśmy 
przyjmowania ankiet, ale już otrzy-
mujemy zaskakująco dużo odpo-
wiedzi od osób zaintreresowanych. 
Do szkoły muzycznej w Sułkowi-
cach chcieliby posyłać swoje dzieci 
zarówno ci rodzice, którzy dowożą 
je na zajęcia do innych okolicznych 
miejscowości, jak i osoby „nowe”. 
To jest skala rzędu 30 zgłoszeń z pla-
cówki – informuje kierownik refe-
ratu oświaty Barbara Flaga. 

– Rozpisaliśmy tę ankietę, bo ro-
dzice, a nawet dziadkowie zgłaszają 
nam taką potrzebę. Jesteśmy orga-
nizacyjnie do tego przygotowani. 
Jest to zresztą konsekwencja wcze-
śniejszych decyzji, takich jak np. 
dodatkowe godziny na prowadzenie 
szkolnych chórów. Mamy też dosko-
nałe warunki lokalowe w gimna-
zjum w Sułkowicach, zarówno gdy 
idzie o ilość miejsca możliwego do 
wydzielenia na zajęcia szkoły, jak 
otoczenie – cisza, spokój, bezpiecz-
nie, stosunkowo daleko od domów 
mieszkalnych, wygodny parking na 
dowożenie dzieci. Byłby to piękny 
prezent dla miasta w roku jego 45-le-
cia – mówi burmistrz Piotr Pułka. 

Zajęcia w szkołach muzycznych 
I stopnia odbywają się popołudnia-
mi i ew. w soboty, a nauka w nich jest 
bezpłatna. Obejmują kształceniem 
muzycznym chętne dzieci w wieku od 
6 do 16 lat. Realizują program kształce-
nia muzycznego Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Na ich 
uczniów gminy otrzymują subwencję 
oświatową, z której spokojnie utrzy-
mują te szkoły i mają także możliwość 
pozyskiwania dodatkowych pieniędzy 
z programów ministerstwa.  

W naszej gminie do szkół 
muzycznych chodzi już niemało 
uczniów. Dojazdy są uciążliwe, gdyż 
zajęcia odbywają się kilka razy w ty-
godniu, a ponadto uczniowie muszą 
ćwiczyć także w domu i oczywiście 
realizują przy tym normalny pro-
gram zwyczajnej szkoły. Czas traco-
ny na dojazdy jest w takich warun-
kach odczuwany bardzo dotkliwie.

– Kultura muzyczna w naszej 
gminie zawsze była wysoka, 

a ostatnio dużo zrobiono dla jej 
rozwoju. Jest to efekt pracy zdol-

nych, oddanych pedagogów i pasjo-
natów. Dzięki nim mamy osiągające 
coraz wyższy poziom  chóry szkolne 
prowadzone przez Małgorzatę Wą-
tor, Aleksandrę Łakomy i Ireneusza 
Przałę, wysokim uznaniem rodzi-
ców i młodych adeptów muzyki 
cieszą się zajęcia prowadzone w or-
kiestrze dętej przez kapelmistrza An-
drzeja Moskala, wielki talent i serce 
daje dzieciom i dorosłym prowadzą-
cy aż kilka zespołów Mateusz Pitala. 
To przynosi owoce w postaci rozwi-
jania talentów, a z drugiej strony 
rodzi zapotrzebowanie na regularne 
kształcenie – dodaje wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa. (awz)
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Również i w tym roku – 
jak zwykle 30 kwietnia – Eu-
geniusz Pitala zaprosił wraz 
z burmistrzem tych, któ-
rym bliska jest pamięć po-
mordowanych sułkowiczan 
i mieszkańców okolicznych 
miejscowości gminy, na uro-
czystą Mszę Świętą, do zło-
żenia kwiatów pod tablicą 
pamiątkową na Starej Szko-
le i na kameralne spotkanie 
w Izbie Samorządowej, by 
wspominać, uzupełniać na-
wzajem swoje wiadomości, 
zbierać i chronić okruchy pa-
mięci.

