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Przy jakiej ulicy będzie nowe przedszkole?
Gmina zamierza nadać nazwę nowej ulicy prowadzącej do nowego przed-
szkola. W związku z tym już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na tę na-
zwę. Warto przygotować się i mieć więcej czasu do zastanowienia. 

PIT w gminie

Przyjęło się mówić,  że budowa 
przedszkola prowadzona jest przy ul.  
Partyzantów. Niemniej do przedszkola 
prowadzi nowo powstała ulica, bez na-
zwy. W numerze świątecznym „Klam-
ry” formalnie ogłoszony zostanie kon-
kurs i dołączone do niego będą kupony 
do zgłaszania propozycji. 

– Czasu nie ma zbyt wiele. Waż-
ne, by nazwa ulicy została ustalona na 
tyle wcześnie, by wszystkie dokumenty 
dotyczące przedszkola oraz pieczątki za-
wierały już ten adres i by nie trzeba było 
ich później wymieniać – mówi sekretarz 
Gminy Małgorzata Dziadkowiec. 

W związku ze składaniem zeznań rocznych za 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Sułkowicach w budynku B zorganizowany został  

dyżur pracownika Urzędu Skarbowego
10 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 8 do 16

Mieszkańcy, którzy chcą tą drogą rozliczyć się z fiskusem, powinni zabrać ze 
sobą zeznanie podatkowe za 2015 rok lub informacje o dochodach za poprzedni rok. 

Rozliczanie nastąpi za pośrednictwem systemu e-deklaracje, co ułatwi tym 
osobom rozliczanie się przez internet w roku następnym. red.

Krajowa Administracja Skarbowa
Mamy nową strukturę skarbową. Od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa (KAS), która łączy administrację podatkową, kontrolę 
skarbową i Służbę Celną. 

Organami KAS są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrek-
torzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy 
urzędów celno-skarbowych.

Na poziomie podatków lokalnych nie zajdą istotne zmiany – organem po-
datkowym właściwym w sprawach podatków i opłat lokalnych pozostaje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta. 

Jak informuje na swojej stronie internetowej Minister Finansów: Zmiany 
umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organi-
zacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za 
koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie za-
dań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS. Premier Beata Szyd-
ło powołała na to stanowisko Mariana Banasia.

Więcej informacji na temat KAS dostępne jest na stronie internetowej gminy 
www.gmina.sulkowice.pl w informacji Urzędu Skarbowego w Myślenicach oraz na 
stronie kas.gov.pl.

Nabór do przedszkoli i szkół
Na rok szkolny 2017/2018 

nabór do przedszkoli samorządowych 
oraz

zapisy do 1 klasy szkoły podstawowej
prowadzone będą

od 21 do 28 marca br.

Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (rocznik 
2014, 2013, 2012 i 2011) mają zapewnio-
ne miejsce  w przedszkolach gminnych.

Do klas pierwszych należy obo-
wiązkowo zapisać dzieci 7-letnie (urodzo-
ne w 2010 r.). Obowiązek ten spoczywa 
na rodzicach lub prawnych opiekunach.

Deklarację kontynuowania wy-
chowania przedszkolnego lub kartę 
zapisu dziecka do przedszkola, a tak-
że dokumenty potrzebne do zapisania 
dziecka do pierwszej klasy, pobrać 
można u dyrektorów tych placówek, do 
których zapisujemy dziecko. Wszystkie 
potrzebne formularze i przepisy do-
tyczące rekrutacji znajdują się też na 
stronie internetowej gminy www.gmi-
na.sulkowice.pl.

Termin rekrutacji jest nieprze-
kraczalny. red.

Kiermasz 
Wielkanocny
Burmistrz Piotr Pułka i Sułkowi-
cki Ośrodek Kultury zapraszają na 
kiermasz ozdób i stroików wielka-
nocnych, połączony z konkursem 
palm.

Kiermasz zaplanowany jest na 
9 kwietnia – Niedzielę Palmową – na 
Rynku w Sułkowicach od godz. 8 do 13.

Organizatorzy zapraszają wy-
stawców do udziału, a wszystkich 
Mieszkańców do odwiedzenia Kier-
maszu i do jak najliczniejszego udziału 
w konkursie palm.

Morawiecki 
u Rysia

Wicepremier Mateusz Morawie-
cki, wracając z konferencji w Bu-
kowinie Tatrzańskiej poświęconej  
rynkowi kapitałowemu, odwiedził 
nowoczesne hale produkcyjne Fa-
bryki Mebli Ryś w Polance.

Wicepremier odwiedził fabrykę 
Tadeusza Rysia jako tę, która jest w 100% 
polskim kapitałem, firmą rodzinną, któ-
ra korzystała z dofinansowania unijne-
go, by rozwijać produkcję i wybudowała 
przemysł – jak to sam określił – na mia-
rę XXI wieku. Jest też przedstawiciel-
ką bardzo ważnej gałęzi gospodarki; 
przemysł meblarski to jeden z głównych 
atutów polskiego eksportu – jesteśmy 
4. eksporterem mebli na świecie.

Więcej na stronie internetowej Minister-
stwa Rozwoju, portalu Money.pl i stro-

nach internetowych gazet codziennych

red.

red.

red.
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Tego, że ZPiT Elegia przygotuje 
coś szczególnego na swoje 75-le-
cie, każdy raczej się spodziewał. 
Ale konia z rzędem temu, kto by 
się domyślił, co przygotowała!

Koncert jubileuszowy w nie-
dzielę 19 lutego w Sułkowickim 
Ośrodku Kultury przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania, a owacja na stojąco 
była bardziej niż zasłużona. 

Rudnickie wesele sprzed 100 lat
Wszystkie formacje zespołu od-

tworzyły rudnickie wesele wg bardzo 
już dawno niewystawianego scenariu-
sza, odtworzonego w latach 60. i 70. 
XX w. przez Stanisława Stręka i etno-
muzykologa, profesora Akademii Mu-
zycznej w Krakowie Janusza Mroczka 
na podstawie informacji od najstar-
szych rudniczan. Podczas koncertu 
sceny obrzędowe umiejętnie przepla-
tały się z tradycyjnymi pieśniami, tań-
cami i zabawami dziecięcymi.

Zajrzyj na www.gmina.sulkowice.pl
O samym koncercie trudno 

opowiadać, trzeba go po prostu zoba-
czyć. Jego fragmenty zarejestrowa-
ła  telewizja powiatowa iTV Myślnice. 
Film jest dostępny na www.gmina sul-
kowice.pl. Zamieszczamy też na niej  
duży wybór zdjęć - 75 zdjęć na 75-lecie.

75 
lat

Elegii

Całe życie w Elegii
Elegia to zespół rodzinny, takie 

nazwiska, jak Szatan, Judasz, Woźnica, 
to już symbole zespołu. Judaszy jest w 
nim aż siedmiu.  – Od 1952 r. do Elegia 
należała nasza mama Stanisława Ju-
dasz. To, że ja działam w Elegii, zawdzię-
czam Adamowi Woźnicy, który mnie tam 
wciągnął. Ja chciałem się nauczyć grać, 
a ś.p. Janusz Mroczek stworzył w Rud-
niku kapelę. Pan Stanisław Stręk też był 
od początku. Kapela liczyła wtedy 10 
ludzi. Ja miałem w domu akordeon, ale 
nie umiałem na nim grać i bardzo chcia-
łem się nauczyć. Później wciągnąłem 
w granie swoich braci – Franka i Adama, 
którzy do dzisiaj grają. Franek grał na 
skrzypcach, teraz gra na kontrabasie, zaś 

Adam na klarnecie. Mieliśmy po 15 lat, 
kiedy zaczynaliśmy przygodę z muzyką. 
We wrześniu 2016 minęło nam 45 lat, 
jak gramy w elegijnej kapeli – wspomina 
Stanisław Judasz. Dziś w zespole są jesz-
cze jego trzej synowie i córka. Zaś córka 
Adama Woźnicy to instruktorka zespołu 
Joanna Ulman. 

Grające, śpiewające i tańczące –
żywe multimedia

Zespół nie raz jest proszony 
o jakieś nagrania ich twórczości – zapis 
z taśm, płyt, plików multimedialnych, 
z telewizji. Ale z tym jest krucho.

– TVP ma gdzieś jakieś archi-
walne nagranie z lat 80. XX wieku, ale 
nie mamy do niego dostępu. Mamy na-
granie z naszego jubileuszu 70-lecia na 
płycie CD. Generalnie jednak w Elegii 
nie chodzi o to, by uwieczniać coś na 

Barbara Judasz i Ryszard Blak w tańcu fil – 
obecnie obydwoje śpiewają w Chórze Seniorów

Najmłodsza formacja Elegii w tradycyjnych 
zabawach dzieci wiejskich z okolic Rudnika

Para młoda wprowadza weselnym korowo-
dem dorosłą grupę tancerzy i śpiewaków

Niezastąpiona kapela Elegii z Adamem 
Woźnicą i Stanisławem Judaszem

płycie, gdzieś archiwizować, lecz żeby 
przez cały czas przekazywać sobie to 
na żywo, twarzą w twarz, z pamięci, 
z pokolenia na pokolenie. Żeby ta tra-
dycja była przechowywana wciąż na 
żywo – wyjaśnia Stanisław Judasz 

– Elegia jest zespołem auten-
tycznym, dlatego przekazujemy ko-
lejnym pokoleniom te choreografie 
w niezmienionej postaci, żeby nie 
zaniknęły. Chcemy zachować auten-
tyczność. Każdy instruktor stara się 
coś nowego wnosić do zespołu, ja np. 
wprowadziłam jedną nową choreogra-
fię – tańce spiskie, pan Wolski uczył 
tańców krakowiaków wschodnich, 
tańców śląskich i lubelskich, pan Stręk 
tańców narodowych i autentycznych.  
Generalnie chodzi jednak o to, by pod-
trzymać stały repertuar, nic w nim nie 
zepsuć, zachować formę i ciągłość po-
koleniową tego, co już zostało wypraco-
wane. Nasz repertuar jest oparty o rela-
cje pozbierane od ludzi. Pan Mroczek 
wprowadził ten autentyk do zespołu, 
a jego główną działalnością była  stro-
na muzyczna – dodaje Joanna Ulman.

Prawie dwie godziny 
To, o czym mówią instruktorzy, 

można było zobaczyć na scenie. Wspania-
łe tańce, wzruszające, a zarazem pełne lu-
dowego humoru obrzędy, śpiew gwarowy, 
autentyczna muzyka, wspaniałe, komple-
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Instruktorzy Elegii, od lewej: Beata Szuba,  Stani-
sław Judasz, Joanna Ulman (z domu Woźnica)

Twórcy Elegii i jej repertuaru: Stanisław Kale-
ta, Janusz Mroczek i Stanisław Stręk (fot. obok)

Byli instruktorzy Elegii, od lewej: Stanisław 
Stręk, Waldemar Wolski i Konrad Wierzchucki

Byli dyrektorzy ośrodka kultury, od lewej: Kazi-
mierz Król, Jan Socha, Jan Sroka i Krzysztof Trojan

Dyrektor SOK-u Halina Obst z burmistrzem 
Piotrem Pułką na koncercie jubileuszowym

towane latami stroje – Elegia zaprezento-
wała program trwający prawie 2 godziny, 
które zresztą minęły widowni jak z bicza 
strzelił. Był to bowiem program dy-
namiczny i żywiołowy. Aż wierzyć 
się nie chce, że człowiek jest fizycznie 
w stanie tak długo tańczyć, śpiewać 
i promiennie się przy tym uśmiechać. 
Już samo to świadczy o ogromie pracy 
wkładanej w zespół – godzinach syste-
matycznych prób i przygotowań. Z do-
-skoku przed koncertem nikt nie jest 
w stanie wypracować takiej kondycji. 

Owacja na stojąco 
dla wszystkich i każdego

Koncert jubileuszowy miał 
swoją część oficjalną, podczas któ-
rej goście i samorządowcy hono-
rowali Zespół, jego dawniejszych 
instruktorów – Stanisława Stręka, 
Waldemara Wolskiego i Konrada 
Wierzchuckiego; byłych dyrekto-
rów ośrodka kultury – Zofię Szubo-
wą, Jana Srokę, Kazimierza Króla 
i Krzysztofa Trojana. Obsypano po-
chwałami i gratulacjami obecnych 
instruktorów. Stanisław Judasz oraz 
Joanna Ulman i Beata Szuba – sami 
wychowani w Zespole – dziś przeka-
zują dziedzictwo kolejnym pokoleniom, 
łącznie z uczeniem dzieci (a w ostatnim 
roku zrobiła się to całkiem spora grupa) 
gwary rudnickiej, a okazuje się to obec-

nie nie lada wyzwaniem. Mają ogromną 
zasługę dla kultywowania dziedzictwa 
naszej Małej Ojczyzny. 

W podwójnej roli wystąpiła dy-
rektor SOK-u Halina Obst, jako gra-
tulująca i odbierająca gratulacje. Do 
Elegii z gratulacjami przybyły zaprzy-
jaźnione zespoły regionalne: Hamerni-
cy z Nowej Huty i Zębu oraz Toporzanie 
z Tenczyna. Burmistrz Piotr Pułka i sta-
rosta Józef Tomal obiecali Zespołowi na-
grody, a goście otrzymali od burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana 
Sochy piękne, ręcznie malowane obrazki 
z parą tańczących krakowiaków. Do ze-
społu trafiła ufundowana przez nich 
wspaniała płaskorzeźba tańczących 
krakowiaków dłuta Witolda Stręka, dy-
rektor SOK-u wręczyła członkom Elegii 
pamiątkowe, oprawione zdjęcia. 

Powody do satysfakcji
To było wspaniałe widowisko, 

cudowna atmosfera – Zespołowi doda-

jąca skrzydeł, a widzom przynosząca 
dobrą aurę i dumę, że mamy w naszej 
gminie tak cenną perełkę. 

W adresie gratulacyjnym bur-
-mistrz Piotr Pułka pisał m.in.:
Jesteśmy z Was dumni. 
Podziwiamy Was.
Chlubimy i radujemy się Wami. 
Jesteście ambasadorami naszej Ma-
łej Ojczyzny. Z całego serca Wam za 
to dziękujemy. (...)

