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Grupa dożynkowa Sułkowicka Podkowa na XIX Dożynkach Powiatu Myślenickiego w Dobczycach

Dożynki gminne w kościele w Sułkowicach

Goście z Ronchamp

Dożynki A.D. 2017

W Wieliczce W kościele w Sułkowicach z pielgrzymką z Reunion

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka
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Na Dniach Sułkowic
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Kochani Uczniowie i Nauczyciele

Redakcja „Klamry”

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego
Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkół i Przedszkoli oraz Rodzicom, 

by był to rok pełen radości  i ziszczonych nadziei;
by był pełen sukcesów w nauce, pracy i życiu osobistym.

życząJan Socha, Przewodniczący RM 
wraz z Radnymi

Piotr Pułka, Burmistrz 
wraz zespołem Pracowników UM

Kanikuła w Sułkowickiem
czyli

od Dni Sułkowic do Jarmarku Sułkowicka Jesień

Dożynki na s. 6–7 Dni Sułkowic na s. 12

Goście z Ronchamp na s. 13

Wrzesień w oświacie na s. 8–11

Rowerowe lato na s. 14–15 Gmina w Radio Kraków na s. 17

... oraz wiele innych interesujących reportaży z wydarzeń w gminie, informacji i ciekawostek. 

Po raz pierwszy w historii

Sułkowickie 
Trojaczki

Olaf, Marcel i Julian Leśniakowie 
– tak mają na imię pierwsze suł-
kowickie trojaczki. Wraz z Mamą 
Martą prezentujemy je na naszej 
głównej okładce.

Chłopcy urodzili się w czerw-
cu w Krakowie, a do domu przyjechali 
w lipcu, oczekiwani przez tatę Tadeusza 
i dwuletniego brata Eryka. Czują się do-
brze i zdrowo rosną. 

Pierwsze w historii sułkowickie 
trojaczki urodziły się w siódmym mie-
siącu ciąży. Największy był Olaf – wa-
żył 1700 g. Marcel i Julek – bliźnięta 
jednojajowe – byli mniejsi. Ważyli 1310 
i 1290 g. Pierwsze tygodnie życia spę-
dzili oczywiście w inkubatorach, ale 
szybko dogonili wagę i kondycję ko-
nieczną do samodzielnego życia. 

Państwa Leśniaków odwiedził 
burmistrz Piotr Pułka i sekretarz gmi-
ny Małgorzata Dziadkowiec. W stałym 
kontakcie z nimi jest pracownik socjal-
ny OPS-u Bożena Moskal. Goście poda-
rowali maluchom od gminy trzy krze-
sełka, które już niebawem przydadzą 
się i do karmienia, i do zabawy. 

Bardzo sympatyczną akcję prze-
prowadziła koleżeńska brać ze szkoły Ta-
deusza. Skrzyknęli się m.in. na Faceboo-
ku i odwiedzili rodzinę z sympatycznymi 
i pożytecznymi podarunkami. 

Maluchy jak widać otoczone są 
powszechną sympatią i każdy chciał-
by być dobrą wróżką, która obdarzy je 
szczęściem, urodą i pomyślnym losem. 

My do statusu wróżek nie może-
my co prawda aspirować, ale z serca ży-
czymy maluchom i ich starszemu bratu, 
by rośli zdrowo i szczęśliwie, na pocie-
chę i radość rodzicom. 

Olaf, Marcel, Julek i Eryk – bracia Leśniakowie

Chcemy Wam życzyć na początek, 
by nauka „szła” jak z płatka,
żeby tyle było szóstek, 
ile pszczół na polnych kwiatkach,
żeby pochwał było tyle, 
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej, 
niż nad rzeką lub nad morzem.

Długopisy, wszystkie pióra 
niechaj piszą mądrze, ładnie
i niech skrzypią tak jak żuraw, 
kiedy błąd się gdzieś zakradnie.
Każdej pani z każdej klasy
dałbym różdżkę do kieszeni,
żeby kłótnie i hałasy
w śpiew słowika mogła zmienić.

Grzybobranie w pełni. Oto bo-
rowik szlachetny znaleziony 
przez Annę Maślankę z Rudni-
ka. Ważył 0,64 kg.fo
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Zapraszamy do lektury 

Burmistrz i sołtysi zapraszają na zebrania wiejskie:

17 września  godz. 1230 Krzywaczka
24 września  godz. 1000 Rudnik 
   godz. 1230 Harbutowice 
   godz. 1700 Biertowice 

tekst i fot. awz
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Sesje Rady Miejskiej 19 lipca i 28 sierpnia

Ogłoszenie UM
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza drugi pisem-
ny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, 
położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem 
użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 
143,5 m2 , objętej KW  KR1Y/00077717/0.
Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospoda-
rowania przestrzennego znajduje się  w terenach 
„11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakte-
rze publicznym oraz KDL-tereny komunikacji.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 
2 października 2017 r. o godz.1000 

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
– Rynek 1, pok. nr 113.

Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163 
800 zł. Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług -(Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż 
niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku 
od towarów i usług VAT.
2. Ustala się termin złożenia pisemnej oferty 
do dnia 26. 09. 2017 r. Oferta powinna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia 
oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej 
oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospo-
darowania nieruchomości. Do oferty należy dołą-
czyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
3. Wadium na zakup powyższej nieruchomości 
wynosi 11 000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 
26. 097.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, 
nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 , przy 
czym liczy się termin faktycznego wpływu przed-
miotowej kwoty na konto Urzędu. 
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu,a uczestni-
kowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet 
ceny nabycia.
5. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który 
nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci 
wadium.
6. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno 
nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów 
Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega so-

bie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub 
telefonicznie pod numerami: 

(12) 273-20-75,  273-21-48, 273-25-84.

Sesja nadzwyczajna 19 lipca
Sesja została zwołana, gdyż ko-

nieczne było podjęcie uchwały umożli-
wiającej aplikowanie o środki zewnętrz-
ne za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Między Dalinem i Gościbią. 

KS Gościbia przygotowała wnio-
sek na budowę boiska rekreacyjnego 
przy gimnazjum w Sułkowicach, a pa-
rafia Biertowice – na remont zabytkowej 
kapliczki domkowej. Aby to jednak było 
możliwe, potrzebna była zgoda Rady na 
użyczenie tych terenów gminnych na co 
najmniej 7 lat, co jest niezbędne na zre-
alizowanie budowy i 5-letnią gwarancję 
trwałości projektu. Radni jednogłośnie 
zdecydowali, że użyczą te tereny na lat 10, 
żeby – jak motywowali – był jeszcze zapas, 
na wszelki wypadek. Ponieważ czas nag-
lił, sesję zwołano jako nadzwyczajną, pod-
czas zwyczajowej przerwy wakacyjnej. 

Na wspomniany konkurs LGD 
złożone zostały ponadto dwa inne wnio-
ski. Gmina – na plac zabaw przy nowym 
przedszkolu i parafia Rudnik – na re-
mont tzw. Starego Kościoła. W obu przy-
padkach dodatkowe uchwały nie były 
konieczne, gdyż teren pod plac zabaw 
jest gminny, a w Rudniku kapliczka stoi 
na terenie parafialnym.

 
Sesja 28 sierpnia

Sesję 28 sierpnia zdominowały 
sprawy związane z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego oraz problemy z pry-
watnymi ujęciami wody. 

Wokół oświaty
Informację na temat przygotowa-

nia placówek oświatowych przedstawił 
Referat Oświaty Urzędu Miejskiego, 
a komisje RM, po uprzednim odwie-
dzeniu szkół wydały pozytywną opnię, 
wysoko oceniając zarówno stan bez-
pieczeństwa, jak też standard naszych 
gminnych szkół i przedszkoli. 

W związku ze zmianami wyni-
kającym z reformy szkolnictwa uaktual-
niona została nazwa Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Adama Mickiewicza. Uaktual-
niona też została sieć przedszkoli gmin-
nych. W Sułkowicach przedszkole Nr 1 
zyskało nowy budynek i przejęło dzieci 
z dotychczasowego przedszkola Nr 3, któ-
re zostało zlikwidowane. W pozostałych 
miejscowościach przedszkola pozostały 
bez zmian.  Zmiany w sieci szkół i przed-
szkoli pociągnęły za sobą konieczność 
aktualizacji uchwały dotyczącej Zespołu 
Ekonomiki Oświaty. Kolejne uchwały re-

gulowały sprawy majątkowe przekształ-
canych placówek oświatowych. 

Wokół budżetu
Podczas sesji komisje RM zdały 

relację ze swoich działań podejmowanych 
w pierwszym półroczu 2017 r., przedsta-
wiono skonsolidowany bilans gminy Suł-
kowice – stan na dzień 31 grudnia 2016 
r., zaktualizowano tegoroczny budżet, 
wprowadzając do niego m.in. dotacje ce-
lowe, środki niewygasające, rozliczenia 
inwestycji itp. Zaktualizowano też Wielo-
letnią Prognozę Finansową.

Radni podjęli też uchwały m.in. 
w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dot. nachylenia spadku 
dachów w związku z inwestycjami pla-
nowanymi przez Juco) oraz przyjęcia 
darowizny gruntowej na poszerzenie 
drogi gminnej – ul. Na Węgry.

Statuty
Rada przyjęła jednolite teksty 

statutów sołectw i Osiedla, zawierające 
wcześniej wprowadzone zmiany.

Woda z lasu
Podczas sesji wrócono do prob-

lemu prywatnych wodociągów czer-
piących wodę z Lasów Państwowych. 
Nadleśnictwo żąda ich zasypania. Bur-
mistrz wystąpił o prolongatę terminu, 
by zyskać czas na rozwiązanie proble-
mu. Sprawa dotyczy głównie Rudnika. 
Planowane jest osobne zebranie wiej-
skie poświęcone temu tematowi. 

Szlachetna 
Paczka 2017
W tym roku Rejon Sułkowice obej-
muje też część gminy Myślenice, 
a nawet Łętownię – jak dowiedzie-
liśmy się na spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim. Liderem Paczki jest 
w tym roku Tomasz Rozwadowski.

Na spotkanie z liderem do UM 
przybyli przedstawiciele Ośrodków Po-
mocy Społecznej w Sułkowicach, Lan-
ckoronie i Budzowie. Dopiero na spotka-
niu okazało się, że powinni być jeszcze 
przedstawiciele OPS–ów w Myślenicach 
i Jordanowie, gdyż w tym roku rejon 
obejmuje też Jasienicę, Bysinę, Jawornik 
i Beczarkę, a także Łętownię.

Spotkanie dotyczyło spraw 
ogranizacyjnych. Burmistrz, sekretarz 
gminy i pracownicy Ośrodków Pomo-
cy Społecznej zadeklarowali otwartość 
i wszelką potrzebną pomoc, jak zawsze 
bardzo przychylnie podchodząc do ak-
cji stowarzyszenia Wiosna ks. Jacka 
Stryczka. awz

Przedstawiciele OPS–ów i gminy z liderem 
Rejonu Tomaszem Rozwadowskim
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Pomóżmy 
Chojnicom

W ciągu pół godziny huragan 
w powiecie chojnickim zmiótł bli-
sko 16 tys. ha lasów, pozbawił do-
robku całego życia kilkaset rodzin, 
pozostawił ogromne zniszczenia 
w tysiącach gospodarstw, na wiele 
dni pozbawił prądu, wody i dojaz-
du całe miejscowości. Nawałnica 
pociągnęła za sobą ofiary śmiertel-
ne, wiele osób było rannych.

Rozmiar tragedii i strat jest tak 
wielki, że ani poszkodowani, ani lokal-
ny samorząd, nawet z pomocą rządową, 
nie są w stanie poradzić sobie z usu-
waniem skutków nawałnicy. Starosta 
powiatu chojnickiego apeluje o pomoc 
i prosi wszystkich, którzy są w stanie 
pomóc o dokonywanie wpłat na rachu-
nek bankowy Powiatu Chojnickiego: 

08 8162 0003 0019 0004 2000 0010 
z dopiskiem 

„Pomoc finansowa dla powiatu chojni-
ckiego na usuwanie skutków nawałnicy.”
Kontakt telefoniczny: 052 39 66 531.