Do Związku Kombatan-
tów w Sułkowicach należy 
już tylko 9 członków zwyczajnych 
w wieku od 86 do 96 lat oraz 16 
członków podopiecznych – wdo-
wy po kombatantach. Od wielu 
lat chorążym niosącym sztandar 
Związku jest Stanisław Mielecki, 
a od kilku lat poczet ten uzupeł-
niają harcerze i harcerki z Hufca 
Myślenice. Ten kombatancko-har-
cerski poczet oraz poczet sztanda-
rowy gminy co roku biorą udział 
w obchodach rocznicy 30 kwietnia 
– i przed ołtarzem podczas Mszy 
św., i w procesji wokół kościoła 
na pierwszym w roku nabożeń-
stwie majowym, i przy składaniu 
kwiatów i wieńców pod tablicą 
pamiątkową. W tym roku złoży-
li je: Eugeniusz Pitala w asyście 
wdów po kombatantach w imieniu 
Związku Kombatantów, burmistrz 
Piotr Pułka w asyście wicebur-
mistrz Rozalii Oliwy i sekretarz 
gminy Małgorzaty Dziadkowiec 
w imieniu mieszkańców, przewod-

… we własnych domach i w obozach śmierci

70 lat później
Rok 1944 – 70 lat temu – zapisał się w dziejach ziemi sułkowickiej dramatycznymi wydarzeniami, 

które przepłacili życiem szlachetni ludzie: należący do elit naszego społeczeństwa i zwyczajni dobrzy 
sąsiedzi. O pamięć o nich skromnie, bez patosu ale konsekwentnie i wytrwale, 

jak kustosz pamięci, troszczy się Eugeniusz Pitala, prezes Koła Miejsko-Gminnego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

niczący Rady Miejskiej Wiesław 
Moroń, przewodniczący Rady 
Osiedla Adam Bargieł w asyście 
członkini Rady Osiedla Anny Sro-
ki oraz Ewa Madej – córka Wincen-
tego Gawędy w imieniu własnym 
i matki Zofii Gawędowej, która 
w tym roku nie mogła wziąć udzia-
łu w uroczystościach.

Na spotkanie w Starej Szkole 
przybyli wraz z osobami pamięta-
jącymi tamte smutne dni bliscy 
pomordowanych – żony, dzieci 
i wnuki, a także burmistrz Piotr 
Pułka wraz z pracownikami Urzędu 
Miejskiego, którzy zatroszczyli się 
o stronę organizacyjną tego spotka-
nia i ks. proboszcz Edward Antolak. 
Przy tej okazji burmistrz wręczył 
obecnym po egzemplarzu książki 
Ziemowita Kalinowskiego „Żołnie-
rze wyklęci na ziemi myślenickiej” 
oraz monografii organizacji w gmi-
nie Sułkowice „Stowarzyszeni mo-
żemy więcej”.

 Dla przypomnienia
Ponieważ przypominania 

rzeczy ważnych nigdy dość, 
a nawet – jak uczy łacińskie 
przysłowie – powtarzanie jest 
matką wiedzy, także i w tym 
roku ponawiamy dane doty-
czące bohaterów pomordowa-
nych w 1944 r.

3 kwietnia 1944 roku za-
mordowany został kpt. Wojska 
Polskiego Stanisław Stana-
szek i jego siostra Maria Ko-
cembowa. W dniu 30 kwiet-
nia 1944 roku zamordowano 
w domu Władysława Salę, dy-
rektora Szkoły Zawodowej, 
a jego czterej synowie wraz 
z szesnastoma mieszkańcami 

Sułkowic wywiezieni zostali do 
obozów śmierci. Z tej grupy wy-
wiezionych wrócił tylko jeden – le-
karz Leonard Żychski, a Wincenty 
Gawęda i Władysław Ziembla zo-
stali rozstrzelani w Krakowie  na 
rogu ulic Botanicznej i Lubicz. 
Los pozostałych nie jest znany.

W dniu 3 lipca 1944 roku 
nastąpiły kolejne aresztowania. 
Z siedemnastu aresztowanych po-
wróciło tylko dwóch. W paździer-
niku 1944 roku na pograniczu Suł-
kowic i Biertowic zginął od strzału 
żandarma niemieckiego dziewięt-
nastoletni akowiec Kazimierz Szy-
bowski, syn kierownika szkoły 
w Rudniku.