W imieniu Mieszkańców 
Gminy Sułkowice, w tym Mieszkań-
ców Państwa macierzystego Rudni-
ka, gratuluję tego jubileuszu i życzę 
(...) Zespołowi sto lat i jeszcze wiele, 
wiele więcej, by kolejne pokolenia mo-
gły się cieszyć i być dumne z Zespołu 
Pieśni i Tańca Elegia.

Dwa jubileusze
Powód do satysfakcji ma też 

Sułkowicki Ośrodek Kultury. W cią-
gu roku zorganizował dwa wspaniałe 
jubileusze: 140-lecia Orkiestry Dętej 
i 75-lecia ZPiT Elegia, które na długo 
jeszcze pozostaną w pamięci miłośni-
ków rodzimej kultury. Mamy nadzie-
ję, że podobnie jak koncert jubileu-
szowy orkiestry został powtórzony dla 

szerszego grona mieszkańców, tak też się 
stanie i w przypadku koncertu Elegii.
tekst i fotografie: Anna Witalis–Zdrzenicka 

i Joanna Gatlik–Kopciuch

Czy wiecie że... 
Na Karnawale Góralskim w lutym br. 

złożona z członków Elegii grupa kolęd-
nicza „z Dorotą” po raz kolejny zdobyła 
II miejsce i Srebrną Rozetę Góralską.

Jubileuszowy tort upiekli rodzice dzieci z Elegii
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Sesja RM 27 lutego poświęcona 
była bezpieczeństwu publicznemu. Przy-
byli na nią goście: zastępca komendanta 
powiatowego policji mł. insp. Robert Bie-
la, kierownik referatu rewiru dzielnico-
wych KPP w Myślenicach asp. sztabowy 
Paweł Ruciński oraz komendant Powia-
towej Straży Pożarnej w Myślenicach 
bryg. Sławomir Kaganek. Przedstawili 
oni stan bezpieczeństwa w naszej gminie 
na tle powiatu myślenickiego w 2016 r. 
oraz w porównaniu z latami poprzednimi.

Rok 2016 bezpieczniejszy niż 2015
Jak wynikało z prezentacji Ro-

berta Bieli, do roku 2015 spadła liczba 
zdarzeń ze 128 do 115. Wykroczeń mie-
liśmy 306, a procedura niebieskiej karty 
zmniejszyła się z 41 w 2015 r. do 31. Było 
więcej wypadków 33 (22 w 2015 r.), ale 
na szczęście mniej ofiar śmiertelnych 
– w 2016 r. – 3, a rok wcześniej 10. Do-
szło do 93 kolizji drogowych – rok wcześ-
niej było ich 117. W 2016 r. odnotowano 
43 zdarzenia kryminalne (74 w 2015 r.), 
z tego 18 w kat. podstawowej, 5 to prze-
stępczość gospodarcza, a 9 – narkotykowa. 

Krajowa mapa zagrożeń
Nowością wprowadzoną przez 

policję w ubiegłym roku jest Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to 
mapa interaktywna (dostępna na stronie: 
(www.geoportal.gov.pl), na którą ludzie 
mogą zaznaczać miejsca, gdzie wystąpi-
ło niebezpieczne zdarzenie. Koordynator 
codziennie sprawdza nowe zaznaczenia. 
Są one na bieżąco weryfikowane. Mapa 
funkcjonuje w formie interaktywnej (każ-
dy może nanosić zagrożenia) oraz staty-
stycznej, dzięki której można zobaczyć 
najbezpieczniejsze i najmniej bezpieczne 
miejsca w kraju.

Mapa jest ważnym narzędziem 
w organizacji pracy policji, jednak zazna-
czenie zdarzenia na mapie nie jest rów-
noznaczne z formalnym zgłoszeniem po-
trzeby interwencji policji.  Bezpośrednie 
i natychmiastowe działanie policja po-
dejmuje wówczas, gdy otrzyma zgłosze-
nie na nr tel. 112  lub 997. 

W naszym powiecie mieszkańcy 
nanieśli na mapę 347 problemów, z czego 

Sesja Rady Miejskiej 27 lutego

potwierdzonych zostało 166. Dotyczyły 
one głównie przekraczania prędkości, spo-
żywania alkoholu i nieprawidłowego par-
kowania. Z naszej gminy takich zgłoszeń 
było 38, a 25 z nich dotyczyło Sułkowic. 

Korzystanie z mapy jest anoni-
mowe, tym bardziej więc należy pod-
chodzić do niej odpowiedzialnie, by 
nie angażować policji niepotrzebnie, bo 
w tym czasie jest ona potrzebna w miej-
scach prawdziwych zagrożeń. 

Czy powróci posterunek policji?
Na razie powrócił ten temat. Ro-

bert Biela stwierdził, że miasto i gmina 
Sułkowice są terenem bezpiecznym. 
Głównym zadaniem dzielnicowych jest 
kontakt ze społeczeństwem i udzielanie 
porad mieszkańcom. W związku z py-
taniem o medialne doniesienia, jakoby 
planowane było przywrócenie zlikwido-
wanych wcześniej posterunków policji, 
prelegent poinformował, że komenda 
planuje zorganizowanie debaty z miesz-
kańcami w tej sprawie. Dodał, że odtwo-
rzenie posterunku wiąże się nie tylko 
z siłami, jakimi dysponuje policja, ale 
także z obecnymi standardami; zgodnie 
z prawem na jednego policjanta musi 
przypadać od 14 do 18 m2 i musi być za-
trudnionych przynajmniej 5 osób.  

Rok 2016 w straży pożarnej
Sławomir Kaganek omówił 

współpracę PSP z jednostkami OSP. 
Poinformował, że w 2016 r. odnotowano 
niemal o połowę mniej zdarzeń (108) niż 
w 2015 r. (199). Spadła też liczba poża-
rów z 58 do 35 (w tym 13 domów miesz-
kalnych, 1 obiekt produkcyjny, 2 lasy, 
3 środki transportu, a w uprawie i rolni-
ctwie zgłoszono 8 zdarzeń). Najwięcej 
zdarzeń miało miejsce między godziną 
14 a 22; w lutym oraz w lipcu i sierpniu. 
Prelegent przypomniał, że co najmniej 
raz w roku należy sprawdzać instalacje 
kominowe oraz zalecił kontrolę zbiorni-
ków przeciwpożarowych. 

Komendant zwrócił się do preze-
sów OSP o terminowe sprawdzanie sta-
nu sprzętu i samochodów, pilnowanie 
terminu ważności badań technicznych, 
a także przestrzeganie zasad gotowo-

ści operacyjnej (badania, kwalifikacje, 
ubezpieczenia, uprawnienia itd.). Waż-
ne jest też, żeby wszystkie jednostki bra-
ły udział w ćwiczeniach na obiektach. 

Poinformował o wsparciu finan-
sowym PSP dla OSP. W latach 2012–2016 
OSP gminy Sułkowice otrzymały z PSP 
236 115 zł. Wyraził wdzięczność samo-
rządowi za zakup samochodu dla OSP 
Harbutowice oraz za dużą dbałość o stra-
że.  Osobne podziękowania skierował do 
strażaków, radnych i burmistrza za wiel-
kie zaangażowanie podczas Światowych 
Dni Młodzieży. 

Nasze służby mundurowe
Głos zabrali również prezesi jed-

nostek OSP: z Harbutowic Adam Golon-
ka, z OSP z Sułkowice Jan Hodurek oraz 
komendant gminny Rafał Kurek, którzy 
dziękowali za dobrą współpracę z po-
wiatową strażą pożarną i przedstawiali 
sytuację w swoich jednostkach. Swoje 
sprawozdanie z działalności w 2016 r. 
przedstawiła także Straż Miejska.

Ferie zimowe – podsumowanie
Podczas sesji przedstawione zosta-

ły sprawozdania z ferii zimowych zorgani-
zowanych przez Świetlicę Środowiskową 
oraz ośrodek kultury. Radni pozytywnie 
ocenili obydwu organizatorów wypoczyn-
ku zimowego uczniów (zob. s. 9)

Przedszkola 1 i 3 
Rada Miejska uchwaliła zamiar 

likwidacji Przedszkola Samorządowe-
go nr 3. W tej sprawie ogłoszone zosta-
ły konsultacje społeczne. Przyjęto także 
uchwały w sprawie przyszłej (po urucho-
mieniu nowego budynku PS1) sprzedaży 
budynków po dotychczasowych przed-
szkolach nr 3 i nr 1. 
(więcej czytaj str. 10 w relacji z sesji nadzwy-
czajnej)

Goście z powiatowej policji na sesji RM poświęconej bezpieczeństwu

jgk

Nowy komendant 
powiatowy policji
podinsp. Michał Gamrat

Służbę w policji 27 lutego za-
kończył dotychczasowy komendant 
powiatowy policji w Myśleniach Artur 
Święch. Jego obowiązki powierzone 
zostały podinsp. Michałowi Gamratowi 
z Krakowa. Jak sam mówił, pracował 
w komisariacie policji w Olkuszu i w Ko-
mendzie Wojewódzkiej w Krakowie. 

– Poprzeczka zarządzania jed-
nostką została zawieszona wysoko 
przez mojego poprzednika; chciałbym 
do tego poziomu się zbliżyć, będąc ot-
wartym do współpracy w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa z samorządami 
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231 druhów OSP 
w  g m i n i e  S u ł k o w i c e

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
Sławomir Kaganek był gościem 
zebrań strażackich 
w Harbutowicach i Krzywaczce

Prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Jan Podmokły 
uczestniczył w obradach 
druhów z Harbutowic, 
Rudnika i Sułkowic

Luty to tradycyjnie mie-
siąc walnych zebrań 
w jednostkach Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Są 
one okazją do podsumo-
wania minionego roku, 
rozliczenia pracy zarzą-
du, uchwalenia planów.
Na forum walnego 
zebrania często wrę-
czane są odznaczenia 
i podziękowania dla 
zasłużonych druhów.
 

W zebraniach biorą też 
udział goście: z kierownictwa 

Państwowej Straży Pożarnej, 
zarządu powiatowego ZOSP 
RP, a także przedstawiciele 
gminnych władz samorządo-
wych i Urzędu Miejskiego. 

Zebrania są forum, 
na którym dokonuje się pod-
sumowania pracy zarządu 
i rozliczenia finansowego 
roku. Sprawozdania składają 
prezesi, naczelnicy, skarbni-
cy oraz komisje rewizyjne. Te 
ostatnie kończą wystąpienia 
wnioskiem o udzielenie za-
rządowi absolutorium. Na lu-
towych walnych zebraniach 
wszystkie zarządy otrzymały 
bezdyskusyjne absolutorium.

Nasze straże
Działa u nas 6 jedno-

stek OSP z czego 3 są włą-
czone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. 
Mamy 231 stowarzyszonych 
druhów z czego 120 to czyn-
ni ratownicy, przeszkoleni, 
z ważnymi badaniami lekar-
skimi, ubezpieczeniem i inny-
mi uprawnieniami do udziału 
w akcjach. Praca druhów OSP 
jest bezinteresowna, zarówno 
gdy biorą udział w akcjach 
ratowniczych, zabezpiecze-
niach wydarzeń o charakterze 
masowym oraz w uroczystoś-
ciach, jak też w przypadku 

prac gospodarczych i remonto-
wych wykonywanych w straż-
nicach OSP. Sale budynków 
strażackich udostępniane są 
mieszkańcom na spotkania, 
uroczystości i święta, a także 
wynajmowane np. na wesela. 

MDP
Jednostki w Sułkowi-

cach, Biertowicach, Harbuto-
wicach i Krzywaczce prowa-
dzą Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, organizując dla 
dzieci i młodzieży zajęcia szko-
leniowe, sprawnościowe i for-
macyjne. Strażacka młodzież 
– tak chłopcy, jak i nierzadko 
dziewczęta – po ukończeniu 
18. roku życia, często zasila 
szeregi jednostek. To m.in. dla-
tego w naszej gminie średnia 
wieku druhów jest stosunkowo 
niska – mamy wielu młodych 
strażaków ochotników. Pod-
czas zebrań zwracano uwagę 
w dyskusjach na konieczność 
prowadzenia płynnego naboru 
do MDP, by uniknąć sytuacji, 
w której jedni młodzi ludzie 
dorosną, a następnych jeszcze 
nie zrekrutowano.

Zmiany w zarządach
W Biertowicach i Rud-

niku nastąpiły zmiany w za-
rządach. W Biertowicach, po 

rezygnacji naczelnika Micha-
ła Walasa, na tę funkcję wy-
brany został Marcin Klimczyk. 

Bolesną stratę ponio-
sła jednostka w Rudniku. 
Zmarli wieloletni były prezes 
jednostki Tadeusz Krzywoń 
i naczelnik Andrzej Przała. 
Ich pamięć uczczono chwilą 
ciszy. Na nowego naczelni-
ka wybrano  Jacka Kurka. 
Wybrany też został nowy 
skarbnik – Maciej Cięciel (po 
rezygnacji poprzedniego), 
a skład zarządu uzupełnił 
Piotr Bylica.

OSP i ŚDM
W minionym roku nasi 

druhowie czynnie wspierali 
organizację pobytu w gminie 

Podczas walnego zebrania w OSP Sułkowice imienne podziękowania za udział w zabezpieczeniu Świato-
wych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach

i innymi podmiotami, jak np. 
sąd i prokuratura – mówił, 
przyjmując swoje nowe obo-
wiązki.

red.

podinsp. Michał Gamrat
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Sułkowice, pielgrzymów na Światowe 
Dni Młodzieży. Zespół ratowników OSP 
Sułkowice brał też udział w zabezpiecza-
niu wizyty Ojca Świętego Franciszka na 
krakowskich Błoniach, a OSP Harbuto-
wice użyczyła pielgrzymom swojej sali na 
noclegi.