Szczegóły na. www. sulkowice.
pl w materiale z 21 sierpnia 2017 r.

24 lipca 2017 r. – 74. rocznica pacy-
fikacji Sułkowic. Jak co roku w koś-
ciele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa odprawiona została Msza 
św. w intencji ofiar. Przy podawa-
niu intencji ks. proboszcz Edward 
Antolak wyczytał imiennie wszyst-
kich zamordowanych. Następnie 
pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji 
przedstawiciele samorządu i róż-
nych środowisk złożyli kwiaty.

– Gdybyśmy rozumieli znaczenie 
i wartość niewinnie przelanej krwi, nie 
byłoby nas dziś tutaj tak mało – mówił 
podczas homilii ks. proboszcz.

Ta historia dotyczy bezpośrednio 
nas, mieszkańców Sułkowic i okolicy. 
Niewiele już co prawda żyje osób pa-
miętających te straszne chwile z włas-
nego doświadczenia, ale były one prze-
cież udziałem naszych ojców, dziadków, 
wujków i stryjów, bliskich krewnych, 
sąsiadów... Doroczne obchody 24 lipca 
to rocznica ich śmierci – niewinnych 
ofiar straszliwego terroru. My, żyjący 
dzisiaj na tej ziemi w pokoju i dostatku, 
winniśmy pamięć i wdzięczność tym 
Ludziom. Dlatego rocznica pacyfikacji 
powinna być żywa w świadomości ich 
wnuków i prawnuków – dzisiejszych 
młodych Mieszkańców Sułkowic. To 

24 lipca 194324 lipca 1943
To dzieje Naszych Rodzin

jest żywa lekcja historii i zarazem 
żywa lekcja wdzięczności – tak ważnej 
w kształtowaniu ludzkich postaw.

Te tematy były poruszane na 
spotkaniu w Starej Szkole po zakończe-
niu uroczystości. Zaproszeni byli wszy-

scy obecni – a przy stołach i tak pozo-
stały puste miejsca. Warto przemyśleć 
ten fakt, przewartościować to i owo i być 
może włączyć się w obchody okrągłej, 
75. rocznicy za rok.

awz

Pożegnaliśmy Krystiana Basia
Miał 39 lat, kochającą rodzinę – 
żonę, dwóch synów, grono bliskich 
kolegów i wdzięcznych osób, któ-
rym pomagał lub wręcz ocalił życie 
w swojej służbie druha OSP. Zginął 
tragicznie podczas pracy – zabez-
pieczał zepsuty autobus na A4.  

Na wieczną wartę w piątek 
11 sierpnia odprowadzały go, wraz z ro-
dziną, przyjaciółmi i sąsiadami, repre-
zentacje strażackie gminnych i oko-
licznych zaprzyjaźnionych jednostek 
strażackich.

Od 24 lat był druhem OSP Krzy-
waczka, od 5 lat – naczelnikiem tej jed-
nostki – bardzo aktywnym, zabiega-
jącym o jej doposażenie. Jego głównie 
staraniem jednostka ostatnio pozyskała 
okazyjnie nowy samochód, a wcześniej 
zakupiła przewożony w samochodzie 
ratowniczym defibrylator, który pomaga 
ratować życie ofiarom wypadków...

Za swoją wierną służbę został 
pośmiertnie odznaczony Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Odszedł pogodny, życzliwy, do-
bry człowiek. 

Trudno uwierzyć, żal żegnać. 
Będzie go bardzo brakowało. 

Na cmentarz w Krzywaczce trumna z ciałem 
Krystiana Basia przewieziona została na sa-
mochodzie strażackimte
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Wieczne odpoczywanie 
racz mu dać, Panie.
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Dlaczego zalew...?
Więcej niż w ubiegłych latach mieliśmy w tym roku imprez i wydarzeń orga-
nizowanych przez SOK, organizacje i gminę nad sułkowickim zalewem. To 
z jednej strony. A z drugiej – gmina usłyszała zarzuty o zaniedbaniu zalewu 
od swoich i od obcych. Jak to więc jest z naszą gminną perełką?

Na dożynkach powiatowych go-
spodynie śpiewały: 

Sułkowicki zalew – / Chluba naszej gminy
Niedługo się pewnie / W ruinę zamieni
Chociaż z magistratu / Obietnicę mamy,
Że prężny gospodarz / Jest tam przymierzany.

Obsmarowali nas też redaktorzy 
i dyskutanci forum portalu internetowego 
miasto-info.pl. Oczywiście w konwencję 
dożynkowych przyśpiewek wpisana jest 
hiperbolizacja, więc i z tą ruiną to spora 
przesada, ale problem jest. Jak duży?

Wyjaśnia burmistrz Piotr Pułka: 
– Rzeczywiście szukamy gospo-

darza zalewu. Dwukrotnie ogłosiliśmy 
przetarg, ale bezskutecznie. Obecnie 
prowadzimy rozmowy z ewentualnymi 
dzierżawcami, ale jeszcze za wcześnie 
na szczegóły. Zależy nam na solidnej 
umowie, jasno określającej warunki 
i wymagania z obu stron. Pierwsze lata 
funkcjonowania zalewu pokazały, jak 
taka umowa powinna wyglądać. Gdy 
tylko będziemy mieli pewne informacje, 
natychmiast je Państwu przekażemy. 

Kaczki i kąpielisko
Na negatywnych opiniach z pew-

nością zaważył fakt, że w tym roku nie 
było wydzielonego kąpieliska z ratow-
nikami. Na zalewie zamieszkało kilka 
rodzin kaczek. Są ozdobą i atrakcją dla 
wielu odwiedzających w różnych porach 
roku. W takiej sytuacji trudno jednak 
zapewnić, że woda zawsze będzie miała 
wymagany poziom nieobecności bakterii 
e-coli, pomimo że zalew został gruntow-
nie wyczyszczony do samego dna przed 
sezonem i wymieniona została w nim  
woda. Zalew jest co prawda przepływo-
wy,  na górskiej rzece, ale przy takim po-
ziomie wody, jak w tym roku, naturalna 
wymiana następuje zbyt wolno. 

– Nie planujemy zamieniania zale-
wu w miasteczko rozrywek wodnych. Od 
początku zakładaliśmy, że będzie to, park 
rzeczny, do którego ludzie mogą przycho-
dzić przez cały rok na spacery, na rower 

i korzystać z wody do ochłody w upalne 
dni. W amfiteatrze i na terenie wokół za-
lewu mieliśmy w tym roku kilka imprez. 
Cieszyły się one powodzeniem i zgroma-
dziły liczną rzeszę uczestników i widzów. 
Ufam, że takich wydarzeń będzie coraz 
więcej. Grill ogrodowy nad zalewem jest 
regularnie wykorzystywany (i  aż przykro 
patrzeć, jak bardzo niektórzy użytkownicy 
go dewastują) – mówi burmistrz. 

Śmiecenie i wandalizm
Największym problemem tego 

lata nad zalewem było zaśmiecanie 
i niszczenie urządzeń. O czystość dbała 
tam grupa gospodarcza Urzędu Miej-

skiego, która regularnie, przez cały 
rok sprząta ten teren, a w dni najwięk-
szego nasilenia gości robi to nawet co-
dziennie. Przeprowadzone zostały pra-
ce renowacyjne części obiektów oraz 
pielęgnacja roślin i ich dosadzanie. 
A jednak... teren zalewu posprzątany 
rano, był obrzydliwie zaśmiecony już 
po południu, nie mówiąc o wieczorze. 
– Tylko sprawny gospodarz na miejscu 
jest w stanie zapanować nad takim bra-
kiem poszanowania. My, skromnymi 
siłami grupy gospodarczej, nie możemy 
sprzątać zalewu przez 24 godziny i 7 dni 
w tygodniu przez całe lato. Gmina nie 
czerpie korzyści materialnych z zalewu, 
więc nie ma możliwości zatrudniania do-
datkowych pracowników. Podobnie jest 
na innych terenach wspólnych w całej 
gminie. Bardzo przykro to stwierdzać, że 
mieszkańcy i goście tak nieodpowiedzial-
nie podchodzą do miejsc, z których bez-
płatnie korzystają – mówi Piotr Pułka. 

Zalew zaprasza przez cały rok
Doświadczenia z tego lata nad 

zalewem będą na pewno przedmiotem 
obrad i w Urzędzie, i w gronie radnych. 
Pozostaje mieć nadzieję, że przyniosą 
one pożądany skutek. A tymczasem...  
warto korzystać z jesiennej rekreacji na 
świeżym powietrzu nad zalewem: spa-
cerów, ścieżek do jazdy na rowerach, 
obserwacji przyrody, z amfiteatru i gril-
la. Zalew niezmiennie jest wspaniałym 
miejscem na odpoczynek i na towarzy-
skie spotkania. Oby tylko przebiegały 
one bez niszczenia tego, co już mamy. 

rozmawiała awz
Zalew udomowiły dzikie kaczki, które są 
jego ozdobą i atrakcją dla spacerowiczów

Na ośrodku zdrowia na Zielonej 
zamontowany został czujnik jako-
ści powietrza – pierwszy w naszej 
gminie.  

Urządzenie (malutka skrzynka 
zamontowana na oknie na prawo od  
drzwi wejściowych) kupiła i uruchomi-
ła Przychodnia Medycyny Rodzinnej, 
we współpracy z krakowską firmą Airly. 
Oprócz pomiarów temperatury, ciśnie-
nia atmosferycznego czy wilgotności 
powietrza, posiada też system monito-
rowania stężenia cząstek pyłów PM2,5 
i PM10 zawieszonych w powietrzu. To 

właśnie one są w głównej mierze odpo-
wiedzialne za zanieczyszczenie powie-
trza oraz powstawanie smogu. Dzięki 
siatce podobnych urządzeń zainstalo-
wanych w sąsiadujących gminach, moż-
liwe jest także prognozowanie zanie-
czyszczenia powietrza z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem.

– Mam nadzieję, że dzięki inte-
ligentnemu systemowi dostarczonemu 
przez firmę Airly, zwiększy się w końcu 
świadomość tego, czym na co dzień od-
dychamy, że wyciągniemy z tego wnioski 
i w efekcie poprawi się jakość naszego 
powietrza. Najpierw trzeba poznać wro-

Jakim powietrzem oddychamy
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ga, żeby móc z nim efektywnie walczyć 
– mówi Łukasz Zarzecki, lekarz Przy-
chodni Medycyny Rodzinnej. – Smog 
i zanieczyszczenie powietrza, które nasila 
się zwłaszcza w sezonie grzewczym, ma 
ogromnie negatywny wpływ na zdrowie, 
w znaczący sposób zwiększając zacho-
rowalność i pogarszając przebieg chorób 
układu oddechowego i układu krążenia.

Jednocześnie, jak co roku, ape-
lujemy, aby nie spalać w piecach i kot-
łach grzewczych odpadów, śmieci oraz 
złej jakości węgla, gdyż to właśnie one 
w głównej mierze odpowiadają za zanie-
czyszczenie powietrza. Dostęp do ak-

w Sułkowicach?

tualnej mapy jakości powietrza, w tym 
do pomiarów czujnika w Sułkowicach, 
dostępny jest pod adresem:
https://map.airly.eu/pl/

Dostępna jest również aplikacja 
Airly do pobrania na smartfony.

Gmina Sułkowice należy do Lokal-
nej Grupy Działania „Między Dali-
nem i Gościbią”. Daje to możliwości 
pozyskiwania funduszy na realiza-
cję projektów przez stowarzysze-
nia, podmioty gospodarcze, a także 
samorząd. Jakich projektów? Roz-
maitych, o ile są zgodne z Lokalną 
Strategią Rozwoju (LSR).  

Stowarzyszenie obejmuje gminy 
Myślenice i Sułkowice, a jego Lokalna 
Strategia Rozwoju obejmuje ponad 57 
tys. mieszkańców. 