Nazwiska wszystkich pomor-
dowanych zapisane są na tablicy 
pamiątkowej na Starej Szkole, 
a przy stadionie KS Gościbia po-
stawiony został pomnik zamor-
dowanego 30 kwietnia założyciela 
Klubu, Władysława Sali.

 (awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza 

ustny przetarg nieograniczony 
na wynajem lokalu o pow. 20 m2 
w przyziemiu Ośrodku Zdrowia 

w Sułkowicach  przy ul. Szkolnej 9

Przetarg odbędzie się 
20 maja 2014r. o godz.1000 

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

Warunki przetargu:
– Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być 
na prowadzenie działalności  handlowej  lub 

usługowej (konieczność doprowadzenia we 
własnym zakresie wody ).
– Cena wywoławcza  za 1 m2 lokalu wynosi 
13 zł + 23%  VAT w stosunku miesięcznym.
– Wadium w wysokości 300 zł należy wpła-
cić do dnia 15 maja 2014 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowi-
ce nr 75 85890006 0170 0000 0068 0016 (kwo-
ta  ta w tym dniu powinna znajdować się 
już na powyższym koncie).
– Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

– Wadium wpłacone przez osobę, która wy-
gra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy – wadium przepada na rzecz wy-
najmującego.
– Organizatorowi przetargu przysługuje 
prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w bu-
dynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116 lub te-
lefonicznie: (12) 273 20 75 lub 273-21-48.
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Na 120 lat C.K. Szkoły Kowalskiej – ZSZiO 

Ośmielony życzliwym przyjęciem I części mej 
pracy przez wysokie c. k. władz , jako iż przez osoby 
wybitne stanowiska zajmujące w hierarchi budowy 
maszyn, pierwotnie powziętą myśl wydania II części 
mych wykładów tym prędzej w czyn wprowadzam.

Druga część mej pracy dzieli się na trzy rozdzia-
ły, z których rozdział

A) traktuje o narzędziach i przyrządach ręcz-
nych używanych przez kowali i ślusarzy,

B) o najważniejszych maszynach roboczych,
C) o czynnościach wchodzących w zakres kowal-

stwa i ślusarstwa narzędziowego ewentualnie ma-
szynowego.

W rozdziale A) obok narzędzi kowalskich oma-
wiałem równolegle narzędzia ślusarskie, mające 
bądź to podobny kształt, nazwę lub zadanie, a to 
dlatego, by móc przejrzyście porównywać pierwsze 
z drugimi, a tym samem zapoznawać ślusarzy z na-
rzędziami kowalskimi, kowali zaś w pewnych gra-
nicach z narzędziami ślusarskimi. Kierowały mną 
w tym wypadku pobudki mające swe uzasadnienie 
w całości jaką tworzy praca kowala i ślusarza narzę-
dziowego, lub maszynowego.

Kowal bowiem odkuwa, ślusarz obrabia i montu-
je żądane narzędzia.

Od dobroci odkucia zależy wprost dobroć narzędzia, 
a odwrotnie czas potrzebny do obrobienia tegoż. – Przeto 

A r c h i w a l n e  S u ł k o w i c e

Fotografia Zespołu Pieśni i Tańca „Elegia” 
z archiwum Krystyny Reinfuss–Janusz

Z archiwalnej teki Władysława Bartosza

Mija 120 lat od utworzenia C.K. Szkoły Kowalskiej w Sułkowicach. Ten ważny dla naszego środowiska 
jubileusz obchodzony jest przez szkołę poprzez ekspozycję wystawy z historii szkoły „Z biegiem lat, 

z biegiem dni” w myślenickiej Bibliotece Pedagogicznej, a następnie w Izbie Tradycji (gdzie obejrzała ją 
m.in. grupa Francuzów z Ronchamp odwiedzających  Sułkowice), a 26 marca tego roku, ruszyła 

prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach budowa 
nowoczesnej hali laboratoryjno-warsztatowej przy głównym budynku szkoły. 