Działania ratownicze
Zespoły ratowników OSP biorą 

udział w gaszeniu pożarów oraz w za-
pobieganiu i likwidacji skutków wypad-
ków drogowych, ratowaniu ofiar wypad-
ków, poszukiwaniu zaginionych osób, 
ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych, 
usuwaniu skutków powodzi i podtopień 
– we wszystkich przypadkach, gdy trze-
ba ratować ludzkie życie i mienie, także 
mienie wspólne. Równocześnie druho-
wie OSP odbywają szkolenia, by podno-
sić swoją wiedzę i sprawność, poszerzać 
kwalifikacje. W tym celu biorą też udział 
w  zawodach sportowo-pożarniczych, ćwi-
czeniach komendanta gminnego i powia-
towego oraz organizowanych przez PSP.

Zawody sportowe i pożarnicze
Ważnym wydarzeniem w ży-

ciu jednostek są zawody sportowo–po-
żarnicze i sportowe, organizowane na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. W 2016 r. przeprowadzono 
zawody gminne; rywalizację dorosłych 
druhów wygrała OSP Harbutowice, 
a strażackiej młodzieży – MDP Krzy-
waczka. Drużyny te będą reprezentowały 
naszą gminę na tegorocznych zawodach 
powiatowych (odbywają się co dwa lata). 
W poprzednich latach nasze jednostki 
wygrywały w powiecie i reprezentowały 

go na zawodach wojewódzkich. Drużyny 
młodzieżowe biorą też udział w Turnieju 
MDP w halowej Piłce Nożnej. W 2016 r. 
turniej ten, rozgrywany o Puchar Burmi-
strza, wygrała MDP z Sułkowic, awan-
sując do etapu powiatowego w Raciecho-
wicach, gdzie zajęła 2. miejsce.

Druhowie z OSP Rudnik wzięli 
ponadto udział w VIII Powiatowych Ma-
newrach w Ratownictwie Medycznym.

Pieniądze dla OSP
Na finansowanie działalności 

jednostek OSP gmina w sumie prze-
znaczyła w ubiegłym roku 592.841,31 
zł, w tym 285.000 zł na samochód dla 
OSP Harbutowice, 105.000. zł w ramach 
remontu prowadzonego z dofinansowa-
niem z konkursu „Małopolskie remizy 
2016”, a 85.000 zł na 21 kpl. odzieży 
specjalnej. Straże pozyskują również 

Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2016 r., wyposażenie jednostek

Nazwa OSP
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1. Biertowice 21 37 15 2 3 1 2 
z 1973 i 2004 r.

2. Harbutowice 20 35 13 7 5 1 2
z 2001 i 2008 r.

3. Krzywaczka 19 35 20 4 3 2 (+AED)
2

z 1997 i 1996 r.

4. Rudnik 16 39 20 10 4 1 2
z 1981 i 2003 r.

5. Sułkowice 26 67 58 22 7 2 3
z 1979, 2001 i 2013 r.

6. Kuźnia 18 18 2 1 1 0 1

RAZEM 120 231 128 46 23 7 12

* Liczba pożarów podana przez komendanta Sławomira Kaganka  na sesji nie powinna być porównywana z wynikami w powyższej tabeli, gdyż 
w gaszeniu części pożarów bierze udział więcej niż jeden zespół ratowników.

Wszystkie jednostki w gminie posiadają ponadto duże i małe agregaty prądotwórcze. Jednostki w Harbutowicach, Rudniku 
i Sułkowicach dysponują też wysokowydajnymi pompami strażackimi Tohatsu, a jednostki należące do KSR-G (Harbutowice, 
Krzywaczka, Sułkowice) są wyposażone w zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego. Jednostka w Krzywaczce, specjali-
zująca się głównie w ratownictwie drogowym (lokalizacja przy drodze krajowej), zakupiła w 2016 r. przenośny defibrylator (AED).

dofinansowanie z innych źródeł, np. 
z MSWiA, od PSP, WFOŚiGW oraz od 
organizacji macierzystej z zarządów 
powiatowego, wojewódzkiego i główne-
go. Państwowa Straż Pożarna i MSWiA 
w 2016 r. w sumie w dla jednostek 
z gminy Sułkowice przekazały 54.360 zł.

Akcja krwiodawstwa
Druhowie od 2001 r. biorą udział 

w akcji strażackiego powiatowego 
krwiodawstwa. Dwa razy w roku oddają 
krew dla ofiar wypadków oraz dla stra-
żaków i ich rodzin. W sumie w czasie 
trwania tej akcji oddano już ponad 6 tys. 
litrów tego najcenniejszego, niezastą-
pionego  leku. W dowód uznania Klub 
ustanowił medale dla druhów, którzy 
oddali najwięcej krwi – za 20 l – złoty, 
za 15 – srebrny i za 10 – brązowy. Pod-
czas zebrania w Harbutowicach medale 
otrzymały trzy osoby: Złoty – Mariusz 
Gielata,  Brązowy – Stanisław Głuc i To-
masz Piwowar.

Dodatek do emerytury?
Podczas dyskusji goście dzię-

kowali druhom za ich ofiarną służbę, 
dyspozycyjność i otwartość na potrze-
by  społeczności lokalnych, za udział 
w świętach i uroczystościach, zabezpie-
czanie imprez, a także omawiali plano-
wane zawody, ćwiczenia i inne dzia-
łania wspólne. Informowali o planach 
rządowych i parlamentarnych doty-
czących OSP. Po raz kolejny powróciła 
kwestia dodatku do emerytur dla stra-
żaków ochotników. Aktualnie zbierane 
są podpisy pod poselskim projektem 
ustawy w tej sprawie.

awz i jś

Głosowanie nad absolutorium w OSP Biertowice (druhem czynnym jest tu ks. proboszcz Jacek Budzoń)
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W Halowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
o Puchar Burmistrza Sułkowic, rozegranym 11 marca 2017 roku w hali spor-
towej Gimnazjum w Sułkowicach zwyciężyła drużyna z Krzywaczki i to 
ona będzie 1 kwietnia reprezentowała naszą gminę w turnieju powiatowym 
w Raciechowicach. 

Rywalizowały 4 drużyny MDP. Drugie miejsce zajęły Sułkowice, trzecie – 
Harbutowice, a czwarte – Biertowice. Organizatorem turnieju był Burmistrz Piotr 
Pułka i OSP w Sułkowicach. Sędzią głównym był Michał Polak, a zabezpiecze-
nie medyczne sprawował Maciej Klus. Puchary, dyplomy i upominki dla każdego 
uczestnika wręczyli członkowie Zarządu Miejsko–Gminnego ZOSP RP. jś

Zwycięstwo MDP z Krzywaczki

Po Małopolsce zaczęli krążyć ni-
byprzedstawiciele firm, które wy-
korzystują konieczność zrobienia 
audytu (czyli w tym przypadku 
kontroli) przy wymianie nieeko-
logicznych pieców z dofinansowa-
niem z RPOWM 2014-2020.

Firmy te oferują odpłatne (za 
ok. 150 zł) wykonanie audytów ener-
getycznych. Nie dajmy się nabrać – 
audyty wykonywane są bezpłatnie 
w ramach programu, a ich koszt po-
nosi Urząd Marszałkowski oraz udo-
stępnia do publicznej wiadomości listę 

Treść ostrzeżenia Urzędu Marszałkowskiego 
dostępna jest na www. gmina.sulkowice.pl, a li-
sta firm – na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Zespoły MDP biorące udział w turnieju

Wojewoda Małopolski 20 lutego 
wydał rozporządzenie uchylają-
ce wcześniejsze Rozporządzenie 
w sprawie zwalczania wysoce zjad-
liwej grypy ptaków (HPAI) na te-
renie powiatów: myślenickiego, 
krakowskiego ziemskiego i wado-
wickiego. Ponieważ jednak zagro-
żenie ptasią grypą nadal istnieje 
na terenie naszego kraju i regionu, 
konieczne jest dalsze zachowanie 
środków ostrożności i stosowania 
profilaktyki.

Ponadto wszystkich hodowców 
drobiu, nawet w przypadku przydomo-
wych, małych kurników, obowiązuje 
nakaz rejestracji drobiu, podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku innych zwie-
rząt gospodarskich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Myślenicach przekazał w związku z 
tym ulotkę informacyjną dla hodowców 
drobiu oraz dokument, który posłuży 
osobom utrzymującym drób do dokona-
nia zgłoszenia. 

Ptasia grypa w odwrocie,
ale drób nadal należy zamykać i rejestrować

Ulotkę i formularz zgłoszenia 
miejsc utrzymywania ptaków można 
pobrać bezpośrednio od służb wetery-
naryjnych, a także ze strony interneto-
wej gminy: www.gmina.sulkowice.pl 
(przy artykule: Ptasia grypa i rejestracja 
drobiu z 22 lutego br). red.

Uwaga na oszustów
firm, które zatrudnił do prowadzenia 
tych czynności nieodpłatnie dla ludzi.

Przy okazji: pamiętajmy, że Po-
lacy to przedsiębiorczy naród i niejeden 
nasz rodak ma osobliwe pojęcie uczciwej 
pracy. Uważajmy, kogo wpuszczamy do 
domu. Jeśli mówi, że wykonuje usługę 
np. dla gminy czy powiatu, warto zażą-
dać od niego dokumentu potwierdza-
jącego lub zadzwonić do Urzędu Miej-
skiego i sprawdzić, czy takie prace są 
prowadzone i z czyjego polecenia. red.

„Placek” 
dla Mateusza 
Ludzi dobrej woli jest więcej… 
W obliczu wyższej potrzeby potra-
fią się zjednoczyć. Potrzeba tylko 
impulsu zachęcającego ich do po-
mocy. Np. takiego, jak w Sułkowi-
cach, gdzie w niedzielę 19 lutego 
ksiądz ogłosił, że jest pomysł zor-
ganizowania nietypowej zbiórki na 
kolejną operację serca ministranta 
Mateusza Chrobaka – operacji jak 
zwykle kosztownej, w Niemczech. 

Pomysł był taki: kto chce, niech 
upiecze placek i przyniesie na plebanię. 
Tu z przyniesionych słodkości zrobi się 
paczki, za które ludzie będą dawać dat-
ki. Jak powiedziano, tak zrobiono. Ludzie 
zaczęli znosić na plebanię w Sułkowicach 
swoje wypieki już od soboty 25. Zgłasza-
ły się osoby nie tylko z Sułkowic, ale też 
np. z Jasienicy, Lanckorony, Polanki, 
Osieczan, Harbutowic, a nawet z Mako-
wa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej. 
Zaczęło się pakowanie do plastikowych 
pojemników, które dodatkowo zdobiły 
naklejki wykonane przez uczniów z Har-
butowic, którzy również zaangażowali 
się w pomoc dla Mateusza. Nikt nie był 
w stanie zliczyć, ile było tych ciast. Wiele 
osób, które przynosiło wypieki, zostawa-
ło i pomagało je pakować. Sam Mateusz 
także upiekł placek.

W sumie zrobiono 500 paczek 
ciast, które „zeszły” po trzech Mszach 
św. – na czwartą brakło. A jednak, po-
mimo braku ciast, ludzie nadal dawali 
datki do puszek. W sumie uzbierano 
18.826 zł i 51 euro. 

Rodzice Mateusza serdecznie 
dziękują i organizatorom kiermaszu 
ciast (postanowili zostać anonimowi) 
i tym, którzy je kupowali.    jgk
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice, przedszkole  
Trwają prace wykończeniowe, czyli tynki, wylewki, izo-
lacja dachu, porządkowanie terenu wokół przedszkola. 
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Budynek 
ma zostać oddany na przełomie czerwca i lipca br., a w 
czasie wakacji planowane jest jego wyposażanie i przy-
gotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Rudnik, budowa hali sportowej
Wylany został strop nad piwnicami, murowane są 
ściany parteru. Na tę inwestycje gmina otrzyma 
dofinansowanie 2 016 000 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki (środki własne gminy to 3 044 045 zł).

Sułkowice, brama przy przedszkolu nr 2
Dla poprawy bezpieczeństwa dzieci z PS nr 2 zamontowa-
no dodatkową bramę przy schodach budynku przedszkola, 
odgradzającą parking dla samochodów od części rekrea-
cyjnej i ogrodu. Brama główna musi być bowiem cały czas 
otwarta z powodu stacjonowania tam karetki pogotowia 
ratunkowego. 

Harbutowice, budowa zatok przystankowych
Rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniony został wykonaw-
ca budowy zatok przystankowych przy Przełęczy Sangusz-
ki. Jest nim firma Kommel Bronisława Meraka z Barwałdu 
Średniego. Umowa została podpisana w połowie marca. 
Termin wykonania do końca sierpnia 2017 r. 