Priorytety
Jej priorytety to: poprawa atrak-

cyjności tego obszaru dla mieszkań-
ców i inwestorów, rozwój turystyki 
i rekreacji, rozwój przedsiębiorczości 
i inwestowanie w sferę społeczną. Do-
celowo ma to być obszar czysty eko-
logicznie, rozwinięty gospodarczo 
i kulturowo, na którym pielęgnuje się lo-
kalne dziedzictwo.

PROW – czyli na rzecz wsi
LGD „Między Dalinem i Goś-

cibią” działa w ramach PROW Osi IV 
podejście LEADER od 2008 roku. Głów-
nym celem Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) jest wspieranie 
inwestycji wiejskich. Działania te do-
finansowywane są ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

LGD Między Dalinem i Gościbią
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW). Instrumentem, który w ramach 
perspektywy finansowej UE 2014–2020 
umożliwia zastosowanie metody LE-
ADER jest RLKS czyli Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność. Cechuje 
się m.in. szerokim udziałem społecz-
ności lokalnej w tworzeniu i realizacji 
strategii, współpracą różnych grup in-
teresu, lokalnością oraz partnerstwem 
trójsektorowym tj.: publicznym, spo-
łecznym i gospodarczym. 

Granty na rozwój 
działalności gospodarczej

LGD zakończyła nabory wnio-
sków związane z rozwojem przed-
siębiorczości na obszarze obu gmin. 
Dotyczyły podejmowania i rozwoju 
działalności gospodarczej oraz operacji 
ukierunkowanych na innowacje. Każ-
dy Beneficjent zobowiązany jest m.in. 
do utworzenia nowego miejsca pracy 
poprzez samozatrudnienie lub zatrud-
nienie dodatkowej osoby w prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Projekty 
skierowane są w szczególności do osób 
z grup defaworyzowanych określonych 
w LSR, tj. osób młodych do 30. roku ży-
cia, osób powyżej 50. roku życia oraz 
do osób niepełnosprawnych. Przyna-
leżność do tych grup wiąże się z otrzy-
maniem dodatkowych punktów przy 
ocenie wniosku według lokalnych kry-
teriów wyboru operacji. 

Wnioski w ramach 
dużych projektów

Na początku drugiego półrocza 
odbyły się również nabory w zakresie 
projektów „dużych” skupiających się na 
działaniach niekomercyjnych. Operacje 
zaplanowane przez Wnioskodawców 
wiązały się z zachowaniem dziedzictwa 
lokalnego oraz budową lub przebudową 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej. 

Obecnie – nabory na małe 
projekty instytucji i organizacji

Obecnie LGD „Między Dalinem 
i Gościbią” planuje realizację tzw. pro-
jektów grantowych, składających się 
z szeregu małych projektów, których 
realizatorami są instytucje i organiza-
cje działające na obszarze objętym LSR, 
nieprowadzące działalności gospodar-
czej. Będą one dotyczyły kultywowania 
lokalnego dziedzictwa kulturalnego, 
promocji obszaru obu Gmin oraz two-
rzeniu infrastruktury turystycznej, re-
kreacyjnej i ekologicznej. 

Konkurs fotograficzny 
„Tradycja w obiektywie”

LGD „Między Dalinem i Gości-
bią” podejmuje różne działania mające 
na celu kultywowanie lokalnych trady-
cji gmin Myślenice i Sułkowice (czy-
li objętych LSR), ukazanie ich piękna 
i wyjątkowości. Obecnie trwa konkurs 
fotograficzny „Tradycja w obiektywie”. 
Prace można zgłaszać do 30 września. 
Fotografie zgłaszane do konkursu mu-
szą obrazować konkretny obrzęd, trady-
cję (sianokosy, żniwa, dożynki, wieńce, 
plony, występy dożynkowe, wykopki 
ziemniaków, zbiory owoców, najpięk-
niejszy ogród, itp.), bądź inny element 
charakterystyczny dla tego obszaru. 

Informacji udzielają biura LGD 
„Między Dalinem i Gościbią”:
w Sułkowicach, Rynek 6
w Myślenicach, ul. Słowackiego 28
telefon: 12-274-00-65
email: biuro@dalin-goscibia.pl
strona internetowa: 
www.dalin-goscibia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie LGD 
„Między Dalinem i Gościbią”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

materiał własny 
LGD Między Dalinem i Gościbiąjgk

fo
t. 

Łu
ka

sz
 Z

ar
ze

ck
i



Klamra 6–7 (297–298) lipiec–sierpień 20176

D o ż y n k iD o ż y n k i

2
0

1
7

2
0

1
7

Chleb w sercu, dzielony z sercem
czyli Dożynki Gminne

Tegoroczne dożynki gminne odby-
ły się w Sułkowicach, a wszystkie 
miejscowości postarały się o włas-
ny akcent w tym gminnym święcie 
plonów. I byłoby wspaniale, gdyby 
nie deszcz, który akurat w niedzie-
lę 20 sierpnia postanowił lać z nie-
ba. Ale nic to, deszcz był potrzebny, 
a dożynki i tak pięknie się udały.

Serce pełne chleba
Wieniec dożynkowy uwiły jak 

zwykle gospodynie z najbardziej rolni-
czej wsi, czyli Harbutowic. W tym roku 
konstrukcja wieńca opiera się na dwóch 
równoległych sercach uplecionych ze 
zbóż – jedno udekorowane czerwony-
mi, a drugie białymi kwiatami z bibuł-
ki. W zwieńczeniu łączy te serca orzeł 
w koronie, a jego podstawę stanowi kosz 
z płodami pól, sadów, lasów i pasiek, 
nad którym króluje bochen wiejskiego 
chleba. Piękny wieniec – też zresztą jak 
zwykle – reprezentował naszą gminę na 
dożynkach powiatowych w Dobczycach.

Korowód
Przez całe Harbutowice i Sułko-

wice na konnych bryczkach jadą gospo-
dynie w barwnych strojach krakowskich 
i wiozą wieniec. A wraz z nimi muzykan-
ci. Jadą, grają i śpiewają przez całą dro-
gę dożynkowe przyśpiewki. Zajeżdżają 
przed Urząd Miejski, gdzie ośpiewują 
wieniec i dołączają do ustawionego już 
korowodu dożynkowego, który za chwi-
lę wyruszy do kościoła – taki był plan. 
Ale wyszło zupełnie inaczej. Korowód 
w strugach lejącego deszczu przemknął 
do kościoła grupkami pod parasolami.

Poświęcenie darów ziemi i Nieba
Gospodynie z Sułkowic, Krzy-

waczki, Harbutowic i Rudnika nio-
sły kosze pełne świeżutkich bułeczek 
w kształcie obwarzanka, przewodniczą-
cy Rady Osiedla – kosz z warzywami 
i owocami, sołtyska Rudnika – kwiaty, 
sołtys Biertowic – wino, sołtys Krzy-
waczki – miód, a radna z Harbutowic – 
bochen chleba. Korowód zamykali prze-
wodniczący Rady Miejskiej, burmistrz 
i sekretarz gminy z tacą pełną bułe-
czek–obwarzanków.  

Wszystkie te dary ziemi, z wień-
cem dożynkowym na czele, do kościo-
ła wprowadził ksiądz dziekan Edward 
Antolak. Podczas Mszy św. dziękczyn-
nej poświecił je i pobłogosławił ludzi, 
którzy trudzili się nad ich przygotowa-
niem. W orszaku z darami ofiarnymi 
burmistrz Piotr Pułka z wiceprzewod-
niczącą Rady Miejskiej Krystyną Sosin 
w imieniu mieszkańców gminy wręczy-

li księdzu proboszczowi stułę ozdobio-
ną kłosami zbóż i obwarzanki. Podczas 
Mszy św. i na jej zakończenie grała Or-
kiestra Dęta w Sułkowicach.

Jak to robią w Andach
Podczas Mszy św. kazanie wygło-

sił ks. Marcin Olech, misjonarz posługu-
jący w Boliwii w Andach środkowych. 
Bardzo ciekawie opowiadał o życiu swo-
ich parafian, ich religijności, codzien-
nych zmaganiach, ilustrując tymi epizo-
dami tezę, że człowiek szczęśliwy, to nie 
ten, który ma wszystko, co najlepsze, ale 
ten, który potrafi z tego, co ma – wydobyć 
wszystko, co najlepsze.

500 obwarzanków
Po Mszy św., kiedy jeszcze ks. 

proboszcz błogosławił dzieci, a orkie-
stra grała z werwą radosne pieśni, go-
spodynie częstowały wychodzących 
z kościoła poświęconymi obwarzanka-
mi. W sumie było ich 500. Już po chwi-
li kosze były puste. To najlepiej mówi 
o frekwencji na Mszy św. dożynkowej.

W Starej Szkole
Po modlitwie dziękczynnej za 

plony, korowód wieńcowy przeszedł do 
Starej Szkoły na poczęstunek i swobod-
ne rozmowy sąsiadów ze wszystkich 
gminnych miejscowości.

Po krakowsku i góralsku czyli Dożynki Powiatowe

Na XIX Dożynkach Powiatu My-
ślenickiego – 27 sierpnia w Dobczy-
cach  – gminę Sułkowice tradycyjnie 
reprezentowała Grupa Dożynkowa 
Sułkowicka Podkowa. 

11 wieńców
Wieńców było 11, z czego po 

jednym z każdej gminy, czyli 9, brało 
udział w konkursie wieńca dożynkowe-
go. Grupy dożynkowe wręczały je wraz 
z pachnącym, świeżym chlebem gospo-
darzom swoich gmin. Poza konkursa-
mi panie z Koła Gospodyń na Górnym 
Przedmieściu uwiły wieniec dla staro-
sty, a KGW Dworzaki z Krzyszkowic 
obdarowało gospodarza dożynek – bur-
mistrza Dobczyc.

Uroczystości rozpoczęła dzięk-
czynna Msza Święta koncelebrowana 
w dobczyckim kościele farnym. Grupy 
wieńcowe w drzwiach kościoła powitał 
ks. proboszcz Kazimierz Turakiewicz, 

a koncelebrze przewodził i homilię wy-
głosił opat klasztoru cystersów w Szczy-
rzycu o. Dominik Andrzej Chucher.

Na błoniach i na scenie
Poświęcone wieńce w korowo-

dzie dożynkowym prowadzonym przez 
Orkiestrę Dętą „Dobczyce” zostały prze-
niesione na błonia przy Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym. Duże 
wrażenie na przybyłych zrobiły pomy-
słowe dekoracje, wykonane z bali słomy. 
Na dożynkowej scenie gości powitali 
i uroczystość otworzyli starosta Józef 
Tomal  i burmistrz Paweł Machnicki. 
W gronie oficjalnych gości zasiedli posło-
wie, przedstawiciele władz i organizacji 
wojewódzkich, burmistrzowie, wójtowie, 
przedstawiciele instytucji gminnych 
i powiatowych, goście z zaprzyjaźnione-
go z naszym powiatem bełchatowskim, 
w Wierchowinie na Ukrainie i z okręgu 
Bistrita–Nasaud w Rumunii (Siedmio-
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gród). Po powitaniach, wystąpieniach 
i listach okolicznościowych od władz 
wszystkich szczebli wystąpił zespół Pieś-
ni i Tańca „Dobczyce”.

W konkursie wieńca dożynkowe-
go swoje zbożowe arcydzieła ośpiewały 
grupy z Sierakowa (Dobczyce),   Krze-
czowa (Lubień),  Jawornika (Myślenice), 
Stróży (Pcim),  Poznachowic Górnych  
(Raciechowice), Sieprawia, Harbutowic 
(czyli nasz), Tokarni i Poznachowic Dol-
nych (Wiśniowa). Jury pod przewodni-
ctwem radnej powiatowej Zofii Góralik 
za najpiękniejszy uznało wieniec uwity 
i ośpiewany przez Zespół Regionalny 
Cyrniawa z Krzeczowa w kształcie orła 
w koronie, z pięknym zdobieniem pod-
stawy jarzębiną i szarotkami misternie 
ułożonymi z pestek i ziaren. Pozosta-
łe wieńce zajęły ex aequo II miejsce 
i wszystkie otrzymały pieniężną nagrodę 
starosty. Prywatnymi nagrodami nagro-
dzono nawet wieńce poza konkursem.