W „Klamrze” publikujemy z tej okazji przedmowę do książki napisanej i wydanej własnym sumptem 
przez nauczyciela C.K. Szkoły Kowalskiej w Sułkowicach Kazimierza Sedlaka w 1905 r. 

pt.: „Technologia mechaniczna. Ręczna i maszynowa obróbka metali”, ze zbiorów Władysława Bartosza.

ślusarz powinien znać się o tyle na kowalstwie, by był 
świadom jakiej roboty ma żądać od kowala, a następ-
nie by był w stanie specyalne narzędzia ślusarskie jak 
t/z: noże do toczenia i strugania samoistnie sobie odkuć, 
a do czego znajomość najważniejszych czynności jako 
też narzędzi kowalskich jest mu niezbędna. –

Podobnie kowal zmuszony jest używać niektórych 
narzędzi ślusarskich jak t/z cyrkli, znaczników i.t.p. 
a tym samem powinien umieć z niemi się obchodzić. 

Jeżeli zaś przyjdzie mu odkuć części narzędzi ślu-
sarskich, to wiedza, jakie one mają mieć ostateczny 
kształt, do czego mają służyć, bardzo wielkie usługi 
oddać mu może, gdyż wówczas będzie w możności 
zdać sobie sprawę w których szczegółach musi się wię-
cej przyłożyć, w których zaś mniej, nie tracąc zbytnie-
mu wykończeniu całości swego drogiego czasu. 

Sułkowice w październiku 1904.

Jeden z 303 ręcznych rysunków ilustrujących 
książkę. Przedstawia prasę, która za pomocą koła 
pasowego wprowadzana jest w ruch. Napęd przeno-
szony jest na wał za pomocą trybów i kół zębatych. 

Przedmowa (w większości zachowana została pisownia oryginalna – red.)

Zapowiadany we wcześniejszych ogłoszeniach termin wyło-
żenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Rudnik został unie-
ważniony z powodu konieczności skorygowania rysunku planu, 
na którym błędnie ustalono przeznaczenie na gruntach leśnych 
Skarbu Państwa, tj. na działkach leśnych nr 3598, 3147, 5676.

Poprawiony już projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25 
kwietnia do 16 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach (Rynek 1, pokój nr 113). Dyżury głównego projektan-
ta planu odbywały się w dniach: 25, 28 kwietnia oraz 5, 9, 14 maja w 
godz. od 1000 do 1200, a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami odbyła się 8 maja 2014 r. o godzinie 1400, również w sali 
konferencyjnej).

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi odnośnie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić 
do 30 maja br.: na piśmie w Urzędzie Miejskim na Dzienni-
ku Podawczym; drogą pocztową na adres: Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach; Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub drogą elek-
troniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzę-
du na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowa-
nym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. 
Należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Gminy Sułkowice.

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
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Na Świętym Michale ze Stowarzyszeniem Gospodyń „Cis”

Konfederacka Majówka 
Chociaż tym razem w popołudnie niedzielne 11 maja padał 

deszcz i pogoda psuła się w oczach, 
na Majówkę na Świętym Michale w Lesie Groby

przyszło chyba najwięcej ludzi 
w sześcioletniej historii tych spotkań. 

Przyszli by modlić się za Oj-
czyznę i za dusze poległych bezi-
miennych bohaterów – obrońców 
wiary i ojczystej ziemi. Za młodych 
chłopców, którzy – jak pięknie po-
wiedział o nich w kazaniu ks. wice-
dziekan Jacek Budzoń z Biertowic 
– nie pytali, co z tego będą mieć, co 
ojczyzna może im dać, lecz co oni 
jeszcze mogą dać ojczyźnie; nie py-
tali, bo wiedzieli, że są takie warto-
ści, które trzeba cenić ponad życie 
– dla których warto życie oddać.