Sułkowice, remont szkoły podstawowej
W czasie ferii z powodu pękniętej rury trzeba było wyko-
nać generalny remont sekretariatu szkoły, naprawić sufit 
w jednej klasie i na korytarzu na pierwszym piętrze budyn-
ku A, wykonano remont wejścia do budynku (w związku 
z przygotowaniami do uroczystości 25-lecia nadania szko-
le imienia Adama Mickiewicza); odmalowano także klasę 
informatyczną w budynku B.
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Harbutowice, oświetlenie na Końcówkę
W marcu wykonano kolejny etap oświetlenia – 265 m, 
5 słupów, 4 lampy. Prace wykonała firma „Elmar” Zakład 
Wykonawstwa Elektroenergetycznego Jan Marek za kwotę 
25 600 zł. 
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Taryfy opłat za wodę i ścieki w 2017 r.
W cenach za wodę i ścieki mamy w tym roku dwie nowości. Zapłacimy wszy-

scy – zarówno mieszkańcy jak też inne podmioty – realne stawki za wodę i ścieki. 
Gmina nie będzie już robiła bezpośrednich dopłat do cen tych mediów, jak w latach 
poprzednich, ale dokapitalizowała spółkę ZGK w takim stopniu, że ceny płacone 
przez wszystkich użytkowników tych sieci będą jednakowe. Dla mieszkańców ceny 
wzrosną co prawda, ale jedynie o 9% za wodę i 11% za ścieki. Znacząco natomiast 
obniży się stawka dla  pozostałych odbiorców. W tabeli poniżej podane zostały ceny 
z roku ubiegłego i bieżącego. Cena wody i ścieków w rubryce dla pozostałych pod-
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1. Grunty

a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków

1 m2 0,89 0,89

b) związane z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej 1m2 0,30 0,10

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 1 ha 4,58 4,54

d) pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego

1 m2 0,47 0,47

e) pozostałe 1m2 0,22 0,23

f) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1m2 3,00 2,98

2. Budynki lub ich części

a) mieszkalne 1m2 0,65 0,65

b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej

1m2 20,02 20,02

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 1m2 10,68 10,59

d)  związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń

1m2 4,61 4,61

e) pozostałe:

– garaże wolnostojące 1m2 5,12 5,12

– budynki letniskowe i altany 1m2 7,68 7,62

– budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pub-
licznego

1m2 7,68 7,62

– budynki niewymienione w pkt. 2 lit. e 1m2 4,05 4,05

3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– w % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

a) związane z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej 
oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich  2% 1%

b) pozostałe 2% 2%

Podatek od nieruchomości w 2017 r.
Otrzymaliśmy już wyliczenie po-

datków do zapłaty w gminie za 2017 r. Dla 
mieszkańców i części przedsiębiorców nic 
się nie zmieniło – stawki podatku pozo-
stały takie same, jak w ostatnich latach. 
W tabeli poniżej podajemy dla porówna-
nia stawki z ubiegłego roku i obecnego. 
Wszelkie zmiany zostały wytłuszczo-
ne. Jak widać, są to zmiany w dół (tylko 
w jednym przypadku – gruntów pozosta-
łych – stawka wzrasta o 1 grosz). Dotyczą 
one działalności sportowo-rekreacyjnej,  
zarówno gruntów, jak też budowli typu 
wyciąg narciarski, kolejka, a także grun-
tów pod wodami. Obniżone są też stawki 
podatku dla budynków, w których prowa-
dzona jest działalność usługowa (usługi 
zdrowotne) i związana z rolnictwem (obrót 
materiałem siewnym).  Mniejszy podatek 
od nieruchomości zapłacą też właściciele 
domków letniskowych i organizacje po-
żytku publicznego.

Różnice w stawkach są minimal-
ne, niemniej przy dużych areałach i me-
trażach budynków składają się one na 
zauważalny skok w dół. W przypadku 
wyciągu narciarskiego jest to obniżenie 
podatku o połowę (z 2% na 1%). 

Czy można na tej podstawie for-
mułować jakieś wnioski na temat gmin-
nej polityki i pożądanych kierunków 
rozwoju? – Na pewno chcemy zachęcić 
inwestorów; zarówno nowych, jak też 
działających już na terenie naszej gmi-
ny, do rozwijania swoich obiektów. Mamy 
piękny krajobraz i położenie sprzyjające 
rozwojowi rekreacji i turystyki. Myślimy 
tu w pierwszym rzędzie o zaspakajaniu 
potrzeb mieszkańców gminy, by jak naj-
więcej możliwości ich zaspokajania mieli 
na miejscu, blisko domu. Gdy ktoś ma do 
dyspozycji jeden wolny dzień lub popołu-
dnie, szkoda, by go marnował na dojaz-
dy. Myślimy także o osobach z pobliskich 
aglomeracji, korzystających z turystyki 
weekendowej i rozwijaniu bazy do jej 
uprawiania na naszym terenie. Korzyści 
dla mieszkańców są oczywiste – jeśli za-
cznie się u nas rozwijać ruch turystyczny, 
ludzie sami znajdą metodę na to, by stwo-
rzyć sobie przy okazji dodatkowe źródło 
dochodu. Ponadto chcemy ułatwić dzia-
łalność organizacji pozarządowych, by 
mogły lepiej rozwijać działalność statu-
tową oraz usługodawców – znów z myślą 
o dobru mieszkańców. Dlatego radni zde-
cydowali o obniżeniu stawek podatków 
w tych przypadkach. Nasz budżet musi 
zaspokajać liczne potrzeby, ale mamy 
świadomość, że jeśli gmina będzie się roz-
wijała, to pieniędzy w budżecie przybę-
dzie więcej, niż ubędzie z powodu tych ob-
niżek – wyjaśnia burmistrz Piotr Pułka.

Podatki i taryfy opłat w gminie w 2017 r

Podatek od środków transportu
Nie wzrastają stawki opłat za środki transportu i pozostają na tym samym 

poziomie, co w 2014, 2015 i 2016 r. (zob. „Klamra” nr 1/2015).
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Taryfa 2016 r. cena 
brutto (z 8%VAT)

2017 r. cena 
brutto (z 8%VAT)

Woda [zł/m3]

Gospodarstwa domowe  4,41 4,83

Pozostali odbiorcy  5,61 4,83

Ścieki [zł/m3]

Gospodarstwa domowe  5,00 5,45

Pozostali odbiorcy  10,00 5,45

Za 1 m3 wody i ścieków łącznie zapłacimy w tym roku 
10,28 zł. Rok temu mieszkańcy płacili co prawda 9,41 zł, ale 
koszt realny tego samego kubika wynosił 15,61 zł – gmina 
dopłacała więc mieszkańcom 6,20 zł, a pozostali odbiorcy 
płacili pełną stawkę.

Na pocieszenie mamy fakt, że w Małopolsce ceny te 
kształtują się średnio na poziomie 13–14 zł za kubik wody 
i ścieków (np. Myślenice mają w tym roku łaczną cenę kubika 
brutto 13,81 zł) i tylko niewiele gmin w jakikolwiek sposób 
dofinansowuj te media.

Opłaty stałe (abonamentowe) 2016 r. cena
brutto

2017 r. cena
brutto

Opłata abonamentowa dla odbior-
ców wody rozliczanych w okresach 
miesięcznych  

9,59 9,59

Opłata abonamentowa dla odbior-
ców wody okresach dwumiesięcz-
nych  

12,17 12,16

Opłata abonamentowa dla odbior-
ców wody rozliczanych w okresach 
kwartalnych  

14,75 14,73

Opłata abonamentowa za ścieki dla 
odbiorców rozliczanych w okresach 
miesięcznych  

5,16 3,77

Opłata abonamentowa za ścieki dla 
odbiorców rozliczanych w okresach 
dwumiesięcznych  

10,32 7,54

Opłata abonamentowa za ścieki dla 
odbiorców rozliczanych w okresach 
dwumiesięcznych/ryczałt/  

12,70 9,91

Opłata abonamentowa za ścieki dla 
odbiorców rozlicznych w okresach 
kwartalnych  

15,49 11,31

Opłaty za odbiór przyłącza netto (nie zawierają podatku VAT)

wodociągowego dla wszystkich 
podmiotów 200,00 200,00

kanalizacyjnego dla wszystkich 
podmiotów 150,00 150,00

miotów to cena bez dotacji gminy. Tak wyglądała realna cena 
1 m3 w roku ubiegłym. Dzięki dokapitalizowaniu ZGK realna 
cena znacząco się obniżyła. 

Nieznacznie obniżyła się także opłata abonamento-
wa w przypadku rozliczeń dwumiesięcznych i kwartalnych, 
a w przypadku rozliczeń miesięcznych pozostała bez zmian.  

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 16 marca – nowa sieć szkół
W związku z otrzymaniem (jako 

jedna z pierwszych gmin w wojewódz-
twie) pozytywnej opinii Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty odnośnie nowej sie-
ci szkół, a także zakończenia konsultacji 
społecznych z rodzicami, przewodniczą-
cy Jan Socha zwołał nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Miejskiej, by umożliwić jak 
najszybsze przeprowadzenie rekrutacji 
i dalszych czynności organizacyjnych. 

Dwa przedszkola w Sułkowicach
Przedszkole nr 3 zostało zlikwi-

dowane, a Przedszkole nr 1 otrzyma 
nowy budynek. Dzieci uczęszczające 
dotąd do Przedszkola nr 3 będą kon-
tynuowały wychowanie przedszkolne 
w nowym Przedszkolu nr 1. Pozytywna 
opinia z kuratorium w tej sprawie wpły-
nęła do gminy 9 marca. Pozytywną opi-
nię wystawiły także sułkowicki oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
i Międzyzakładowa Komisja Oświaty 
NSZZ „Solidarność” w Myślenicach.

Dwie podstawówki w Sułkowicach
Gimnazjum w Sułkowicach 

zostało przekształcone w Szkołę Pod-
stawową nr 2, która rozpocznie swoją 
działalność od 1 września 2017 r. Za-
chowa  ona imię Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego oraz dyrekcję Gimnazjum. 
W szkole tej do wygaszenia (czyli przez 
dwa lata) będą funkcjonowały obecne 
klasy (II i III gimnazjum).

Kto pójdzie do nowej szkoły
Obwody szkół podstawowych w 

Sułkowicach wyznacza naturalna gra-
nica rzeki Harbutówki-Skawinki. Obec-
na szkoła podstawowa będzie uczyła 
dzieci ze „swojego” brzegu, a obecne 
gimnazjum ze „swojego”. Według tego 
podziału prowadzone są obecne (od 21 
do 28 marca) zapisy do klas pierwszych. 

Rada wskazała też klasy, które 
od nowego roku szkolnego zostaną prze-
niesione do nowej szkoły. Są to klasa III 
c i III e oraz klasa VI a i VI c obecnej 
szkoły podstawowej. Radni pytali m.in. 
o klucz doboru tych właśnie klas oraz 
o to, czy wraz z klasami przeniesieni 
zostaną nauczyciele. Burmistrz odpo-
wiedział, że do przeniesienia do SP nr 2 
wybrane zostały klasy, w których większa 
część uczniów należy do obwodu nowej 
szkoły. Potwierdził też, że część nauczy-
cieli szkoły podstawowej, zwłaszcza na-
uczania wczesnoszkolnego, będzie prze-
niesiona.  Natomiast gdy idzie o pozostałe 
przedmioty, to decyzje uzależnione są od 
dalszych prac organizacyjnych, siatek go-
dzin itd.  Oczywiście dotyczy to nauczy-
cieli pracujących w obu tych szkołach.

Pozostałe szkoły 
– tylko zmiany formalne

W Biertowicach, Harbutowicach, 
Krzywaczce i Rudniku dotychczasowe 
Zespoły Placówek Oświatowych będą 
prowadziły ośmioklasowe szkoły pod-

stawowe i przedszkola. Dwie ostatnie 
klasy gimnazjalne w Krzywaczce i Rud-
niku zostaną włączone do szkół podsta-
wowych. 

Obwody tych szkół wyznaczają 
granice miejscowości.

Opinie bez uwag
Nowa sieć szkół, dostosowana 

do nowego ustroju szkolnego, uzyskała 
pozytywne opinie Małopolskiego Ku-
ratorium Oświaty, Międzyzakładowej 
Komisji Oświaty NSZZ Solidarność 
w Myślenicach oraz oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Sułkowi-
cach. Przedstawiony przez gminę pro-
jekt został zaopiniowany pozytywnie 
bez uwag. W dniach 14-28 lutego prze-
prowadzone też zostały konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
spełniającymi wymogi działalności po-
żytku publicznego oraz wolontariatu. 
Dopełnienie tych procedur umożliwiło 
ostateczne uchwalenie nowej sieci szkół 
samorządowych Gminy Sułkowice. Jest 
ona dostępna na stronie internetowej 
gminy: www.gmina.sulkowice.pl.

***
Sesja nadzwyczajna nie przewi-

duje co prawda interpelacji, niemniej już 
po zakończeniu formalnym sesji radni 
wraz z burmistrzem i pracownikami UM 
omówili sprawy bieżące. awz

red.
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Nazwa zadania Wartość

Biertowice
Modernizacja drogi, działka nr 658 135 000
Wykonanie bariery energochłonnej na drodze od mo-
stu w kierunku Smokówki

6000

Modernizacja nawierzchni na drodze, działka nr 376 51 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki – fs) 26 000
Rozbudowa oświetlenia na Brzegach 10 000
Urządzenie placu zabaw na działkach nr 1067 i 1068 27 000
Modernizacja budynku B w ZPO 100 000
Razem 359 000

Harbutowice
Projekt budowlany zatok przystankowych 
na Przełęczy Sanguszki

31 000

Modernizacja drogi działka nr 2805/1 64 236
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze na Koń-
cówkę - etap III (fs)

25 942

Zakup samochodu bojowego dla OSP 285 000
Modernizacja budynku strażnicy z dofinansowanie 
z konkursu „Małopolskie Remizy” (38 000 zł)

106 828

Urządzenie boiska sportowego – etap III 17 000
Razem 530 000

Krzywaczka
Modernizacja drogi działka 484/1 (przedłużenie Ulicy) 9 000
Modernizacja drogi „Działy” 72 600
Urządzenie boiska sportowego przy ZPO, zadanie dokoń-
czone będzie w tym roku, (bardzo drogie oferty, trudny teren)

705 000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 5 000
Zakup i montaż urządzeń sport. na plac koło OSP (fs) 25 942
Razem 817 600

Rudnik
Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku między 
Blakówką a ul. Słoneczną

63 000

Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Dolnej 81 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku 
starego przedszkola

5 000

Budowa hali sportowej przy szkole 1 100 000

Zebrania wiejskie
Wiosenna tura zebrań wiejskich na przełomie lutego i marca poświecona była poinformowaniu mieszkańców o in-
westycjach wykonanych w poszczególnych miejscowościach oraz rozliczeniu się rad sołeckich z funduszy bieżących 
przekazanych do ich dyspozycji.  

Sołtysi i rady sołeckie dysponują 
niewielkimi kwotami, które są przezna-
czane głównie na bieżące utrzymanie 
dróg, drobne remonty i naprawy. Dzięki 
ich gospodarności  i umiejętności mobi-
lizowania do współpracy mieszkańców, 
udaje się co roku utwardzać i odwadniać 
kolejne odcinki dróg lokalnych. Potra-
fią też wygospodarować pieniądze na 

wsparcie organizacji, podarowanie cze-
goś dzieciom do przedszkoli lub na plac 
zabaw itp. Ponadto sołtysi i rady sołeckie 
monitorują potrzeby wsi, zgłaszają je 
radnym i burmistrzowi, a także wspiera-
ją interwencje gminy w instytucjach po-
nadgminnych (za drogi, lasy itd.).