Serca dwa i orzeł w koronie
Wieniec Gminy Sułkowice uwiły 

gospodynie z SG Cis w Harbutowicach, 
a ośpiewał go Chór Seniorów Elegii,  za-
silony paniami z SG Kalina z Rudnika. 
Nasz wieniec w kształcie dwóch serc połą-
czonych orłem w koronie u góry i chlebem 
oraz koszem płodów rolnych u podstawy 
zasłużył sobie na wiele słów uznania i wy-
razów zachwytu. Burmistrz Piotr Pułka 
nie tylko wystąpił z gospodyniami jako 
adresat tych darów i przyśpiewek, ale sam 
wraz z nimi śpiewał.

Rolnicy docenieni – i Szwagrowie też
Podczas dożynek tradycyjnie 

wyróżnieni zostali wyjątkowi gospoda-
rze powiatu. Także i w tej części nie za-
brało naszego akcentu, gdyż 3. miejsce 

otrzymali Szwargowie – Antoni Biela 
i Marek Bobeł za ich pasiekę w Harbu-
towicach. 1. miejsce zdobyło gospodar-
stwo Mieczysława Siatki w Kornatce, 
a 2. – Kingi i Bogdana Guciów w Dąbiu.

Dla każdego coś przyjemnego
Wydarzeniu towarzyszyła wy-

stawa rolnicza, stoiska rękodzielników, 
prezentowały się stowarzyszenia i or-
ganizacje z gminy Dobczyce, Koła Go-
spodyń Wiejskich i lokalne piekarnie. 
Wystawcy częstowali potrawami re-
gionalnymi, wypiekami, słodkościami, 
tradycyjnymi nalewkami i przetworami 
z owoców i miodów. Przygotowano też 
wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.

Dożynki zakończyła taneczna 
zabawa z zespołem Two–Way. 

Za rok w gminie Raciechowice
Tradycyjna rzeźba Kliszczaków – 

dożynkowy puchar przechodni – trafiła 
w tym roku do gminy Raciechowice, co 
oznacza, że tam odbędą się XX Dożynki 
Powiatu Myślenickiego w 2018 roku.

Organizatorzy
Organizatorami Dożynek byli: 

Powiat Myślenicki oraz Gmina i Miasto 
Dobczyce wraz z partnerami: MGOKiS 
Dobczyce, MODR Karniowice, Orkie-
stra Dęta Dobczyce, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Dobczyce”, Rucola Caffe oraz F.H.U 
Smakosz.

Książka z przyśpiewek
Podczas uroczystości „urodził 

się” pomysł, by zebrać przyśpiewki do-
żynkowe i fotografie wieńców z dwu-
dziestu edycji dożynek powiatowych. 
Pomysł natychmiast podchwycił staro-
sta Józef Tomal i obiecał, ze wyda taką 

publikację. Z Gminą Sułkowice nie 
będzie miał problemu, gdyż my swoje 
przyśpiewki i zdjęcia wieńców co roku 
publikujemy i w „Klamrze” i/lub na 
stronie internetowej gminy

tekst i fot. Anna Witalis-Zdrzenicka

Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto
Dzisiaj tu w Dobczycach obchodzimy święto – bis

Jechaliśmy drogą, szerokim gościńcem
I przyjechaliśmy z Dożynkowym wieńcem – bis

Żniwa poszły szybko, pogoda sprzyjała
I nie minął tydzień ścierń tylko została – bis

Dożynki, dożynki, wieniec dożynkowy
Zebraliśmy zboże, będzie chlebek nowy – bis

Uwiliśmy wieniec, nie t ylko z pszenicy
Różne zboża sieją harbutowscy rolnicy – bis

Z żyta będzie chlebek, z pszenicy bułeczki
Owies dla konika, jęczmień dla świneczki – bis

My wieniec wiłyśmy, Wy go podziwiajcie
Jak się wam podoba, to go oklaskajcie – bis

W naszym wieńcu żniwnym orzeł dominuje
Który w naszym godle nad Polską króluje - bis

Na melodię „Wisło moja Wisło stara”

(...) Na wesołą prostą nutkę
Wieniec ośpiewamy 
Co nas cieszy a co trapi
W tekstach przedstawiamy.

O włodarzach z wszystkich szczebli
Też nie zapomnimy
Niech usłyszą od gospodyń 
Co o nich sądzimy.

Na melodię „Jakżem się zalycoł”

Najwyższej wierchuszce / Pod rozwagę ślemy,
Co o polityce / My baby myślimy.

Ciągle tylko swary / Jazgot i pomniki
Już po dziurki w nosie / Takiej polityki.

(...) W samorządach wiedzą / Jak się współpracuje
Kulturą wspólnoty / Mieszkańców buduje

Na melodię „Z tamtej strony Wisły”

 W sułkowickiej gminie / Oj działo się działo
Bo wiele obiektów / Nowych nam powstało.

Najnowsze przedszkole / My mamy w powiecie
Z ogrodem na dachu / Sami obejrzycie

(...) A miastu Dobczycom / Pięknie dziękujemy
Za tyle atrakcji / Co tutaj stworzyli

Jest nam trochę smutno / Jak se pomyślimy
Że na takie święto / Rok czekać musimy.

Pełny tekst przyśpiewek na stronie interneto-
wej: www.gmina.sulkowice.pl

Sułkowickie przyśpiewki 
na Dożynki 2017 

ułożyła Zofia Kurowska
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Rodzina 500+
na bieżąco

W Gminie Sułkowice w pierwszym 
okresie funkcjonowania (2016-
2017) rządowego programu

Rodzina 500+Rodzina 500+
1.604 1.604 wydanych decyzji,

2.306 2.306 dzieci, na które złożono 
wniosek o świadczenie wychowawcze

2.192 2.192 dzieci, które otrzymały 
świadczenie

33.260 33.260 wypłaconych świadczeń 
wychowawczych o łącznej wartości:

16.567.337,51 zł 16.567.337,51 zł  
W sierpniu 2017 na nowy okres zasiłko-
wy złożono już 1.068 wniosków.

Wnioski na kolejny rok są przyj-
mowane od 1 sierpnia do 1 października 
2017 r. Druki wniosków wraz z załączni-
kami można pobrać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w Sułkowicach (ul. Sporto-
wa 45), lub ze strony internetowej: http://
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-
-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadcze-
nia-dla-rodzin.  

Jak złożyć wniosek?
Wypełnione wnioski można 

składać osobiście, w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Sułkowicach, a także 
elektronicznie, za pośrednictwem mi-
nisterialnego Portalu Informacyjno-
-Usługowego Emp@tia, bankowości 
elektronicznej, PUE ZUS – Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS oraz Profi-
lu Zaufanego. 

Dlaczego termin jest ważny
Im wcześniej złożony zostanie 

wniosek, tym większa pewność, że nie 
będzie przerwy w wypłacaniu świad-
czeń. Oczywiście wszystkie zakwali-
fikowane wnioski będą wypłacone od 
października, tylko w przypadku tych 
złożonych później, będą wypłacone 
później z wyrównaniem.

Zmiany w przepisach
Zmieniły się niektóre przepisy 

dotyczące świadczenia 500+. Chodzi 
głównie o takie doprecyzowanie przepi-
sów, by można było wyeliminować nie-
uczciwe machinacje przy ubieganiu się 
o świadczenie wychowawcze na pierw-
sze dziecko. Przy drugim i kolejnym nie 
ma takiego problemu, bo należy się ono 
wszystkim dzieciom. 

Szczegółowe informacje
Informacji odnośnie tego świad-

czenia, podobnie jak świadczeń rodzin-
nych czy alimentacyjnych, udziela Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Po szczegółowe 
informacje odnośnie programu Rodzina 
500+ można też sięgnąć na stronę inter-
netową Ośrodka: http://ops.sulkowice.pl 
oraz na stronie internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-
-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
wyjasniamy-krok-po-kroku/.

Kończy się pierwszy okres funkcjonowania rządowego programu Rodzina 
500+. Program oczywiście nadal będzie prowadzony, ale by w dalszym cią-
gu, czyli od października nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze, na-
leży złożyć aktualne wnioski.

red.

Pomoc uczniom i ich rodzicom
Stypendium szkolne i zasiłek

Zarówno rodzice, jak i pełnoletni 
uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji ma-
terialnej mogą się ubiegać o stypendium 
szkolne. Dochód netto na członka rodziny 
nie może przekraczać 514 zł na osobę mie-
sięcznie. Wnioski należy składać w usta-
wowym terminie od 1 do 15 września.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło 
w ostatnim czasie zdarzenie losowe 
(śmierć, pożar itp.), można ubiegać się 
również o jednorazowy zasiłek szkolny, 
bez względu na dochód w rodzinie.

Druki wniosków o stypendium 
szkolne i zasiłek szkolny można pobrać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suł-
kowicach oraz ze strony internetowej 
Ośrodka http://www.ops.sulkowice.pl 
z zakładki  „aktualności”.

Bezpłatne obiady
Uczniowie szkół podstawowych 

(w tym klas gimnazjalnych) oraz dzieci 
przedszkolne mogą korzystać z bezpłat-
nych obiadów w szkole. Podstawowym 
warunkiem jest złożenie w miesiącu po-

Pakiet świadczeń wspierających uczniów z rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji materialnej obejmuje wszystkie 
dotychczasowe formy wsparcia. Do kryterium dochodowego  n i e  w l i c z a  s i ę  ś w i a d c z e n i a  5 0 0 +.

przedzającym wniosku, w którym wy-
każemy, że dochód na osobę  w rodzinie 
nie przekracza kwoty 771 zł.

Informacje
Szczegółowych informacji 

udzielają pracownicy socjalni 
na miejscu w OPS-e (ul. Sportowa 45) 
od poniedziałku do piątku (godz. od 
8 do 15) w pokoju nr 3 (stypendium 

szkolne) oraz 2, 3, 4 (bezpłatne obiady) 
lub telefonicznie, nr  12- 272-50-20, 

12- 272-50-21 wew. 22, 23 i 25.

Świetlica środowiskowa
Od początku roku szkolnego 

działa też Świetlica Środowiskowa i jej 
filie we wszystkich miejscowościach 
gminy. Chodzenie do świetlicy jest 
bezpłatne, niezależnie od statusu ma-
terialnego rodziny. Dzieci mają w niej 
zapewnioną profesjonalną opiekę pe-
dagogiczną,  pomoc w odrabianiu lek-
cji, zajęcia rozwijające zainteresowania, 
wspólną zabawę i wycieczki, a także 
podwieczorek o godz. 14.30. 

W tym roku po raz pierwszy 
w świetlicy w Sułkowicach liczba miejsc 
została wyczerpana. Wiąże się to z uru-
chomieniem drugiej szkoły podstawo-
wej w budynku dotychczasowego gim-
nazjum, sąsiadującego bezpośrednio ze 
Świetlicą Środowiskową. 

W Sułkowicach świetlica działa od 
godz. 8 do 17, w Biertowicach, Harbutowi-
cach i Rudniku – od 12 do 16, a w Krzy-
waczce – od 14 do 18. Godziny otwarcia są 
dostosowane do potrzeb rodziców.

Świetlice szkolne
We szkołach gminy działają 

świetlice szkolne. W SP 2 uruchomiona 
została druga świetlica dla najmłod-
szych uczniów. W Biertowicach i Har-
butowicach zadania świetlicy szkolnej 
spełniają filie Świetlicy Środowiskowej.