Przyszli, bo chcieli znowu 
znaleźć się w tym wyjątkowym 
miejscu pod szczególną opieką 
Świętego Michała Archanioła, 
w Jego leśnym sanktuarium. Tu, 
pod baldachimem dwustuletniej 
lipy, na kamieniu węgielnym 
pierwszej świątyni pod Jego we-
zwaniem, pamiętającej początki 
chrześcijaństwa w Polsce, między 
grobami bohaterów, na nagrobki 
których kamienie wniosły spra-
cowane ręce wiernego człowieka. 
On tu wciąż jest i trwa ze złotym 
mieczem wymierzonym w zło, ze 
zbuntowanym aniołem pod sto-
pami, z wezwaniem do stawania 
zawsze i wszędzie, 
i w każdych okolicz-
nościach po stronie 
Dobra, Prawdy, Mi-
łości. 

Przyszli, bo 
kto raz zawitał w to 
miejsce w maju lub 
wrześniu, ten chce 
tu wracać. Ten musi 
tu wracać. Taki jest 
fenomen, taki jest 
jego zew. Jakkol-
wiek go ktoś nie na-
zwie – jest i działa. 
Przychodzą ludzie 
z Harbutowic, Bu-
dzowa, Baczyna, 
Palczy, Jastrzębi, 
Sułkowic, Rudni-
ka – co roku więcej. 
Przyszli jak zawsze 

roku w asyście ks. Jacka Budzonia, 
a przy elektrycznych organach za-
siadł kościelny organista.

Tyle już razy pisałam o urodzie 
i wyjątkowości tego miejsca i tych 
naszych spotkań przy ołtarzu na Po-
lanie w Lesie Groby,  ale zdaję sobie 
z tego sprawę, że żadne słowa nie 
zastapią osobistego udziału. Tylko 
tak można poczuć, że z tego miejsca 
płynie siła, płynie moc.

A było jak zwykle. Najpierw 
procesja spod konfederackiego 
krzyża na Przełęczy Sanguszki 
górskimi ścieżkami na granicy lasu 
i pięknych rozległych widoków, 
z konnymi bryczkami  wiozącymi 
aprowizację i tych, którzy nie dadzą 
rady iść. Później wspólna modlitwa, 
zaduma, refleksja i wszechogar-
niający spokój, a później radość, 
świętowanie na pobliskiej polanie, 
zabawa pod parasolami drzew. Go-
spodynie ze Stowarzyszenia „Cis”, 
które od kilku już lat organizują 
te majowe spotkania w ramach 
projektów pisanych do gminy, 
w ciągu niespełna godziny rozczę-
stowały 40 kg kiełbasy z grilla, kil-
ka garów pysznego kapuśniaku, 

26 placków z wiel-
kich blach na koła-
cze, nie licząc kaw 
i herbat.

– Kilka ka-
mieni, jakieś drze-
wo na polanie, 
mała kapliczka 
– i jak wy to robi-
cie, że tyle ludzi tu 
ściąga, jak wy to 
robicie? – dziwi się 
mieszkaniec Lanc-
korony. 

Nie wie, że to 
nie my; że my tyl-
ko pokazaliśmy lu-
dziom to miejsce, 
że o nie zadbaliśmy. 
Później już dzieje 
się samo.

(awz)

strażacy z pocztami sztandarowy-
mi: i z Harbutowic, i z Baczyna, 
i z Jastrzębi, i w tym roku z Rud-
nika. Był jak zwykle poczet sztan-
darowy szkoły. Przy ołtarzu jak 
zawsze celebrował Mszę Świętą ks. 
proboszcz Zbigniew Nowak, w tym 

Po Mszy św. na polanie przy grillu

... i przy wozie z plackami

Strażacka brać z OSP z kilku gmin – druhowie z Baczyna świeżo po 
jubileuszu 65-lecia – z Władysławem Pająkiem, który pamiętał o tym 
miejscu, gdy wszyscy już zapomnieli fot. Anna Witalis Zdrzenicka



Gminne uroczystości 3. Maja

Rocznica 30 kwietnia – po raz 70.

Majówka konfederacka na Świętym Michale

Tablica pamiątkowa obozu partyzanckiego na Gościbi

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Paweł Latoń

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Anna Witalis Zdrzenicka



Wielkanocne Spotkania Stowarzyszonych

Świętemu Janowi Pawłowi II
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Anna Witalis Zdrzenicka