Pytania i wnioski mieszkańców do-
tyczyły głównie spraw drogowych, i bezpie-

czeństwa. Tematem nr 1 w Harbutowicach 
jest planowana rewitalizacja oraz prowa-
dzone prace wodociągowe w Krzywaczce 
– problemy z projektem kanalizacji (braki 
zgód), w Rudniku – kontynuowanie przyłą-
czy do kanalizacji i naprawa usterek powy-
konawczych, a w Sułkowicach – rewitali-
zacja, nowe przedszkole i pilne potrzeby na 
drogach gminnych i lokalnych.

Inwestycje wykonane w 2016 r. 
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku ZPO 18 600
Budowa oświetlenia ulicznego na drodze w kierunku 
osiedla nad szkołą

14 500

Modernizacja płyty boiska przy ul. Słonecznej (fs) 10 000
Urządzenie placu rekreacyjnego przy ul. Dolnej (fs) 15 900
Wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Dolnej 35 000
Razem 1 343 000
Sułkowice
Budowa kładki na rzece Skawince 94 200
Budowa uzbrojonej we wszystkie media drogi gminnej 
dojazdowej do przedszkola samorządowego

1 675 927

Modernizacja ul. Szkolnej etap III 49 000
Modernizacja drogi, dz. nr 1290, przecznica od ul. Zagumnie 34 200
Modernizacja drogi ul. 21 Stycznia – opracowanie do-
kumentacji geodezyjnej i projektowej dz. 1668/2

10 000

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej 
drogi na działce nr 4022 (przecznica od ul. Partyzantów)

8 000

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na 
działce nr 621 (droga na Gościbię górą)

6 000

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi na 
działce nr 1502/2 (przecznica od ul. 1000-lecia)

8 000

Wykonanie chodnika przy ul. Wyzwolenia (do Lewiatana) 16 000
Modernizacja drogi – działka nr 2281 (przecznica ul. 
Wyzwolenia obok p. Pitali – odwodnienie)

20 000

Modernizacja drogi działka nr 2336/2   (przecznica od 
ul. Wyzwolenia do p. Moskala)

84 800

Nakładka asfaltowa na drodze dz. nr 3929 (przecznica 
od ul. Kowalskiej)

55 000

Budowa budynku toalet publicznych etap II 160 000
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sporto-
wej (instalacja solarna dla pomieszczeń KS Gościbia)

15 000

Modernizacja sanitariatu w budynku SP Sułkowice 
(naprzeciw stołówki)

20 000

Modernizacja placu manewrowego na dojeździe do 
szkoły podstawowej)

50 000

Budowa budynku przedszkola samorządowego 2 500 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego 20 000
Przeróbki instalacji sanitarnej w bud. PS nr 2 3 400
Razem 4 830 000

Plany na rok 2017
W Biertowicach gmina przystąpi do budowy sali gim-

nastycznej przy szkole, urządzi parking przy terenie rekreacyj-
nym, planuje dalsze modernizacje dróg. 

W Harbutowicach wybudowane zostaną zatoki przy-
stankowe (zadanie z ub. roku), powstanie projekt boiska przy 
szkole, parking przy kościele, dalsze odcinki nakładek asfalto-
wych i oświetlenia na Końcówkę. Trwa budowa wodociągu.

W Krzywaczce budowany będzie chodnik w kierunku 
Radziszowa i Bęczarki, prowadzone będą modernizacje dróg 
do p. Brózdy i pod Brzezinę. Zostaną zakupione urządzenia na 
plac zabaw.

W Rudniku inwestycją główną jest budowa hali spor-
towej. Ponadto przewidziano nakładki asfaltowe  na drodze 

do p. Stawiarskiej, na łączniku Blakówka-Zarąbek (etap II) 
i na osiedlu nad szkołą. Oświetlone zostaną łączniki między 
ul. Centralną i Słoneczną. Kontynuowane będzie urządzanie 
placu rekreacyjnego przy ul. Dolnej.

W Sułkowicach dokończona będzie budowa przedszko-
la wraz z wyposażeniem. Prowadzone są remonty i moderni-
zacje w szkole podstawowej i Przedszkolu nr 2, planowane są 
nakładki asfaltowe na drogach bocznej Partyzantów w kierun-
ku p. Jończyka, bocznej od ul. Kowalskiej, na ul. 21 Stycznia,. 
Ponadto ma zostać zbudowana droga koło banku spółdzielcze-
go, powstanie projekt boiska treningowego przy gimnazjum, 
prowadzone będzie dalsze odwadnianie drogi koło p. Pitali. 

awz
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Rewitalizacja – GPR gotowy do uchwalenia

Organizatorami zimowego wy-
poczynku uczniów w naszej gminie były 
Świetlica Środowiskowa (z filiami we 
wszystkich miejscowościach) i Sułkowi-
cki Ośrodek Kultury. Dzieci wróciły do 
szkół, ale miłe wspomnienia pozostały.

Ferie ze świetlicą
Wielkim balem karnawałowym 

w Centrum Kultury w Harbutowicach 
zakończyły się ferie zimowe ze Świet-
licą Środowiskową. Łącznie we wszyst-
kich miejscowościach gminy bawiło 
się 169 uczestników, w tym 76 osób  
w Sułkowicach. Do opieki nad dziećmi 
Świetlica zatrudniła dodatkowo 5 wy-
chowawczyń. Zajęcia odbywały się we 
własnych lokalach we wszystkich miej-
scowościach i na wyjazdach.

Dużo uwagi poświęcono na za-
jęcia ruchowe. Uczestnicy mieli zapew-

niony dostęp do wszystkich sal gimna-
stycznych. Bez hali sportowej, użyczonej 
przez gimnazjum, codzienne zajęcia 
w Sułkowicach, przy tak dużej liczbie 
osób, byłyby wręcz niemożliwe. W salach 
organizowane były mecze, współzawod-
nictwa, zabawy z chustą animacyjną, 
zabawy ruchowe z muzyką itp. Podczas 
zajęć artystycznych  powstały plakaty 
zimowe, maski i stroje na bal karnawa-
łowy. Dużym powodzeniem cieszyły się 
gry stolikowe, zabawy tematyczne, ping-
-pong i piłkarzyki.

Uczestnicy dwukrotnie wyjecha-
li na basen do Suchej Beskidzkiej. Byli 
w Krainie Świętego Mikołaja w Zato-
rze, gdzie – poza zwiedzaniem domków 
urządzonych tematycznie wg popular-
nych baśni – obejrzeli film w wersji 3D, 
skorzystali lodowiska, diabelskiego mły-
na i zjeżdżalni pontonowej. Zator odwie-
dziło 127 osób, a do kina na piękną baj-
kę „Ostatni smok świata” pojechało 159 
osób (trzy autokary i dwa bus-y). 

Dwa tygodnie ferii minęły na 
wesołej i twórczej zabawie. Pomimo 
okresu grypowego panowała bardzo 
wysoka frekwencja. 

Podczas ostatniego wspólne-
go spotkania w Harbutowicach dzieci 
otrzymały owoce i soki, a każda miej-
scowość –  ciekawą grę towarzyską do 
swojej siedziby świetlicy. 

tekst i fot. Bernadeta Żurek

Były ferie... Szkoda, że tak krótko

Ferie w SOK-u
Dlaczego tak jest, że wszystko, 

co dobre tak szybko ucieka i przemija? 
27 dzieci świetnie bawiło się na feriach 
w ośrodku kultury i na wyjazdach – na 
lodowisko, do kręgielni oraz na basen 
w Skawinie. Z przyjemnością obejrzały 
film pt. „Ostatni smok świata” w Cinema 
City Kraków Zakopianka. 

Urozmaiceniem były również 
różne atrakcje, które oferuje Sułkowicki 
Ośrodek Kultury w ramach zimowego 
wypoczynku, a są to m.in. gry i zabawy, 
turnieje, a także zajęcia plastyczne, któ-
re niezmiennie cieszą się u nas bardzo 
dużą popularnością. I nic dziwnego – 
przecież Ewa Garbień potrafi każdego 
zarazić miłością do plastyki.

tekst i fot. Beata Szuba
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej na 
lodowisku w Krainie Świętego Mikołaja

Dzieci z Sułkowickiego Ośrodka Kultury 
na basenie w Suchej Beskidzkiej

Dobiega końca proces tworzenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Przez cały luty i marzec prowadzone były 
konsultacje społeczne, zakończone konferencją podsu-
mowującą 20 marca.

Do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji 
gmina przystąpiła uchwałą Rady Miejskiej z 1 sierpnia 2016 r. 
Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji. 
Zgodnie z ustawowymi wskaźnikami rewitalizowane będą 
podobszary w Sułkowicach i Harbutowicach. Przeprowadzone 

zostały kolejne etapy konsultacji społecznych i na ich podstawie 
firma Master Consulting sp. z o.o., współpracując z Zespołem 
ds. opracowania GPR z Urzędu Miejskiego, sporządziła projekt 
GPR, a pracowania architektoniczna Marka Wójcika wykonała 
plany dotyczące konkretnych miejsc rewitalizowanych. 

Do „Klamry” w Sułkowicach i Harbutowicach dołącza-
my osobną broszurę dotyczącą GPR. Wszystkie materiały do-
tyczące GPR znajdują się na stronie internetowej  www.gmina.
sulkowice.pl w zakładce Rewitalizacja, a plansze projektów ar-
chitektonicznych dostępne są w Urzędzie Miejskim.  red.

Architekt Marek Wójcik i Adam Gumularz w Harbutowicach Joanna Kurowska z Master Consulting na konferencji w Sułkowicach
fot. Anna Witalis-Zdrzenicka fot. Joanna Gatlik–Kopciuch
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50 lat temu stanęliście na ślubnym kobiercu i w koś-
ciele, w obecności kapłana, rodziców i zaproszonych 
gości, wypowiedzieliście sobie wzajemnie słowa o do-
zgonnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. 
I tak jak przed Bogiem pół wieku temu przyrzekaliście 
– obietnicy dotrzymaliście, żyjąc w zgodzie, wzajemnym 
szacunku i poszanowaniu wartości rodziny  –

– powiedział burmistrz Piotr Pułka, gratulując 19 parom 
50 lat wspólnego życia w związku małżeńskim. Uroczystość z tej 
okazji odbyła się 7 marca w Centrum Kultury w Harbutowicach. 

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył Jubila-
tom życzenia wszelkiej pomyślności oraz udekorował ich Me-
dalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Każda para otrzy-
mała od Gminy Sułkowice list gratulacyjny, kwiaty i komplet 
pościeli. Następnie wszyscy zebrani wznieśli toast za pomyśl-
ność i zdrowie bohaterów uroczystości, a chór szkolny z Krzy-
waczki pod kierownictwem Małgorzaty Wątor – specjalnie dla 
nich zaśpiewał najbardziej wymowne piosenki o miłości. 

Po koncercie goście zostali zaproszeni na uroczysty 
obiad oraz tort oraz na wspominanie wspólnie przeżytych lat. 
To bardzo piękne, że w dobie tylu rozwodów, tylu rozstań z po-
wodu niezgodności charakterów, są ludzie, którzy dają przy-
kład, że można, że się da być tyle lat razem, choć na pewno 
nie bez problemów, nie bez kłótni, ale jednak potrafić prze-
trwać próbę czasu.   

Złote Gody świętowali:

Złote Gody 2017 

z Sułkowic: Stanisława i Aleksander Garbieniowie, Kazimiera i 
Stanisław Ruskowie, Maria i Kazimierz Sadzikowie, Jadwiga i Jan 
Twardoszowie, Genowefa i Jan Ziembowie;
z Biertowic: Rozalia i Jan Śliwowie;
z Harbutowic: Maria i Edward Bartoszowie, Maria i Władysław 
Hyrliccy, Genowefa i Józef Kocańdowie, Anna i Józef Magierowie;
z Krzywaczki: Stanisława i Roman Kisielewscy, Zofia i Antoni Sza-
frańcowie, Władysława i Stanisław Zadorowie,  Władysława i Tade-
usz Szafrańcowie; 
z Rudnika: Janina i Józef Gromalowie, Krystyna i Stanisław Piecho-
towie, Kornelia i Marian Przałowie, Maria i Eugeniusz Srokowie, 
Krystyna i Piotr Zborowscy 
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1 marca uczniowie szkół gmin-
nych w Sułkowicach uczcili pamięć  
Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów 
narodowych – a nie „polskich ban-
dytów”.

Ppor. Danuta Siedzikówna 
„Inka”, płk Hieronim Dekutowski "Za-
pora", płk Zygmunt Szendzielarz "Łu-
paszka",  ppłk Feliks Selmanowicz „Za-
gończyk”, gen. August Emil Fieldorf 
„Nil” – te nazwiska po raz pierwszy 
zostały wypowiedziane ustami sułkowi-
ckich nastolatków, wydobywając je z jak-
że niesprawiedliwej zasłony milczenia, 
przywracając im należne miejsce wśród 
zasłużonych polskich żołnierzy. 

Zapal znicz dla Żołnierzy Wyklętych
Temat niewątpliwie trudny, 

zwłaszcza dla dzieci, które mają przecież 
jeszcze tak niewielkie doświadczenie ży-
ciowe. Dlatego dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej w Sułkowicach postanowiła uczcić 
to święto marszem i zapaleniem zniczy.

1 marca uczniowie klas VI uda-
li się na symboliczny przemarsz pod 
pomnik w Rynku. Nieśli transparenty: 
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, „1 Marca – Pamiętamy”, 
„Zapal znicz dla Żołnierzy Wyklętych” 
i „Żołnierze Niezłomni 1944-1963”.

Pod pomnikiem każda klasa za-
paliła znicze, świadczące o tym, że mło-
dzi ludzie pamiętają i dbają o tradycję. 
Uczniowie szli pod opieką nauczycieli: 
Danuty Nykiel, Iwony Dzidek, Ewy Gar-
bień, Doroty Czepiec i Łukasza Zająca.