Bezpłatne podręczniki
Wszystkie podręczniki do szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych są 
za darmo. Szkoły kupują je z dotacji mi-
nisterialnej i przekazują uczniom. red.
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Nowa podstawa programowa
W klasach 1, 4 i 7 weszła w życie 

nowa podstawa programowa. 
Wszystkie podręczniki są bez-

płatne dla uczniów i są zakupywane 
przez szkoły z dotacji rządowej. Zrezyg-
nowano z narzucania wyboru podręcz-
ników rządowych w klasach I–III i na-
uczyciele mogą wybierać podręczniki, 
które im najlepiej odpowiadają z wyka-
zu podręczników dopuszczonych przez 
MEN do użytku szkolnego.

Obecnie uczniowie szkół podsta-
wowych uczą się następujących przed-
miotów:

W klasach I-III – edukacja wczesnoszkol-
na (w tym także język obcy nowożytny),

Klasa IV – język polski, język obcy nowożyt-
ny, muzyka, plastyka, historia, przyroda, 
matematyka, informatyka, technika, wy-
chowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

Klasa V i VI – jak w klasie IV, ale w miejsce 
przyrody wprowadzona jest osobno geo-
grafia i biologia,

Klasa VII – do przedmiotów nauczanych 
w poprzednich klasach dochodzą: drugi 
język obcy nowożytny, chemia, fizyka 
i doradztwo zawodowe,

Klasa VIII – kolejne nowe przedmioty to 
wiedza o społeczeństwie i edukacja dla 
bezpieczeństwa.

We wszystkich klasach szkoły 
podstawowej prowadzona jest katecheza.

Zmiany odnośnie godzin na-
uczania poszczególnych przedmiotów 
to m.in. cztery lekcje matematyki, pięć 
godzin polskiego w tygodniu od IV do 
VIII klasy, jedna lekcja historii w tygo-
dniu w IV klasie i dwie lekcje historii od 
V klasy. Unowocześniony i rozbudowa-
ny został program nauczania informa-
tyki. Przedmioty przyrodnicze zostały 
rozdzielone już od klasy V.

Egzaminy
Gimnazjaliści będą zdawali eg-

zamin zgodny ze swoją podstawą pro-
gramową.

Uczniowie podstawówek będą 
zdawali jeden egzamin na zakończenie 
szkoły. W okresie przejściowym, czyli 
w latach szkolnych 2018/2019 – 
2020/2021, egzamin ósmoklasisty bę-
dzie obejmował język polski, język obcy 
nowożytny oraz matematykę. Docelowo 
egzamin ósmoklasisty będzie przepro-
wadzany z języka polskiego, języka ob-

Nasze szkoły 
i reforma

Po wprowadzeniu reformy szkol-
nictwa mamy w naszej gminie 6 
szkół podstawowych. Szkoły: nr 
2 w Sułkowicach, w Krzywaczce 
i w Rudniku prowadzą klasy gim-
nazjalne, aż do wygaszenia progra-
mu gimnazjalnego. We wszystkich 
podstawówkach ubiegłoroczni  
szóstoklasiści poszli do klasy VII. 

Statystyki szkolne i przedszkolne
Rok szkolny 2017/2018 rozpo-

częło 590 przedszkolaków (o 14 więcej 
niż w roku ubiegłym) w 24 oddziałach 
przedszkolnych: po 2 oddziały w Bierto-
wicach i Harbutowicach, 3 w Krzywacz-
ce, 6 w Rudniku i 11 w Sułkowicach 
(6 w Jedynce i 5 w Dwójce). Przedszko-
le Nr 3 zostało zlikwidowane, a dzieci 
z tego obwodu poszły do nowego przed-
szkola przy ul. Kwiatowej, które teraz 
nosi numer 1. Tak więc od nowego roku 
szkolnego mamy w Sułkowicach dwa 
przedszkola i dwie podstawówki. 

W szkołach podstawowych mamy 
łącznie 1137 uczniów (o  146 więcej niż 
w roku ubiegłym) w 62 oddziałach 
(w ub. roku było 53). Ponadto w oddzia-
łach gimnazjalnych uczy się 275 uczniów 
klas II i III w 15 oddziałach (rok temu 
462 w 23 oddziałach). Sumując liczbę 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalistów rok szkolny w szkołach gmin-
nych rozpoczęło 1 412 dzieci i młodzieży, 
a rok temu było 1453. Różnica wynika 
z niżu demograficznego oraz z przesu-
nięć związanych z posłaniem do szkół 
sześciolatków podczas poprzedniej re-
formy rządowej, a następnie wycofaniem 
się z tego pomysłu przez nową ekipę.

Żaden zatrudniany przez gmi-
nę nauczyciel nie stracił pracy, a jedynie 
w kilku przypadkach przejściowo ogra-
niczone zostały godziny. Bardzo pomoc-
ny we wprowadzeniu reformy okazał się 
fakt, że większość naszych nauczycieli 
posiada więcej niż jedną specjalizację 
i może uczyć więcej niż jednego przedmio-
tu. Wielu nauczycieli ma też specjalizacje 
z pedagogiki specjalnej, co zapewnia 
właściwą opiekę uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, bez koniecz-
ności zatrudniania dodatkowych osób. 

Wszystkie szkoły gminne zatrud-
niają  pedagogów.  Z dziećmi potrzebują-
cymi pomocy logopedów pracują nauczy-
ciele, którzy dodatkowo mają ukończone 
odpowiednie studia. Wszystkie szkoły 
– zgodnie z obowiązującymi zasadami – 
prowadzą biblioteki szkolne i zapewniają 
dzieciom opiekę w świetlicach szkolnych 
lub – w przypadku Biertowic i Harbuto-
wic – w filiach Świetlicy Środowiskowej. 
We wszystkich szkołach działają kuch-
nie i stołówki wydające tanie obiady dla 
uczniów. Rodzice płacą tylko za składni-
ki posiłków (ok. 4-5 zł za obiad), a koszty 
pracy i mediów pokrywa gmina. 

cego nowożytnego, matematyki oraz 
z jednego wybranego przez ucznia 
przedmiotu spośród: biologii, chemii, fi-
zyki, geografii lub historii. Uczeń będzie 
przystępował do egzaminu z tego języka 
obcego nowożytnego, którego uczył się 
jako przedmiotu obowiązkowego.

Gimnazjaliści
Uczniowie byłych gimnazjów 

dokończą swoją edukację zgodnie z obo-
wiązującą ich podstawą programową. 
W roku szkolnym 2017/2018 nie było już 
rekrutacji do klasy I gimnazjum. W ra-
mach wygaszania gimnazjów, spośród 
kilku możliwych wariantów w naszej 
gminie wybrano przekształcenie gim-
nazjum w ośmioletnią szkołę podstawo-
wą w przypadku SP nr 2 w Sułkowicach 
oraz włączenie gimnazjum do ośmiolet-
niej szkoły podstawowej w pozostałych 
zespołach.

Uczniowie gimnazjów, którzy nie 
otrzymają promocji do następnej klasy,  
staną się automatycznie uczniami szkoły 
podstawowej w klasie VII i VIII.

Sześciolatki i przedszkolaki
W przypadku dzieci sześcio-

letnich w tym roku nie ma zmian. Od 
1 września 2016 roku cofnięto obowiązek 
szkolny dla sześciolatków. Mają one obo-
wiązek odbycia rocznego przygotowania  
przedszkolnego. Rodzice – jeśli podejmą 
taką decyzję – mogą posłać sześciolatka 
do szkoły, pod warunkiem jednak, że 
korzystał on wcześniej z wychowania 
przedszkolnego lub ma pozytywną opi-
nię wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno–pedagogiczną. 

Obowiązek przedszkolny mają 
dzieci 6-letnie, z czego wszystkie dzieci, 
które ukończyły 3 lata i ich rodzice chcą 
je posłać do przedszkola, muszą mieć za-
pewnione miejsce. W naszej gminie nie 
ma problemu z miejscami. W kilku tylko 
przypadkach nie było miejsca w przed-
szkolach wybranych przez rodziców, ale 
burmistrz wskazał rodzicom inne przed-
szkola gminne z wolnymi miejscami.

***
Generalnie w naszej gminie z re-

formą nie było problemów i rok szkolny 
zaczął się całkiem normalnie.

awz



Klamra 6–7 (297–298) lipiec–sierpień 201710

Nowi (i starzy) dyrektorzy
W ZPO w Harbutowicach bur-

mistrz poinformował zebranych, że kon-
kurs na stanowisko dyrektora szkoły 
wygrała dotychczasowa dyrektor Mał-
gorzata Kisielewska i przez kolejne 5 lat 
będzie nadal pełnić tę funkcję. Podobnie 
w Biertowicach konkurs wygrała dotych-
czasowa dyrektorka Renata Skrzeczek.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Sułkowicach 
pełniącą obowiązki dyrektora przez rok 
będzie Krystyna Madejczyk. Burmistrz 
podziękował dotychczasowej dyrektor 
Jolancie Stręk za sprawowanie tej funk-
cji i wręczył jej bukiet kwiatów. 

Dyrektorzy pozostałych szkół nie 
zmienili się. W Szkole Podstawowej nr 
2, czyli w dotychczasowym gimnazjum 
(dyrektor  Stefania Pilch), na rozpoczę-
ciu roku obecna była również wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej i zarazem 

Pierwszy dzwonek 
w roku szkolnym 2017/2018

Po wakacyjnych przygodach – przedłużonych w tym roku o jeden dzień – po 
kolejnych reformach oświatowych, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian, 
wykonaniu niezbędnych remontów i dostosowaniu niektórych szkół do 
przyjścia pierwszoklasistów, czas było wrócić w szkolne mury. Społeczności 
szkolne 4 września zebrały się na apelach rozpoczynających nowy rok szkol-
ny. W trzech z nich uczestniczył burmistrz Piotr Pułka, życząc nauczycielom 
cierpliwości, wytrwałości i siły w przekazywaniu wiedzy, a uczniom – w jej 
zdobywaniu. 

przewodnicząca Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Krystyna Sosin, 
która skierowała wiele życzliwych słów 
do wszystkich uczestników apelu, za-
pewniając, że Rada Miejska w dalszym 
ciągu będzie dbała o gminną oświatę 
i robiła wszystko, by nadal systematycz-
nie podnosić jej standard, tak aby zarów-
no nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice 
byli zadowoleni z efektów tej pracy.

Praca i reforma
W związku ze zmianami wyni-

kającymi z reformy oświatowej w gmi-
nie Sułkowice żaden nauczyciel nie 
stracił pracy, a jedynie w roku szkolnym 
2017/18 czterem z nich ograniczono eta-
ty. Reforma nie wymusiła zmianowości 
w żadnej szkole. Tylko placówka w Bier-
towicach czeka na budowę nowej sali 
gimnastycznej, dzięki której zyska ona 
również  nowe pomieszczenia klasowe.

Konkurs na dyrektora ZPO w Harbutowicach 
wygrała dotychczasowa dyrektor Małgorzata 
Kisielewska

Przeprowadzony konkurs nie wyłonił dyrekto-
ra SP nr 1 w Sułkowicach, więc obowiązki te 
powierzono na rok Krystynie Madejczyk

Dyrektorem SP nr 2 jest dotychczasowa 
dyrektor gimnazjum Stefania Pilch

Nowe przedszkole w Sułkowicach 
otworzyło swoje podwoje i 1 wrześ-
nia zainaugurowało normalne 
przedszkolne zajęcia. 

Dla wszystkich jest ono nowe 
– dla jednych, bo rozpoczynają swoją 
przygodę przedszkolaka, dla „wetera-
nów” to pierwszy dzień w nowym obiek-
cie, dla dzieci chodzących dotąd do 
„Trójki” jest to ponadto pierwszy dzień 
pod egidą „Jedynki”.

Wszyscy, niezależnie od tych 
rozróżnień: i przedszkolaki, i ich rodzi-
ce, i dziadkowie i nauczyciele – zgodnie 
twierdzą, że nowe przedszkole jest fajne 
i piękne.

Ten dzień w przedszkolu był tro-
chę nietypowy. Starsze dzieci i dorośli 
zwiedzali obiekt. Maluchy „trzymały się” 
Pani i poznawały najpierw swoją salę. To 
przecież ogromne przeżycie – rozstać się 
z rodzicami i spędzić tyle czasu bez nich 
w nowym otoczeniu. Na szczęście doro-
śli są życzliwi i uśmiechnięci, a koledzy 
chcą nawet trochę podyskutować, poba-
wić się razem, nie mówiąc już o nowych 
fantastycznych zabawkach. 

Pierwszy dzień 
w nowym 

przedszkolu

awz jgk
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ZPO Harbutowice
Wymalowano kuchnię z zapleczem, korytarz (który z własnej 
inicjatywy, bezinteresownie ozdobiła malunkami Barbara Bobeł 
z pomocą przedszkolanek)  oraz kupiono dywan do przedszkola 
(łącznie ok. xxxxxxxx zł

ZPO Biertowice  
Wyremontowane zostały łazienki w budynku A i pokój nauczycielski, do 
którego zakupiono też meble (łącznie inwestycje za 35 tys. zł); wcześ-
niej budynek przeszedł poważne modernizacje w budynku B (schody 
zewnętrzne, wymiana drzwi wejściowych). 

ZPO Harbutowice
Wymalowano kuchnię z zapleczem, korytarz (który z własnej 
inicjatywy, bezinteresownie ozdobiła malunkami Barbara Bobeł 
z pomocą przedszkolanek) oraz kupiono dywan do przedszkola 
(łącznie inwestycje za ok. 3 tys. zł).

Wa k a c y j n y m  e k s p r e s e m  p r z e z  s z k o ł y

ZPO Krzywaczka  
Przeprowadzono renowację tynków oraz pomalowano korytarz łączący  
przedszkole ze szkołą, zakupiono armaturę i wykonano zabudowę syste-
mową sanitariatów w łazience dziewcząt na I piętrze (łącznie inwestycje 
za ok. 10 tys. zł).

ZPO Rudnik  
Pomalowano stoliki w sali nr 23, wykonano drobne prace remontowo-
-malarskie, przeprowadzono remont monitoringu i pomieszczeń maga-
zynowych kuchni (łącznie za ponad 6,5 tys. zł); trwa budowa hali spor-
towej – wykonywane są prace wewnątrz obiektu.  
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ZPO Harbutowice
Wymalowano kuchnię z zapleczem, korytarz (który z własnej 
inicjatywy, bezinteresownie ozdobiła malunkami Barbara Bobeł 
z pomocą przedszkolanek)  oraz kupiono dywan do przedszkola 
(łącznie ok. xxxxxxxx zł

Sułkowice, Przedszkole nr 1 
Ukończona została budowa nowego przedszkola w Sułkowicach, do któ-
rego od 1 września poszły dzieci z PS 1 i PS 3; trwają jeszcze drobne prace 
na terenie wokół przedszkola.

Sułkowice, Przedszkole nr 2
Wyremontowano salę wraz z wymianą parkietu i budową łazienki, za-
montowano poręcze na klatce schodowej i od strony ulicy oraz bramkę 
z parkingu do ogródka, kupiono m.in. urządzenie do prania dywanów, 
kosiarkę, 2 parasole przeciwsłoneczne (łącznie za prawie 43 tys. zł).

Wa k a c y j n y m  e k s p r e s e m  p r z e z  s z k o ł y

Sułkowice, Szkoła Podstawowa nr 1  
Przeorganizowano klasy tak, by najmłodsze dzieci były na parterze i dopo-
sażono sale dla pierwszaków. Kupiono 4 dywany, dwie tablice i 6 głośników 
(łącznie za ponad 6,5 tys. zł); w szkole przewidywany jest remont łazienek. 
Świetlica szkolna została przeniesiona do sali sąsiadującej z biblioteką. 

Sułkowice, Szkoła Podstawowa nr 2  
Przeprowadzono adaptacje dla potrzeb klas I-III: malowanie świetlicy 
szkolnej dla uczniów kl. I-III i jej wyposażenie w meble i pomoce, malo-
wanie i wyposażenie 2 sal lekcyjnych w meble, remont sanitariatów dla 
uczniów klas I-III (łącznie za prawie 60 tys. zł).
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Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 2: z lewej klasa I B z wychowawczynią Iwoną Wroną, z prawej klasa I A z wychowawczynią Beatą Szubą

Nasza szkoła nr 1

Nasza szkoła nr 2
Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1: z lewej klasa I B z wychowawczynią Renatą Urbańczyk, z prawej klasa I A z wychowawczynią Edytą Matulską

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka
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N

asza szkoł aN

asza szkoł a

 nr  nr      2     2
– Szkołę trzeba oswoić. 

Kiedy przychodzimy do szkoły, 
to tutaj już nie są jacyś oni, tylko my: 

nasza klasa, nasza pani, nasi uczniowie, 
z nami chodzi do klasy, nasz kolega. 

To najważniejsze na początek, 
żeby szkoła była nasza 

– Stefania Pilch

Dla rodziców i dzieci z klas pierw-
szych i uczniów klas czwartych 
przygoda z nową szkołą zaczęła się 
jeszcze przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Mieli okazję zwiedzić 
swoją nową szkołę, poznać wycho-
wawców i dyrekcję, nauczyć się po 
niej chodzić, a nawet... skosztować 
pysznego szkolnego obiadu.

To było poważne zadanie – prze-
kształcenie gimnazjum dla nastolatków 
w szkołę z małymi dziećmi. Potrzebne 
było nowe wyposażenie sal, nowe sa-
nitariaty i nowa świetlica dla klas I–III, 
nowe książki w bibliotece. – Jestem bar-
dzo wdzięczna burmistrzowi i Urzędo-
wi Miejskiemu, że nie zostaliśmy z tym 
sami.  Mogliśmy liczyć na każdą potrzeb-
ną pomoc. W efekcie 20 sierpnia szkoła 
była już jak spod igły, gotowa na przy-

jęcie uczniów. Mieliśmy nawet rozkłady 
lekcji i przydziały godzin dla nauczycie-
li. I bardzo nam się to wszystko podoba. 
Dzieci, ich sale, pomoce i zabawki  oży-
wiły nam szkołę, dały jej nowego ducha – 
mówi na gorąco, w dzień po rozpoczęciu 
roku szkolnego dyrektor Stefania Pilch. 
Bardzo chwali gimnazjalistów, którzy 
stanęli na wysokości zadania i serdecz-
nie przyjęli „młodych”.  Podczas rozpo-
częcia bardzo poważnie potraktowali 
uroczystość ślubowania pierwszaków, 
obdarzyli młodszych kolegów oklaska-
mi, pomagali na korytarzach znaleźć, co 
było potrzebne. 

Pierwszaki na razie nie zapusz-
czają się w część szkoły dla starszych 
uczniów, starają się trzymać klasy 
i Pani. Mówią, że im się szkoła podoba. 
A stołówka szkolna od razu serwuje już 
ponad 100 obiadów.

Podobnie „czwartaki” dobrze 
aklimatyzują się w nowej szkole. Zapyta-
ni, mówią, że oni sami i ich rodzice mieli 
obawy, czy nie dojdzie do jakichś zacze-
pek ze strony najstarszych uczniów, ale 
pierwsze dni w nowej szkole rozproszy-
ły te obawy. Mówią, że starsi koledzy są 
serdeczni i „śmieszni”.

Tak oto ruszyła druga podsta-
wówka w Sułkowicach. Podobnie jak 
wcześniej gimnazjum, nosi ona imię 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Za-
pewne już niebawem rozpocznie się 
praca z patronem, szkolne konkursy, 
wycieczki. Dyrektorka już zapowiada, 
że starsi uczniowie będą nie raz pomoc-
ni w przekazywaniu umiejętności młod-
szym. A że w tej szkole pomysłów nigdy 
nie brakowało, to zapewne nie raz przyj-
dzie nam gościć w „Dwójce” i relacjono-
wać ciekawe wydarzenia.

N
asza szkoł aN
asza szkoł a

 nr  nr      1     1
– Nasi uczniowie siódmej 

klasy nie czują sie pokrzywdzeni,
że nie poszli do gimnazjum. Wygląda

na to, że nawet się cieszą z tego, że nadal 
chodzą do swojej szkoły i klasy, w której 

dorastali. Nie zauważyliśmy z tego
powodu jakichś problemów.

– Krystyna Madejczyk

Od
 w

rz
eś

nia
 2017 roku w Sułkowicach działają dwie szkoły podstawow

e

W szkole podstawowej, sześcio-
letniej przez ostatnich 17 lat, 
nowością są klasy siódme. Czy 
wymagało to dodatkowych adap-
tacji w szkole? 

W Szkole Podstawowej mamy 
kilka nowości. Po pierwsze, szkoła do-
stała numer 1, bo od tego roku mamy 
w Sułkowicach dwie podstawówki. 

Szkoła jest już ośmioklasowa, to 
znaczy ósmej klasy jeszcze nie ma, ale 
pojawiła się już klasa siódma. Po syste-
matycznie prowadzonych w ostatnich 
latach modernizacjach i remontach, wa-
runki w szkole są dobre, a utworzenie 
drugiej podstawówki w Sułkowicach 
odsunęło widmo przeludnie-
nia placówki.  

Nadal ko-
nieczne są oczy-
wiście  remonty, 
np. planowa-
ny remont 
kolejnych 
s a n i t a -

riatów. Ale najpilniejsze wydatki wiążą 
się z wyposażeniem pracowni do no-
wych przedmiotów. Do tej pory nauki 
przyrodnicze były nauczane w jednym 
bloku. Teraz w starszych klasach wcho-
dzi osobno biologia, chemia, geografia 
i fizyka.

– Mamy wiele pomocy dydak-
tycznych do nauki przedmiotów przyrod-
niczych, ale są one niewystarczające do 
nowej podstawy programowej. Wszyst-
kiego na raz nie kupimy, ale mam obiet-
nicę pani dyrektor byłego gimnazjum, że 
dopóki nie stworzymy własnej bazy, wy-
pożyczy nam potrzebne pomoce z SP nr 2 
– 

mówi pełniąca obowiązki dyrektora 
Krystyna Madejczyk.

Z nowym rokiem zmieniła miej-
sce świetlica szkolna. Z suteren przy 
stołówce i kuchni została przeniesiona 
do sali przy bibliotece. Ta zmiana bar-
dzo spodobała się rodzicom i posta-
nowili ufundować do niej nowe meble 
i telewizor. Ze świetlicy uczniowie ko-
rzystają już od godz. 7. rano, przed lek-
cjami, bo  wielu rodziców musi wcześniej 
dowieźć dzieci do szkoły. W pierw-
szych dniach września rano przycho-
dziło tu ponad 20 uczniów. Oczywiście 
zajęcia popołudniowe są znacznie bar-
dziej obłożone. Pomocne jest wtedy są-

siedztwo szkolnej biblioteki.
Do nowości należy też 

decyzja Rady Rodziców 
znosząca obowiązko-

we mundurki. Na-
tomiast po stare-

mu uczniowie 
muszą zmie-

niać obu-
wie.

awz

awz
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Najtrudniejszy jest zawsze wy-
bór gwiazd, by trafić do zróżnicowanych 
gustów Mieszkańców, by dopasować się 
do terminów i możliwości koncertowych 
zespołów, ułożyć program tak, by dograć 
terminy i godziny z występującymi. Ja-
koś jednak wspólnymi siłami udało się 
ułożyć ten program, a że przez cały czas 
Dni Sułkowic miały  duże powodzenie, 
więc chyba wszyscy występujący czuli 
się usatysfakcjonowani. Mamy nadzie-
ję, że uczestnicy zabawy również, bo to 
przecież oni są najważniejsi.

Podczas Dni Sułkowic wystąpi-
ły zespoły rodzime i goście z różnych 
stron. Nikt nie mógł się uskarżać na 
brak publiki, ale największe tłumy zgro-
madziły koncerty gwiazd.