Pięć portretów
Uroczystą, mądrą akademię z oka-

zji święta Żołnierzy Wyklętych przygo-
towali uczniowie Gimnazjum w Sułko-
wicach pod kierunkiem Krystyny Krzy-
kawskiej. Za ten znakomity, wyważony, 
trafiający do serc scenariusz dziękowały 
jej dyrektor Gimnazjum Stefania Pilch 
i wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

Na scenie pojawiło się 5 postaci – 
ich ostatnie słowa przed kaźnią, grypsy 
do najbliższych, stukot maszyny do pi-
sania, na której zapisano wyrok śmierci, 
strażnicy odprowadzający ich „siedem 
schodów w dół” – do piwnicy, gdzie wy-
konano wyrok lub na dziedziniec wię-
zienny. Ich portrety na tablicy pamięci 
i kwiaty pod portretami.

5 nazwisk z rzeszy ok. 2000 
osób – żołnierzy, którzy do straszli-
wego końca pozostali wierni swojej 
przysiędze wojskowej. Pozostali wier-
ni polskiemu rządowi, wobec którego 

ślubowali wierność Ojczyźnie – legal-
nemu i uznawanemu przez cały świat 
oprócz Związku Radzieckiego – rządo-
wi na uchodźstwie w Londynie. Samo-
zwańczy rząd lubelski, narzucony siłą 
narodowi wyniszczonemu hitlerowską 
okupacją, uznawali oni za kolejnego 
najeźdźcę. W swoim sumieniu spełniali 
swój żołnierski obowiązek Polaka. Tak 
myślała wówczas większość polskiego 
narodu, ale strach i niemoc wiązała jej 
ręce. Wiele osób przystało do nowego 
systemu, inni się z nim pogodzili wbrew 
sumieniu, z nadzieją, na odwrócenie 
tej tragicznej karty dziejów. Robili to 
w imię „świętego spokoju", zapomina-
jąc, że taki spokój nigdy nie jest święty.

Wielu też Polaków, na przekór ar-
gumentom tzw. rozsądku, konspirowało 
wówczas lub stosowało bierny opór. Część 
z nich zdecydowana była walczyć z bronią 
w ręku bez względu na konsekwencje. 
Życie, powiadali, jest piękne i jest wielką 
wartością, ale nie za wszelką cenę.

Polscy bandyci
Nazywano ich za to bandytami, 

tak samo, jak stawiających opór Pola-
ków nazywały władze carskie i jak ich 
nazywali najeźdźcy hitlerowscy. Ka-
towano ich w niewyobrażalny sposób, 
torturowano, zastraszano i niszczono 
na najróżniejsze sposoby. Zohydzano 
ich społeczeństwu. Stosowano terror 
fizyczny i psychiczny. Zamordowanych 
chowano w bezimiennych grobach, by 
nie stawały się one ośrodkiem kultu 
bohaterów. Bo przecież oprawcy mieli 
świadomość, że to są bohaterowie. Że 
ich samych nie byłoby stać na taką siłę 
woli i determinację. 

Przecież oprawcami byli Pola-
cy – też niejednokrotnie zastraszeni, 
zmanipulowani, często godzący się na 
współpracę z samozwańczą władzą 
w imię przekonania, że w ten sposób 
bronią życia wielu „zwyczajnych” ludzi. 

Przecież ci młodzi bohaterowie, też 
popełniali błędy i ulegali słabościom. Byli 
tylko ludźmi, na dodatek wychowanymi 
od dziecka przez wojnę – z bronią w ręku. 
Zdarzało się, że w desperacji popełniali 
czyny niegodne. Dowódcy ich oddzia-
łów partyzanckich karali ich za to bardzo 
surowo, nawet wyrokiem śmierci – bez 
zważania na zasługi. Musieli tak robić, 
by utrzymać wysokie morale w szeregach 
antykomunistycznego podziemia. By nie 
dawać wrogowi pretekstu do oczerniania.

Ale władzę i możliwość szero-
kiego informowania ludzi mieli wy-
łącznie komuniści. Mieli znakomite 
mechanizmy i narzędzia propagandy. 
Mieli wyłączność. Wiedzieli, jak mie-
szać ludziom w głowach. Więc malowa-
li społeczeństwu obraz tych młodych, 
dzielnych Polaków jako degeneratów, 
bandytów, ludzi wyklętych.

Trudna lekcja o prawdzie
Kłamstwo często powtarzane nie 

staje się prawdą. Ale „wsiąka” w świa-
domość, zwłaszcza gdy umęczeni ludzie 
(dwie wojny światowe w odstępie 20 lat, 
później powojenne zbrodnie nowych 
okupantów) chcą już tylko po prostu żyć. 
Chcą normalności. Łapią się płonnej na-
dziei, jak bardzo ostrej brzytwy. Bo ta 
brzytwa pozwala co prawda żyć, ale od-
cina sumienie, zabija prawdę, niszczy du-
cha. Potworna cena płacona przez kolejne  
pokolenia Polaków.

Sułkowiccy uczniowie  

jgk

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej zapalili znicze dla Żołnierzy Wyklętych
fot. Joanna Gatlik–Kopciuch
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Żołnierzom Wyklętym

Jak tę okrutną, jakże trudną 
prawdę wytłumaczyć dzisiejszemu na-
stolatkowi? Dzieciom? Jak mówić o 
tym, mając świadomość, że być może 
w rodzinie słyszą opinie 
przeciwne, bo ich dziad-
kowie i rodzice uwie-
rzyli wówczas kampanii 
oczerniania lub prowo-
kacjom ubeckim – bez 
złej woli, po prostu dali 
się omamić albo mieli 
wiedzę wyłącznie z ofi-
cjalnych źródeł. Prawda 
wtedy była bardzo sta-
rannie ukrywana przed 
ludźmi. Nie było wolne-
go internetu i smsów. 

Jak to wytłuma-
czyć nastolatkowi, dla 
którego tamte czasy są 

równie odległe jak powstanie stycz-
niowe? Jak przywracać pamięć żoł-
nierzy niezłomnych, by jednocześnie 
nie oskarżać ich katów i oprawców, 

donosicieli, nie potępiać 
w czambuł tak dużej czę-
ści naszego społeczeń-
stwa, która świadomie 
bądź nieświadomie brała 
udział w tym dramacie. 

Tutaj nie da się 
stosować uproszczeń, fe-
rować generalnych wy-
roków z góry, trzeba do 
każdego przypadku pod-
chodzić indywidualnie. 
Zrozumieć po latach, a to 
jest bardzo trudne. Tak 
trudne, jak to, żeby zdobyć 
się na szczere i z własnej 
woli wypowiedziane sło-

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” – świę-
to państwowe obchodzone 
1 marca na mocy ustawy 
z 2011 roku. Jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo 
męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania 
do tradycji patriotycznych, za 
krew przelaną w obronie Oj-
czyzny. Jest także wyrazem 
hołdu licznym społecznoś-
ciom lokalnym, których pa-
triotyzm i stała gotowość ofiar 
na rzecz idei niepodległościo-
wej pozwoliły na kontynuację 
oporu przez długie lata.

wa: – Tak, byłem winny. Żałuję i proszę 
o wybaczenie.

Poza tym nie chodzi w tym świę-
cie o to, by oskarżać, tylko by przywra-
cać pamięć tych, którzy na to zasłużyli.

Wiele jest serc
Gimnazjum sułkowickie zaczęło 

proces odkłamywania historii od opo-
wiedzenia młodzieży, jak to wówczas 
wyglądało, pokazania kilku najbardziej 
znanych sylwetek żołnierzy niezłom-
nych i oddania im należnego miejsca 
w pamięci.

– Wiele jest serc, które czekają 
na upamiętnienie / Wiele jest serc, które 
czekają wciąż – kilkakrotnie powtarzała 
w trakcie uroczystości dyrektor Stefania 
Pilch.

Pierwsza taka akademia
To była pierwsza taka akademia 

w Gimnazjum w Sułkowicach, bardzo 
trudna do przygotowania, nie tylko 
dlatego, że nie ma przecież jeszcze go-
towych materiałów, jak w przypadku 
innych akademii okolicznościowych. 

– Bardzo zależało mi na tym po-
czątku. Wcześniej, na lekcjach, też pra-
cowaliśmy z młodzieżą, poruszaliśmy 
ten temat. To musi być proces i musi 
przebiegać powoli, z mądrym rozmy-
słem, by nie łamać w młodych ludziach 
autorytetów, a jednak pokazywać praw-
dę. Bardzo trudny, ale jesteśmy gotowi 
podjąć to wyzwanie. Stopniowo przy-
gotowywać ich do tego, by umieli przy-
jąć i udźwignąć prawdę także o historii 
w naszej własnej okolicy. By umieli so-
bie wypracować swój własny osąd – po-
wiedziała dyrektor Stefania Pilch.

awz

Uczniowie gimnazjum przygotowali akademię poświęconą bohaterom drugiej konspiracji
fot. Anna Witalis–Zdrzenicka

Sułkowicka biblioteka ogłosiła kon-
kurs zachęcający dzieci i młodzież do 
lepszego poznawania historii ojczy-
stej i bardziej świadomego przeży-
wania w 2018 r. 200-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Decyzja o ogłoszeniu konkursu 
historycznego jest konsekwencją zainte-
resowania, z jakim spotkał się konkurs 
ubiegłoroczny, ogłoszony na 1050-lecie 
Chrztu Polski. Teraz organizatorzy za-
mierzają przeprowadzić uczestników 
przez kolejne 4 etapy naszych dziejów 

Historia pędzlem i piórem malowana 
– konkurs historyczny biblioteki w Sułkowicach na 200-lecie niepodległości 

– do 1918 r. Etap I dotyczy Polski śred-
niowiecznej i nosi tytuł: „Z pędzlem 
i piórem przez Kraj Piastów”. Każdy 
chętny może wziąć udział w każdym 
z etapów, dotyczą one bowiem różnych 
okresów w naszych dziejach i nie mają 
charakteru eliminacji. Ostatni etap prze-
widziany jest na rok 2018. Prace do etapu 
I należy składać do 12 maja 2017 r. 

Honorowym patronatem konkurs 
objęli burmistrz Piotr Pułka i Myśleni-
cka Grupa Literacka „Tilia”. Konkurs 
organizowany jest dla dzieci i młodzieży 
od lat 6 do 16 w kategoriach:

1. dla dzieci z klas I – III szkół podsta-
wowych – konkurs plastyczny – prace 
mogą przedstawiać postacie lub wy-
darzenia historyczne lub legendarne 
związane z Polską Piastów;

2. dla dzieci z klas IV – VI szkół podstawo-
wych – konkurs literacki na napisanie 
własnej baśni, bajki czy legendy; inspira-
cją mogą być zarówno znane już baśnie 
i podania, jak też wydarzenia historyczne 
zawarte w dostępnych tekstach źródło-
wych z epoki.

3. dla młodzieży do 16 lat na opracowanie kro-
niki wydarzeń (wcielenie się w rolę kronika-
rza),  oparte na tekstach źródłowych i uka-
zujące fakty historyczne oczami kronikarza.
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Szkoła w Sułkowicach, początko-
wo parafialna a potem ludowa, zalicza-
na jest do najstarszych szkół tego typu 
w Galicji. W najstarszej kronice szkoły 
zanotowano „zaprowadzenie jej przy-
pada na rok 1804, w którym liczba szkół 
ludowych w kraju naszym nadzwyczaj 
szczupłą była, gdyż z jednej strony Wy-
soki Rząd w owych czasach znanych nie-
pokojów i wojen mniejszą uwagę zwracał 
na podniesienie opłakanego stanu szkół 
ludowych, gdyż z drugiej strony obywa-
telstwo krajowe uważając podda-
nych swojich jako niewolników 
i niechętnemi będąc na wszelką 
możliwą oświatę tychże, nietylko 
do utworzenia tychże szkółek wiej-
skich wszelką pomoc odmówiło 
ale nawet gorliwym w tym wzglę-
dzie Dusz Pasterzom liczne prze-
szkody kładło”.

Zaprowadzenie w tym cza-
sie szkoły ludowej pozostawiano 
duchownym, którzy nie zważając 
na żadne przeszkody, nauczycie-
la sami byli gotowi uposażać. Do 
rzędu takich kapłanów należy 
zaliczyć plebana Sułkowickiego 
ks. Józefa Danka oraz Dzieka-
na Dobczyckiego, któremu pa-
rafia w Sułkowicach podlegała. 
„Tenże pleban uznał potrzebę 
zaprowadzenia przynajmniej 
w miejscu Parafjji swojej szkółki, w 
której by młodzież Parafijalna, w najpo-
trzebniejszych naukach, a to w Religiji, 
czytaniu i pisaniu ćwiczona być mogła, 
miejsce dla tejże, wynajął u pewnego Jó-
zefa Galusa niedaleko kościoła mieszka-
jącego i do udzielania nauk powyższych 
przeznaczył organistę swojego Wincen-
tego Danka, gdyż do tego wykształco-
nych pedagogów natenczas nie było”.

W późniejszym okresie szkoła nosi 
nazwę trywialna, a na mocy orzeczenia 
Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie zosta-
je przemieniona z jedno- na dwuklasową.

W 1883 r. (11 V) odbyło się ce-
remonialne poświęcenie kamienia 
węgielnego pod nową szkołę, 27 XI, 
tego roku dokonano poświęcenia no-
wego budynku szkolnego – kierownik 
2-klasowej szkoły Wojciech Kalinowski 
w obecności ponad 400 zgromadzonej 
młodzieży, jej rodziców, członków Rady 

gminnej, rady szkolnej oraz wielu zapro-
szonych gości otrzymał klucze do nowe-
go budynku. W końcu XIX w. szkoła 
z dwuklasowej staje się czteroklasową.

W okresie I wojny światowej nauka 
z niewielkimi przerwami odbywała się. 
Koniec wojny to ważne wydarzenie w hi-
storii naszego państwa. W kronice szkol-
nej zapisano ,W jesieni r. 1918 po upadku 
państw centralnych została wskrzeszona 
wolna- „niepodległa Polska, której całe po-
kolenia oczekiwały od 100 lat.

 W 1924 r. orzeczeniem Kura-
torium Oświaty Krakowskiej szkoła zo-
stała zreorganizowana z 4-klasowej na 
7-klasową szkołę powszechną.