Gwiazda soboty – Piękni i Młodzi
To topowy zespół w swoim ga-

tunku muzycznym, założony w Łomży 
w 2012 roku przez małżeństwo Magdale-
nę i Dawida Narożnych, którzy zaprosili 
do współpracy Daniela Wilczewskiego. 
Zaczynali od przyjęć weselnych. Obec-
nie wykonują muzykę Disco Polo Dance 
Pop. Znani są z takich piosenek jak: Nie-
wiara, Kocham się w tobie, czy Ona jest 
taka cudowna. Na dzień przed koncertem 
w Sułkowicach na Festiwalu Disco Hit 
Kobylnica 2017 ich piosenka zdobyła 
miano Hitu lata 2017. 

Gwiazda niedzieli – Video
Jest jednym z popularniejszych 

zespołów współczesnej polskiej muzyki 
rozrywkowej. Istnieje od 2007 r., ma na 
swoim liczne przeboje, m.in: Bella, Idę 
na plażę, Soft, Papieros, Środa czwartek, 
Szminki róż, Fantastyczny lot.

Video jest laureatem licznych na-
gród, wśród ostatnich wyróżnić można 
statuetki Eska Music Awards 2015, 2016 
w kategorii Najlepszy Zespół. W tym 
roku single Wszystko jedno i Ktoś nowy 
osiągnęły status Platynowych Płyt, a al-
bum Doskonale wszystko jedno pokrył się 
złotem. Video tworzą: Wojtek Łuszczy-
kiewicz, Marek Yan Kisieliński, Bartek 
„Budyń” Szymański, Piotr Kowalewski, 
Paweł Stępień i Daniel Tyszkiewicz.

Gościnnie na scenie
Podczas Dni Sułkowic wystąpił 

Gryps z Myślenic (powstały w marcu 

2014 roku za namową ówczesnego na-
uczyciela historii Jarosława Pietrzaka); 
polsko-słowacki zespół Overside, grają-
cy szeroko pojętego hard rocka, myśle-
nicki zespół Echo (alternatywny rock) 
oraz również rockowy, znany już dobrze 
w Sułkowicach krakowski zespół Ostat-
ni w Raju.

Swoi na scenie
Z zespołów działających na te-

renie naszej gminy wystąpiły formacje 
działające przy Sułkowickim Ośrodku 
Kultury: Zespół Pieśni i Tańca Elegia, 
zespół taneczny Retro, zespół Dzie-
ci Chudego i Orkiestra Dęta. Ponadto 
wystąpili tancerze Chillax z Rudnika 
i Paulina Rusek (solo oraz w duecie 
z Anią Ciężarek).

Dyskoteki z DJ-ami
W sobotę i w niedzielę dyskote-

ki poprowadzili DJ PAKU, czyli Tomasz 
Pacułt z Jawornika oraz DJ Freaky Fre-
sh, czyli Karol Ciężkowski pochodzący 
z Biertowic. To żelazna gwardia, któ-
ra już od sześciu zabawia roztańczoną 
publikę na stadionie podczas Dni Suł-
kowic. W sobotę oczywiście na nocnym 
niebie rozkwitły sztuczne ognie.

Megapiłkarzyki
Turniej Megapiłkarzyków odbył 

się w tym roku już po raz ósmy. Wystar-
towało 9 drużyn, w tym 3 z Francji. Za 
pierwsze pięć miejsc można było wygrać 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Inet Centrum i Sport Plus Myślenice. 

Towarzyski mecz – Polska-Francja
Jako że specjalnie na Dni Sułko-

wic 2017 przybyła do nas 38-osobowa 
delegacja z miasta partnerskiego Ron-
champ we Francji, w tym 13-osobowa 
drużyna piłkarska, nie mogło obejść 

się bez meczu z KS Gościbia. Drużyny 
rozegrały towarzyskie spotkanie, a za-
wodnicy wręczyli sobie nawzajem upo-
minki. Mecz zakończył się remisem 3:3. 

Stowarzyszenia gospodyń
Jak zwykle organizacje gospo-

d yń z Gminy Sułkowice przygotowały 
dla wszystkich smakołyki – regionalne 
potrawy na słodko i na słono: ciasta, 
ogórki kiszone, smalec, pierogi itd. Obo-
wiązkowo była oczywiście sułkowicka  
krzonówka w ogromnych garach.

Wesołe miasteczko i inne atrakcje
Tradycyjnie bawiliśmy się też 

w wesołym miasteczku, które co roku 
wzbogaca asortyment atrakcji, robili-
śmy zakupy na straganach, dzieci sza-
lały na karuzelach i wielu zabawkach 
dla najmłodszych. Oczywiście trudno 
by tu było wyliczać wszystkie propozy-
cje jedzenia i napojów, smakołyków na 
słodko i słono, zimno i gorąco. 

Dziękujemy bardzo!
Organizator – Urząd Miejski 

w Sułkowicach – dziękuje wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację 
i przygotowanie festynu. To ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne, które anga-
żuje wiele sił i środków, wiele osób, in-
stytucji, firm, stowarzyszeń i organizacji. 

jgk

Patronaty medialne
Patronat medialny nad tegorocznym 
świętem gminy objęli: TVP Kraków, 
Telewizja Powiatowa Myślenice iTV, 

Radio Kraków, Gazeta Gminna „Klam-
ra”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Myśle-
nicka”, portale internetowe: gmina.

sulkowice.pl i miasto-info.pl.

Sponsorzy:
Kuźnia S.A. Sułkowice, Szklana Góra, 

Zibet Mrówka, Bank Spółdzielczy Rzemio-
sła o/Sułkowice, DOZ S.A., Przemysław 

Kania Fryzjerstwo Profesjonalne, Stanbud 
Skład Materiałów Budowlanych H.St. 

Kopeć, Sroka.IT  Harbutowice, Studio4you 
Sułkowice, Metal-Mix Sułkowice, Myjnia 

samochodowa BKF, Inet Centrum Myśleni-
ce, Delikatesy Paleo Krzywaczka, Zachęta 

Lewiatan Sułkowice, Lafarge Holcim 
Contractor, Dariusz Gąsienica Mikołajczyk 
Przewóz osób, GS Samopomoc Chłopska 

w Sułkowicach, Sport Plus Myślenice.

Miło powspominać

Prawie rok przygotowań i wreszcie przychodzi TEN weekend, pełen zabawy i pełen ludzi na stadionie. 
Pełen karuzel, krzyku, śmiechu, muzyki i tańca. I pełen uśmiechów na twarzy. 

Święto miasta i gminy w 2017 r. należało do bardzo udanych.

Dni Sułkowic 2017Dni Sułkowic 2017
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Piątek 7 lipca
Wraz z grupą gości, w piątek 

7 lipca po południu, do Sułkowic przybył 
mer Ronchamp Jean Claude Mille, prezes 
Komitetu Imprez i Partnerstwa w Ron-
champ, a zarazem Dyrektor Wspólno-
ty Gmin David Turdot oraz Honorowy 
Obywatel Gminy Sułkowice Tadeusz 
Lewandowski – najsilniejszy „łącznik” 
naszych miast. Zaraz po przybyciu wszy-
scy uczestnicy udali się do Starej Szkoły, 
gdzie odbyło się oficjalne powitanie przez 
burmistrza Piotra Pułkę oraz wiceprze-
wodniczącą Rady Miejskiej Krystynę 
Sosin. Tam też na przyjezdnych czekał 
gorący poczęstunek. Każdy przybysz 
otrzymał upominki promocyjne Gminy 
Sułkowice oraz foldery promocyjne i ga-
dżety przekazane z Urzędu Marszałkow-
skiego. Tadeusz Lewandowski wręczył 
burmistrzowi wykonaną przez siebie pła-
skorzeźbę przedstawiającą pracujących 
górników w Ronchamp, zaś mer – pięknie 
zdobiony kosz z kwiatami. Burmistrz zre-
wanżował się koszem pełnym polskich 
smakołyków z najwyższej półki. Delega-
cja zwiedziła przy okazji Izbę Tradycji. 

Później przybysze z Francji udali 
się do rodzin, które ich gościły – jedne 
osoby już się znały i były kolejny raz 
u swoich znajomych, inni byli tutaj po 

raz pierwszy i przyjmowani byli przez 
osoby, które także nie miały jeszcze 
do tej pory okazji, by poznać naszych 
przyjaciół z Ronchamp. Wszyscy jednak 
przypadli sobie do gustu, a sułkowi-
czanie i rudniczanie nie zawiedli, jeśli 
chodzi o pokazanie prawdziwej polskiej 
gościnności. Nie dość, że przenocowali, 
wykarmili, to jeszcze pokazali bliższe 
i dalsze okolice naszej gminy, za co im 
serdecznie dziękujemy.

Trzynastoosobowa drużyna pił-
karska z dwoma opiekunami nocowała 
na materacach na hali sportowej Gimna-
zjum w Sułkowicach. To najlepsze miej-
sce dla 14 i 15-letnich chłopców – gdy 
tylko znaleźli się na miejscu, od razu 
w ruch poszły piłki i nogi, taka gratka nie 
zdarza się bowiem zbyt często, by mieć do 
wyłącznej dyspozycji halę sportową. 

Na Dni Sułkowic przybyła do nas 38-osobowa delegacja mieszkańców z partnerskiego Ronchamp. Francuskich 
przyjaciół przyjmowały rodziny z Sułkowic i Rudnika oraz Gimnazjum w Sułkowicach. Program ich krótkiej 

wizyty był bardzo bogaty i – co jeszcze ważniejsze – nasycony ogromną serdecznością.  

Sobota 8 lipca
Dla całej grupy był to dzień wy-

jazdowy – delegacja pod opieką redak-
tor „Klamry” Anny Witalis-Zdrzenickiej 
udała się do Kopalni Soli w Wieliczce, 
a następnie na zwiedzanie Krakowa. Wie-
czorem – już na Dniach Sułkowic, w sali 
tradycji gimnazjum – odbyła się kolacja, 
a później już indywidualna zabawa na sta-
dionie i integracja z mieszkańcami. 

Niedziela 9 lipca 
Dla gości była dniem wolnym. 

Niektórzy z nich wykorzystali go na 
zwiedzanie gminy Sułkowice, Lancko-
rony, Kalwarii Zebrzydowskiej, Myśle-
nic. Burmistrz Piotr Pułka zabrał mera 
z osobami towarzyszącymi do Auschwitz. 
Młodzież spacerowała w okolicach zale-
wu i Gościbi, trenując przed popołudnio-
wym meczem z KS Gościbią i turniejem 
megapiłkarzyków, w którym planowali 
wziąć udział już od przyjazdu. Wieczo-
rem odbyła się wspólna kolacja w gimna-
zjum dla delegacji i rodzin goszczących 
przyjezdnych.

Poniedziałek 10 lipca 
Po weekendzie pełnym  wrażeń 

delegacja wyjechała do Ronchamp, nie 
mówiąc żegnaj, lecz do widzenia.

Na Dniach Sułkowic

Goście z RonchampGoście z Ronchamp

jgk

Burmistrz Piotr Pułka i mer Jean Claude Mille „Rycerskie” zdjęcie przed Sukiennicami Z Tadeuszem Lewandowskim przy fontannie

Do zobaczenia jak najszybciej
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Chętni z obu grup mogli się spot-
kać na Mszy św. celebrowanej przez ks. 
proboszcza Edwarda Antolaka. Były 
polskie i francuskie czytania lekcyjne, 
dwujęzyczne kazanie, Ojcze nasz po ła-
cinie i śpiew w obu językach. Francuzi 
z Reunion pielgrzymują do Polski ślada-

Francuska niedziela w parafii Sułkowice

mi św. Jana Pawła II i św. Siostry Fau-
styny co roku od kilku już lat. 

W grupie tej nie ma Polaków, 
bo na Reunion nie ma Polonii. Ojciec 
Święty odwiedził ich wyspę, więc piel-
grzymki do Polski są jakby formą rewi-
zyty. – Trzy lata temu grupa spotkała się 

z księdzem Antolakiem. Jest byłym misjo-
narzem, mówi po francusku. Bardzo szyb-
ko zaprzyjaźnili się i prosili, by ksiądz to-
warzyszył im w Polsce. Tak się też stało, 
a na ich trasie pielgrzymki znalazła się 
parafia w Sułkowicach – opowiada pilot 
pielgrzymki Katarzyna Krupa.