 11 listopada 1926 r. na podstawie 
rozporządzenia Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia Publicznego obchodzono po 
raz pierwszy święto państwowe z powodu 
odzyskania niepodległości. Młodzież ze-
brała się na uroczyste nabożeństwo. Brak 
pomieszczeń spowodował, że nauka od-
bywała się rano i po południu.

 Dzieci miały naukę religii oraz 
uczyły się następujących przedmiotów: 
język polski, rachunki, przyroda, geo-
grafia, historia, rysunki, roboty, śpiew 
i gimnastyka.  W szkole tutejszej istnie-
je biblioteka dla dzieci obejmująca 194 
tomy, z której wypożycza się dzieciom 
starszym książki, również istnieje bi-
blioteka nauczycielska, która liczy około 

214 dzieł pedagogicznych i naukowych 
i jest wielką pomocą dla nauczyciela 
w przygotowaniach się do lekcji. Do 
ważniejszych uroczystości i wydarzeń 
obchodzonych w szkole należy zaliczyć:

11 listopada – odzyskanie nie-
podległości przez Polskę.

3 maja – rocznica uchwalenia 
Konstytucji przez Sejm Wielki.

19 marca – imieniny Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego.

Rok szkolny 1926/27 zakończył 
się 25 czerwca uroczystym obcho-
dem ku czci Juliusza Słowackie-
go, którego zwłoki 28 czerwca 
sprowadzono na Wawel. Organi-
zowano wówczas uroczyste po-
ranki, dzieci prezentowały recy-
tacje i piosenki.

Uczono młodzież oszczę-
dzać, w każdej klasie zaprowa-
dzona była kasa szkolna, dzieci 
klas starszych używały zwykle 
tych oszczędności na pokrycie 
kosztów wycieczki, którą co roku 
urządzano. Były to najczęściej 
wycieczki do Lanckorony, Krako-
wa, Zakopanego, Morskiego Oka, 
Wieliczki, Częstochowy, a także 
do zakładów pracy np. w Krako-
wie, Skawinie.

W pamięci Grona nauczy-
cielskiego, uczniów, rodziców 
oraz społeczeństwa Sułkowic 

zapisał się dzień  18 i 19 III 1935 r. 
18. III przed portretem Marszałka, 
umieszczonym na balkonie Domu Lu-
dowego, wobec licznie zebranych ludzi 
odbył się 1-godzinny koncert orkiestry. 
Dnia 19 III odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo w tutejszym kościele odprawio-
ne przez katechetę szkoły, a następnie 
uroczysta akademia zakończona od-
śpiewaniem przez zebranych Pierwszej 
Brygady. 12 maja 1935 r. zapisał się 
w historii smutnym wydarzeniem.

W Kronice Szkoły zanotowano 
Dnia 12 maja o godz. 20.45 zmarł w War-
szawie oswobodziciel Polski Pierwszy 
Marszałek – Jeden z największych Pola-
ków – Wódz Narodu - śp. Józef Piłsudzki. 

Pogrzeb jego odbył się dnia 18 
maja w Krakowie – zwłoki złożono w Kryp-
cie św. Leonarda na Wawelu. W dniu tym 
zostało odprawione nabożeństwo żałobne, 

Szkoła Podstawowa 
w Sułkowicach

Mija 25 lat od nadania imienia Adama Mickiewicza najstarszej szkole w Sułkowicach. Placówka przygotowuje się do 
uroczystości, która odbędzie się 23 MARCA, a „Klamra” już teraz publikuje historię zachowaną w szkolnych archi-
wach. Trud jej spisania zadała sobie 25 lat temu Barbara Paw. Zachowujemy oryginalny zapis.
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w którym wzięła udział młodzież szkolna 
oraz tutejsze społeczeństwo.  Dnia 3 czerw-
ca młodzież tutejszej szkoły wzięła udział 
w wycieczce do Krakowa celem zobacze-
nia zwłok śp. Marszałka J. Piłsudskiego.

 W szkole działały w tym okresie 
następujące organizacje: Towarzystwo 
Popierania Budowy Szkół Powszech-
nych, samorząd szkolny, drużyna har-
cerska chłopców i dziewcząt, spółdziel-
nia uczniowska, koło sportowe. 

W 1937 r. powołano do życia 
Komitet Rodzicielski, który prowadził 
w szkole dożywianie dzieci, urządzał 
mikołaja, zaopatrywał dzieci biedniej-
sze w podręczniki szkolne. Jeśli chodzi 
o liczebność uczniów to przedstawiała 
się ona następująco: w 1867 r. było 175, 
w końcu wieku XIX 450, w latach 30-
tych XX w około 600 uczniów. 

Nadszedł tragiczny 1 wrzesień 
1939 r. – dzieci, rodzice rozpoczęli ok-
ropną wędrówkę na wschód, uciekając 
przed zbliżającym się wrogiem.

W czasie przemarszu hord nie-
mieckich szkołę naszą zajmowano 
kilkakrotnie na postój, toteż in-
wentarz uległ znacznemu znisz-
czeniu – wszystkie wartościowe 
przedmioty zostały rozkradzione.

Powróciwszy do Sułkowic 
z ucieczki w dn. 2 października 
kierownik szkoły Bicz Marian 
podjął natychmiast kroki celem 
uruchomienia szkoły. Zwołane ze-
branie nauczycielskie uchwaliło 
przyjść z pomocą szkole i nauczy-
cielstwu. Naukę rozpoczęto 10.X., 
uczyło 10 nauczycieli i ksiądz ka-
techeta Selwa Marian. Zabroniono 
uczyć historii i geografii. Polecono 
oddać podręczniki szkolne, książ-
ki z biblioteki oraz mapy. Ani jed-
na książka, ani mapa nie została 
z naszej szkoły oddana.

Z dniem 1 lipca 1940 r. we 
wszystkich sprawach urzędowych 
obowiązuje w korespondencji język nie-
miecki. Nauka w ciągu całego roku była 
utrudniona, przy przeszło 600 dzieciach 
i 12 oddziałach pracuje bowiem tylko 
8 sił. Zimową porą dzieci znoszą opał; 
władze okupacyjne nie pozwalają przy-
dzielać drzewa, gmina natomiast prze-
niesiona do Lanckorony o szkołę nie dba. 
Dzięki tylko nauczycielstwu i jego upo-
rowi nauka odbywała się bez przerwy 
w warunkach jednak bardzo ciężkich 
przy coraz większej biedzie materialnej 
wśród nauczycielstwa, które nie może już 
wyżyć z wypłacanych mu poborów. 

W roku szkolnym 1942/43 
w okresie zimowym władze okupacyjne 
zabroniły prowadzenia nauki ze wzglę-
dów oszczędnościowych. Zabroniono 
szkołom we własnym nawet zakresie 
zaopatrywać się w opał, w tej sytuacji 
kierownictwo szkoły zmuszone było 

szkołę zamknąć. W okresie tym na-
uczyciele uczyli tajnie. Stan materialny 
szkoły, a przede wszystkim nauczycieli 
był bardzo ciężki, lecz ani władze, ani 
samorząd, ani rodzice nie przychodzą 
z pomocą. Nauczyciel uczy w chłodzie 
i głodzie, za darmo, bo przecież 190 zł, je-
żeli kg masła kosztuje 250 zł, to nie pobo-
ry, z których ma wyżyć przez 30 dni.

W roku szkolnym 1943/44 uczęsz-
cza do szkoły 635 dzieci. Warunki coraz 
cięższe. Brak pomocy naukowych, kreda, 
atrament, przybory zdobywane własnym 
pomysłem i niejednokrotnie płacone z włas-
nej kieszeni przez nauczycielstwo. Przy-
gnębienie wśród społeczeństwa ogromne, 
spotęgowane okrutną pacyfikacją wsi przez 
żandarmerię i gestapo 24 lipca 1943 r.  Aby 
zrozumieć co to była pacyfikacja Sułkowic, 
trzeba było tu być, widzieć pokotem bez 
ruchu leżące na targowicy od wczesnych 
godzin rannych tysiące mężczyzn i kobiet, 
trzeba było słyszeć razy i jęki katowanych 
w nieludzki sposób przyprowadzonych na 
miejsce stracenia wybranych, trzeba było 

słyszeć salwy mordujące 26 osób stra-
conych wystrzałem w kark, na placu za 
budynkiem szkoły. Był to obraz straszny, 
w grozie swojej na zawsze pamiętny. Na-
uka w szkole odbywała się od początku 
roku bez przerwy gdyż nawet zezwolono na 
opalanie sal w czasie zimy we własnym za-
kresie. Przychodzi dzień 30 kwietnia 1944 r., 
w którym z grona naszego zbiry hitlerow-
skie zabierają katechetę ks. Selwę, człowie-
ka, który przez okres wojny słuchając pota-
jemnie radia, pocieszał Grono, udzielając 
codziennie tak ważnych i oczekiwanych 
wiadomości. Skuty łańcuchami wraz z 18 
współtowarzyszami zostaje wywieziony do 
Krakowa na Montelupich, tam strasznie 
skatowany, a następnie wywieziony do 
obozu koncentracyjnego. 

Wreszcie nadszedł ostatni rok woj-
ny – nauka odbywała się tylko w dwóch 
izbach w Domu Ludowym. Budynek 

główny jest nie do użycia, zniszczony 
przez kwaterujące oddziały pomocnicze 
wojsk niemieckich. Akta szkolne, biblio-
teka, część pomocy naukowych przeno-
szone z budynku do budynku, po do-
mach prywatnych rozlokowane, ocalały. 
Nadchodzi wreszcie dzień 21 stycznia 
1945 r. godz. 13.30. Godzina wyzwo-
lenia. Walki z ustępującym wrogiem 
trwały jednak w dolnych Sułkowicach 
do środy 23 stycznia. Po opuszczeniu wsi 
przez wojska sowieckie budynek nr 1 
okazał się zupełnie niezdatny do użyt-
ku i musiał być poddany generalnemu 
remontowi. Rok szkolny 1944/45 kończy 
się uroczystą akademią w domu ludo-
wym, podczas której odczytano Złotą 
Księgę, której nie czytano przez 6 lat na 
znak żałoby.

W I roku po wojnie brakowało 
pomocy naukowych, a przede wszyst-
kim podręczników, nowe programy oraz 
ciężka sytuacja materialna utrudniały 
pracę w szkole. Jednak nauczycielstwo 
ile może daje z siebie, aby nadrobić braki 

wynikłe w czasie okupacji.
W latach 50-tych nauka 

odbywała się w 3 budynkach, bu-
dynek szkoły nr 1 to obecnie Stara 
szkoła, budynek nr 2 dom ludowy 
obecnie siedziba urzędu miasta 
i gminy oraz budynek 3 tak zwa-
na Karczma. 

W 1956 r. kierownik szkoły 
Papierz  Stanisław na posiedze-
niu Gromadzkiej Rady Narodowej 
zdał sprawozdanie ze stanu i po-
trzeb szkoły. Przedstawił bieżące 
potrzeby oraz w najbliższej przy-
szłości budowę nowej szkoły ze 
względu na stały przyrost dzieci. 
W roku szkolnym 1959/60 będzie 
wynosił ponad 700.

W szkole aktywnie działa 
ZHP, dzieci uczestniczą w róż-
nych imprezach, działają rów-
nież kółka zainteresowań np. 

kółko przyjaciół książki, geograficzno-
-krajoznawcze, matematyków, fizyków 
i chemików, organizowane są konkur-
sy czytelnicze, Dzień Matki oraz Mię-
dzynarodowy Dzień Dziecka. Zarząd 
Metalowej Spółdzielni Pracy ,,Kuźnia” 
pomaga szkole, a otrzymane pieniądze 
przeznaczone są na podarunki nowo-
roczne, zapomogi dla najbiedniejszych 
dzieci i zakup książek na nagrody dla 
dzieci. Zaczyna się mówić o budowie 
nowej szkoły.

 Po długich staraniach i trud-
nościach rozpoczęto wreszcie budowę 
nowej szkoły. Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Budowlane z Myślenic. Komi-
tet Budowy Szkoły jest bardzo aktywny 
i największe zasługi należy przypisać 
Ob. Stanisławowi Oliwie, pracowniko-
wi MSP ,,Kuźnia”, również Janinie Ko-
wenickiej, która poświęca wiele serca 
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budowie szkoły, wspomnianym pomaga 
wydatnie Mateja Władysław pracow-
nik Krakowskich Zakładów Zabaw-
karskich. Z ramienia szkoły w pracach 
komitetu bierze udział z-ca kierownika 
szkoły Stanisław Szybowski. Wiele pra-
cy i inicjatywy wykazał zespół Dyrekcji 
,,Kuźni” (Studencki Zbigniew i Czarne-
cki Tadeusz) oraz Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej z jej sekretarzem 
Józefą Łapową i  Kurowską Stanisławą.

W budowę szkoły włączyła się 
aktywnie ludność Sułkowic. Parcelę 
o powierzchni 1,5 ha zakupiono od ko-
mitetu parafialnego za administrato-
ra ks. dziekana Jana  Sidełki za kwo-
tę 5000 zł, którą uzyskano ze składek 
obywateli Sułkowic. Oprócz aktywnie 
działającego Komitetu Budowy Szkoły 
wszyscy pracownicy Metalowej Spół-
dzielni Pracy Kuźnia i Krakowskich 
Zakładów Przemysłu Zabawkarskiego 
dobrowolnie opodatkowali się na fun-
dusz budowy szkoły w wysokości 0,5% 
od zarobków miesięcznych.

Budowę szkoły rozpoczęto w roku 
1957, a w dniu 1 września 1960 r. rozpo-
częła się nauka w nowym budynku. Od 
roku 1961 nauka w szkole podstawowej 
trwa 8 lat. Długoletnim kierownikiem 
szkoły był Stanisław Papierz 1947 – 
1973 r.

Od 1 września 1973 r. do 1984 r. 
szkoła jest szkołą zbiorczą dojeżdżają 
do nas dzieci z Krzywaczki i Biertowic. 
Gminnym Dyrektorem Szkół był Stani-
sław Szybowski. W 1974 r. – oddano do 
użytku nowy budynek szkolny ,,B”.

Jeśli chodzi o patrona szkoły to 
w dokumentacji szkolnej znajduje się 
świadectwo, które mówi, że jeszcze 
przed wybuchem II wojny światowej 
a mianowicie w 1938 r. szkoła nosi-
ła imię św. Jana Kantego. W dn. 29. V. 
1950 r. Komitet Rodzicielski w drodze 
uchwały postanowił zmienić dotych-
czasowe imię szkoły im. św Jana Kante-
go na imię Adama Mickiewicza. Nowe 
imię zgłosił wójt gminy i wniosek ten 
przyjęto jednogłośnie. 

Niedługo szkoła cieszyła się no-
wym patronem.

Komitet Rodzicielski w dn. 
2.X.1950 r. postanowił zmienić nazwę 
szkoły na szkołę ogólnokształcącą stopnia 
podstawowego im. Marcelego Nowotki. 
Dotychczasową nazwę szkoły Komitet 
unieważnił. Na początku roku szkolnego 
1989/90 na Radzie Pedagogicznej padł 
wniosek o zniesienie nazwy szkoły.

W styczniu 1990 r. na zebraniu 
ogólnym Komitetu Rodzicielskiego 
podjęto uchwałę o zniesieniu imienia 
patrona szkoły – uchylając uchwałę Ko-
mitetu Rodzicielskiego z dn. 2.X. 1950 r.  
W kilka dni później Rada Pedagogiczna 
podjęła uchwałę o zniesieniu patrona 
szkoły Marcelego Nowotki.

Urząd Miasta Krakowa, Kurato-
rium Oświaty i Wychowania uwzględni-
ło wniosek o zniesienie patrona szkoły*.

*Opisane akty prawne przygotowały podstawę 
do nadania szkole im. Adama Mickiewicza.

Barbara Paw, ówczesna 
nauczycielka historii w SP w Sułkowicach

Wykorzystano fotografie archiwalne z okresu budowy szkoły i początku jej funkcjonowania w nowym obiekcie. 
Fotografia Starej Szkoły pochodzi z kroniki parafialnej.
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Kobiety Kobietom w Harbutowicach

Wprowadziły ten zwyczaj kilka lat 
temu i same go podtrzymują. Go-
spodynie z SG Cis w Harbutowicach 
organizują Dzień Kobiet i zaprasza-
ją na to święto nestorki  z dawnego 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Do świętujących pań zawsze przy-
chodzi burmistrz Piotr Pułka, by złożyć 
im życzenia i ofiarować symbolicznego 
tulipana. Są z nimi sołtyska i radne Har-

red.

butowic. Każdy ceni to przedsięwzięcie 
i docenia trud, włożony w jego organiza-
cję. Bo przecież na ładnie nakrytym stole 
i tulipanach się nie kończy. W tym roku 
gospodynie raczyły swoich gości gołąb-
kami, ptasim mleczkiem do kawy i wybo-
rem wyśmienitych ciast. 

Dobrze jest posiedzieć razem, po-
opowiadać sobie o tym i owym, spotkać 
się po prostu, jak to dawniej bywało.

Wraz z karnawałem zakończył się też 
udany w tym roku sezon stacji nar-
ciarskiej Szklana Góra Ski w Har-
butowicach. Mocnym akcentem na 
niemal już zakończenie były II Za-
wody o Puchar o Puchar Burmistrza 
Sułkowic w narciarstwie alpejskim 
slalom gigant w sobotę 18 lutego. 

Pierwsze odbyły się w 2015 r., 
w 2016 r. była na to zbyt słaba zima – za-
ledwie 3 tygodnie śniegu. W tym roku, 
w szranki stanęło 67 zawodników w ka-
tegoriach z podziałem na dziewczynki 
i chłopców (kobiety i mężczyzn): przed-
szkole (najlepszy czas przejazdu miał 
Tomasz Rojek - 0:16,35); rocznik 2009 
– 2007; rocznik 2006-2004; rocznik 
2003-2001; open kobiety. Akurat w tym 
dniu aura była niezbyt sprzyjająca, ale 
pokrywa śniegu trzymała się jeszcze na 
dobrym poziomie, a stok został bardzo 
dobrze przygotowany do zawodów.

Najszybszy na dłuższej trasie 
okazał się Dariusz Małysa z wynikiem 
0:31,28. Najbardziej obleganą kategorią 
była ta dla mężczyzn w wieku poszkol-
nym, najmniej chętnych było wśród dziew-
cząt z gimnazjum i ze szkoły średniej.

Kierownikiem zawodów był Wie-
sław Małysa, sędzią głównym – Janusz 
Nowak, sekretarzem zawodów – Marzena 
Styrylska, sędzią startu – Halina Nowak, 
a sędzią mety – Roman Styrylski – repre-
zentujący Stowarzyszenie Wspierania 
Sportu i Rekreacji SKIMKA ze Skawiny. 
Puchary, medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe wręczyli organizatorzy zawodów, 
czyli Burmistrz Piotr Pułka oraz współ-
właściciel Szklanej Góry Ski Wiesław 
Małysa. Dla pozostałych uczestników 
losowane były nagrody oraz vouchery na 
darmowe przejazdy wyciągiem na Szkla-
nej Górze Ski. Impreza przebiegła w przy-
jaznej atmosferze sportowej rywalizacji.

Szklana Góra Ski przyciągała 
jak magnes, organizując różne cieka-
we wydarzenia. Dla osób z pomysłem 
i poczuciem humoru 28 stycznia zaofero-
wała np. darmowe przejazdy wyciągiem 
w zamian za przebranie się w jakiś cie-
kawy strój (zob. okładka „Klamry” nr 1). 
Odbywały się tu różne zawody szkolne, 
a 5 marca – ostateczne zakończenie zimy 
2017 na stoku – Otwarte Mistrzostwa 
Skawiny w Narciarstwie Zjazdowym. 

Puchar na Szklanej Górze

jgk

Wyniki Pucharu i galeria zdjęć na www. gmi-
na.sulkowice.pl oraz na http://szklanagora.pl

Piękni i Młodzi 
oraz Video

na Dniach Sułkowic 
Dla wszystkich zainteresowanych 
tym, kto zagra na Dniach Sułkowic 
w 2017 roku, mamy już potwier-
dzoną informację, że w sobotę 
gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Piękni i Młodzi z takimi przeboja-
mi jak „Ona jest taka cudowna” czy 
„Kocham się w tobie”.

W niedzielę zagra zespół Video, 
wprowadzając nas w wakacyjny klimat 
takimi utworami, jak m.in. „Na plażę”, 
„Fantastyczny Lot”, czy „Bella”. Dodat-
kowo pojawią się zespoły z najbliższej 
rejonu – Gryps, Echo, czy Ostatni w Raju. 
Swoje występy obiecuje także Orkiestra 
Dęta z Sułkowic oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Elegia z Rudnika, która w tym 
roku obchodzi 75-lecie istnienia oraz ze-
społy taneczne z Gminy Sułkowice.  Nie 
obędzie się bez stałych atrakcji imprezy: 
turnieju Mega-Piłkarzyków, Luna Parku 
z Czech, smakołyków przygotowanych 
przez koła gospodyń, czy pokazu sztucz-
nych ogni. Na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie. Szczegóły pojawią się na pla-
katach przed imprezą, ale już dziś gorą-
co wszystkich zapraszamy! jgk

fotografie z archiwum zespołów

Zespół Video

Zespół Piękni i Młodzi Dzień Kobiet z Seniorkami w Harbutowicach              fot. Józef Gielata
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Archiwalne Sułkowice

Amatorski Zespół Teatralny, działający przy 
Klubie Fabrycznym „Kuźnia”,  istniał od 
1953 do 1964 roku, upowszechniając swoimi 
występami kulturę teatru wśród mieszkań-
ców Sułkowic i okolicznych miejscowości 
(występował m.in. w Myślenicach, Pcimiu, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, a nawet w Krako-
wie). Na początku jego działalności reżyse-
rem i scenografem był dyrektor Zasadniczej 

Widoczni na zdjęciu od lewej: Władysław Piechota, Władysław Bijan, Stefania Judasz-Kania 
(w sukience w paski), Adam Judasz, Wanda Świerczyńska-Jędrzejowska, Antonina Stręk-Koź-
lak, Cyprian Fus i Eugeniusz Pitala. Zdjęcie pochodzące z archiwum domowego Marii Jędrze-
jowskiej z Sułkowic nadesłał Władysław Bartosz, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Sułkowic 
„Kowadło”. 

Na koncert najpiękniejszych arii 
operowych i operetkowych (w pro-
gramie m.in. Mozart, Bizet, Puc-
cini, Lehár) zaprosił Sułkowicki 
Ośrodek Kultury.  Sprezentował 
paniom wieczór pełen piękna 
i szlachetnych wzruszeń.

 
W marcu już od czasów rzym-

skich odbywały się matronalia, pod-
kreślające rolę kobiety – tej, która daje 
początek, muzy i bogini miłości we 
wszystkich jej odsłonach, bo w każdym 
wieku jest czas na miłość – przekonywał 
Leszek Mikos, wprowadzając widownię 
w niezwykły świat opery i operetki. 

Wykonawcy to artyści amatorzy 
– pasjonaci muzyki z pięknymi głosami: 
Kinga Stawowy (sopran), Andrzej Kosek 
(tenor) i Leszek Mikos (bas baryton) oraz 
pianistka Anna Głowa–Łobodzińska. 

Muzycy związani są z klasztorem 
kalwaryjskim i GOK-iem w Lanckoronie.  
Śpiewający wspaniałym, głębokim bary-
tonem, a jednocześnie prowadzący kon-
cert, Mistrz Mowy Polskiej i chodząca 
encyklopedia wiedzy o operze – Leszek 
Mikos – to dziennikarz z wykształcenia, 
przedsiębiorca, założyciel stowarzyszeń 
artystycznych (m.in. Terra Artis Lancko-
rona i Miłośników Opery Krakowskiej) 
fundator stypendiów dla uzdolnionej mu-

8marca
z najpiękniejszymi ariami w SOK-u

zycznie młodzieży. Ma w swojej bogatej 
biografii także sułkowicki epizod – 40 lat 
temu mieszkał w Sułkowicach i pracował 
jako wychowawca w świetlicy szkolnej. 
Wspominał dziewczynkę z lat ‘70., Dorotę 
Pułkę, której mówił wtedy, że trzeba czy-
tać nutki, śpiewać i grać na cymbałkach, 
bo wtedy jest się o wiele szczęśliwszym. 
On sam zaczął śpiewać dopiero w wieku 
50 lat i zapewniał widownię, że na muzy-
kowanie nigdy nie jest za późno.  

Także Andrzej Kosek jest po-
stacią dobrze znaną sułkowiczankom 
jako... organista klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej Swój talent tym razem 
wykorzystał do rozśpiewania widowni  
przy takich niezapomnianych przebo-
jach, jak „O sole mio” czy kiepurowskie 
„Brunetki i blondynki”. 

Czymże byłaby opera i operetka 
bez sopranu? Tę barwę zapewniła kon-
certowi Kinga Stawowy, śpiewając solo 
i w duetach z obydwoma partnerami. 

Radość i wzruszenie na twarzach  
pań oraz owacja widowni i wołanie 

o bisy są najlepszą recenzją tego koncer-
tu „kalwaryjskich muzyków” w świą-
tecznym dniu 8 marca w Sułkowicach. 

jgk 

Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Sułkowi-
cach mgr Roman Gawroński. Teatr wysta-
wiał takie sztuki jak: „Damy i Huzary” Alek-
sandra Fredry, „Dom pod Oświęcimiem” 
Tadeusza Hołuja, „Dwa tygodnie w Raju”. 
W okresie Świąt Wielkanocnych wystawiano 
„Mękę Pańską”, gdzie Roman Gawroński był 
Piłatem, kościelny Jan Bernecki – Judaszem, 
a Franciszek Łapa – Jezusem. wb

Kabaret w SOK-u 
Wypełniona po brzegi sala Sułko-
wickiego Ośrodka Kultury płakała 
ze śmiechu podczas występu Kaba-
retu Skeczów Męczących. 

11 marca kabareciarze przedsta-
wili swój najnowszy program pt. „Pod 
prądem”. W swoich skeczach – bynaj-
mniej nie męczących, poruszyli aktual-
ne problemy polityczne i obyczajowe. So-
botnie popołudnie umilili swoim fanom: 
Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin 
Szczurkiewicz i Michał Tercz. jgk

Nowe pracownie 
w ZSZiO
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ZSZiO kształci w nowym zawo-
dzie – technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Dla ucz-
niów tej specjalizacji otwarte zo-
stały dwie nowe pracownie.

Uroczyste otwarcie pracowni na-
stąpiło 1 marca. Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali: starosta Józef 
Tomal, przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Żaba i Adam Skorut – główny 
sponsor przedsięwzięcia. w
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Śledź w Galerii 
We wtorek, 28 lutego w Galerii 
Internat odbył się finisaż wysta-
wy „Pejzaże Sułkowic”, połączony 
z tradycyjną „Śledziówką”. 

Jak co roku członkowie Stowa-
rzyszenia Przyjaciół ZSZiO w Sułkowi-
cach „Tradycja i Przyszłość”, krakowscy 
malarze artyści oraz przyjaciele Galerii 
w radosnym nastroju pożegnali karna-
wał. Atrakcją spotkania było losowanie 
obrazu Anny Lewińskiej, krakowskiej 
plastyczki, uczestniczki plenerów i war-
sztatów malarskich, organizowanych 
przez prezes Aleksandrę Korpal. 

Na zakończenie pani prezes za-
prosiła wszystkich do Galerii Internat na 
otwarcie (22 marca 2017) wystawy „Tak 
było – tak jest” i spotkanie z cyklu Portre-
ty zatytułowane „Włodarze Sułkowic”.

ms

red.
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Ostatnie chwile zimy

II Zawody o Puchar Burmistrza na Szklanej GórzeII Zawody o Puchar Burmistrza na Szklanej Górze

Ferie z SOK-iemFerie z SOK-iem Ferie ze Świetlicą ŚrodowiskowąFerie ze Świetlicą Środowiskową
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75 lat 75 lat 
ElegiiElegii

Dwie szkoły podstawowe w SułkowicachDwie szkoły podstawowe w Sułkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka

fot. z archiwum „Klamry”