Na Mszę św. z francuskimi czyta-
niami, kazaniem i modlitwami zaproszeni 
też zostali goście z Ronchamp. 

 Jak się okazuje w weekend 7-9 lipca, gdy gmina gościła Francuzów z zaprzy-
jaźnionego Ronchamp, w parafii przebywała grupa pielgrzymów z Reunion 
– wyspy na Oceanie Indyjskim, należącej do tzw. Francji zamorskiej. 

awz
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Rowerowe lato
Mieliśmy tego lata u siebie kilka 
wydarzeń „rowerowych” różnego 
rodzaju. Zaczęło się już wiosną, 
30 kwietnia, gdy Stowarzyszenie 
KP_PL zorganizowało piknik ro-
werowy nad zalewem i na Goś-
cibi (relacja w „Klamrze” nr 4/2017). 
Mamy nawet sułkowicką pielgrzymkę rowerową. 
A poważne wyścigi kolarskie rozgrywane u nas z pewnością 
popularyzują dobrodziejstwa korzystania z roweru i naszą gminę. 

Tour de Pologne przez Rudnik 
i Biertowice

Najpierw na drodze pojawiły się 
służby zabezpieczające: straż pożar-
na, policja, później kolorowe samocho-
dy wszystkich drużyn biorących udział 
w wyścigu, kibicom rzucano żółte balony 
i koszulki. Wszyscy czekali z napięciem, 
dzieci krzyczały „jadą, jadą!” i nagle są, 
raptem 30 sekund, niczym podmuch wia-
tru i przejechali zawodnicy w kolorowych 
strojach, wyglądali jak tęcza. Możemy 
się czuć zaszczyceni, że przez te nasze 
Biertowice jechał i Ojciec św. Jan Paweł 
II, i że gościli tu pielgrzymi Światowych 
Dni Młodzieży i że przejeżdża tędy Tour 
de Pologne. Nie każda miejscowość ma 
taką szansę. Naprawdę warto to doce-
nić – relacjonuje obserwująca wyścig 
w Biertowicach Monika Widlarz. W so-
botę 29 lipca 2017 r. przez Rudnik, Suchą 
Górę i Biertowice wiodła bowiem trasa 
I – 130 kilometrowego – etapu 74. Tour 
de Pologne, największego obecnie 
w Polsce i jednego z najbardziej presti-
żowych na świecie wyścigu kolarskiego.

Trasa Tour de Pologne przebiega-
jąca przez naszą gminę to duża sprawa 
dla nas. Uczestniczymy w  wydarzeniu 
z pierwszych stron gazet, nasze piękne 
okolice są pokazane w telewizji, relacja 
z wyścigu jest transmitowana w kraju 
i za granicą. A poza tym jest jeszcze 
równie ważny wymiar międzysąsiedz-
kiej integracji ludzi oczekujących na ko-
larzy i przygotowujących im serdeczne 
powitanie na trasie. To zaangażowanie 
docenia organizator wyścigu, kolarska 
sława wszechczasów Czesław Lang, 
który zawsze dziękuje naszej gminie 
– służbom i mieszkańcom – za pomoc 
i serdeczną atmosferę.

Ostre zmagania w kolarstwie gór-
skim – liga MTB

II edycja Ogólnopolskiego Wy-
ścigu MTB 2017 Małopolskiej Ligi 
Kolarskiej o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego odbyła się 
26 sierpnia 2017 r. na terenie zalewu 
rekreacyjnego w Sułkowicach oraz 

w lesie Dalin. Trasa była naprawdę wy-
magająca – po pierwsze – sprawnych 
zawodniczek i zawodników, po drugie 
sprawnego roweru, po trzecie sprawnej 
organizacji. Tych trzech elementów za-
wodów nie zabrakło, o czym świadczy 
zarówno frekwencja zawodników – 174 
osoby, brak jakichkolwiek interwencji 
medycznych oraz świetnie przygoto-
wany wyścig. Warto było przyjść, by 
zobaczyć zmagania kolarzy, a jeszcze 
bardziej warto było wziąć udział w wy-
ścigu, bo można było wygrać naprawdę 
atrakcyjne nagrody. W każdym razie 
ten, kto był, na pewno się nie zawiódł.

Zapisy zaczęły się już o 8 rano. 
Miłośnicy rowerów zjeżdżali nad zalew 
nieśpiesznie, ale sukcesywnie, większy-
mi grupkami. Część już zgłosiła udział 
przez internet, część dopisywała się 
w ostatniej chwili. Było mnóstwo ka-
tegorii i grup wiekowych, tak że prak-
tycznie każdy chętny mógł wziąć udział 
w zawodach. Długość trasy była oczywi-
ście dostosowana do możliwości danej 
kategorii wiekowej. Do Sułkowic zje-
chało wiele rowerowych klubów sporto-
wych, m.in. ze Skomielnej Białej, Golko-
wic, Nowego Sącza, Zawoi, Kęt, Zatora, 
Podwilka, Myślenic, Kielc, Krakowa, 
Opoczna, Rybnika, Spytkowic, Bielska – 
Białej, Piekar Śląskich, Miłosławia, Ten-
czynka, czy z Jedlicz. Naszą gminę re-
prezentował UKS Plon Krzywaczka oraz 
kilku śmiałków – mieszkańców niezrze-
szonych w żadnym klubie, a kochających 
rower i zmagania na trasie. 

Jak opisuje start w Sułkowi-
cach na facebooku Jedlicze Team: Już 
podczas pierwszej edycji organizator 
pokazał, że przygotowuje dla kolarzy 
prawdziwe górskie, wymagające trasy. 
Tak samo było i podczas sobotniego ści-
gania. Rundy stosunkowo niedługie, ale 
bardzo wymagające. Trasy dla Żaków 
i Żakiń. Szacunek. Młodzi poczuli, że 
wystartowali. Stromy podjazd, zjazd, któ-
ry przysparzał problemów niejednemu 
starszemu zawodnikowi. Nasi zawodni-
cy dzielnie stawili temu czoła. Poradzili 
sobie wzorowo. UKS Zawojak Zawoja 
dodaje: Ostre ściganie w Sułkowicach,

w Małopolskiej 
Lidze Kolarskiej. Świe-
-tna impreza, super organizacja 
no i nasi zawodnicy, gdzie każdy z nich 
wyjechał przynajmniej z dyplomem. 
Były też miejsca na podium i tuż za nim.”

Trasa naprawdę była trudna – 
strome podjazdy, ostre, niebezpieczne 
zjazdy, koleiny w drodze z wystającymi 
kamieniami i gałęziami – jak w to na leś-
nych drogach. Ale nad bezpieczeństwem 
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380 km w cztery dni; 52 osoby 
w tym 17 osób po raz pierwszy; 
najmłodszy uczestnik – 10 lat, naj-
starszy uczestnik – 70 lat. 5 dni 
pielgrzymowania, 4 dni na rowerze 
i 2 noclegi w Częstochowie –  oto 
najkrótsza charakterystyka 8. suł-
kowickiej pielgrzymki rowerowej.

Dzień pierwszy – start 20 lipca
Na początek Msza św. i pożeg-

nania na parkingu przed kościołem. 
Pierwszy dzień minął nam bardzo szyb-
ko, pomimo najdłuższego odcinka, gdyż 
nocleg zaplanowany był w Sławkowie. 
Trasa obfitowała w kilka trudnych pod-
jazdów oraz łączników leśnych i polnych, 
które były niezwykle urokliwe, a także 
dawały schronienie przed upałem. Od-
wiedziliśmy m.in. Sanktuarium w Pło-
kach. Oczywiście nie obyło się bez nie-
wielkich defektów, chwil słabości i zwąt-
pienia. Wieczorem był czas na ognisko, 
śpiew, modlitwę i konferencję ks. Macie-
ja. W tym roku motywem przewodnim 
były dogmaty maryjne. 

Dzień drugi – trasa w deszczu
O 6.30 jutrznia i Msza św.  Start 

ok. godz. 8.00. Humory dopisywały, dro-
ga nie była za ciężka, ale niestety już 
w okolicach Zawiercia zaczęło padać. 
Deszcz nie ustawał, na szczęście nie było 
zbyt chłodno. Zmieniliśmy tylko lekko 
trasę i objechaliśmy Zbiornik Porajski 
ze strony wschodniej zamiast planowej 

VIII Rowerowa
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uczestników do-
słownie co kilka me-

trów czuwali niezawodni dru-
howie z OSP w Sułkowicach, Rudniku 
i Harbutowicach pod wodzą komendan-
ta gminnego Rafała Kurka. Dodatkowo 
na drodze czuwali ratownicy z quadem 
i noszami, gdyby tylko komuś coś się sta-
ło. Na szczęście – mimo kilku upadków 
– wszyscy wrócili z trasy cali i zdrowi, 
choć spoceni, zdyszani i zmęczeni. 

T o 
była piękna im-

preza – przeprowadzona 
w bardzo przyjaznej i sympatycz-

nej atmosferze, spokojnie, bez napięć 
i jakiejś chorej rywalizacji. Zawodnicy 
przyjechali tu, by dobrze się bawić. Hu-
mory dopisywały, a jeszcze dodatkowo 
poprawiali je swoimi zabawnymi „teks-
tami” prowadzący imprezę Grzegorz 
Łach oraz Ryszard Jacek Róg. Pełny 
profesjonalizm ze strony organizato-
ra i dyrektora imprezy Jarosława Pul-
chnego widać było na każdym kroku. 
Jego fundację „Od Początku do Końca” 
wsparli w organizacji wyścigu Urząd 

Marszałkowski w Krakowie oraz gminy 
Pcim, Sułkowice i Myślenice. 

Sędzią głównym zawodów był 
Stanisław Piątek. Sułkowice pięknie za-
prezentował ich mieszkaniec – Szymon 
Zaręba, który zajął 3. miejsce w kat. do 
lat 7. Anna Oliwa zajęła 4. miejsce w kat. 
młodziczka, a Dawid Skorut 4. miejsce 
w kat. chłopcy od 8-10 lat. Wszyscy trzej 
zawodnicy startują z ramienia klubu UKS 
Plon Krzywaczka. W klasyfikacji druży-
nowej 1. miejsce zajął klub Head Team 
Luboń Skomielna Biała, 2. – Superior Za-
tor, a 3 – UKS Zawojak. UKS Plon zajął 8. 
miejsce na 27 startujących klubów. 

Puchary, dyplomy i nagrody zo-
stały wręczone zwycięzcom w amfitea-
trze nad zalewem przez posła Jarosława 
Szlachetkę, burmistrza Piotra Pułkę, 
wiceprezesa MARR Stanisława Biszty-
gę oraz dyrektora Małopolskiej Ligi Ko-
larskiej Jarosława Pulchnego. 
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w Sułkowicach 

większe. Nawet wiele postronnych osób 
dołączyło się do naszej grupy, wsłuchu-
jąc się w rozważania przygotowane na 
tegoroczną pielgrzymkę. Popołudnie 
mieliśmy do własnej dyspozycji, a wie-
czorem oczywiście Apel Jasnogórski, 
a wcześniej możliwość uczestniczenia 
w Akatyście (hymn ku czci Bogurodzicy, 
śpiewany na stojąco, popularny we wczes-
nym chrześcijaństwie w Bizancjum).

Dzień czwarty – w drogę 
W niedzielny poranek pożegna-

liśmy się z Czarną Madonną. Wyruszy-
liśmy trochę wcześniej, aby na godz. 11. 
zdążyć na Mszę św. do Sanktuarium 
Matki Boskiej Leśniowskiej, Patronki Ro-
dzin. To miejsce od wielu lat jest naszym 
stałym punktem na drodze do lub z Czę-
stochowy. Jest tu duży park, gdzie odby-

wają się msze polowe, zaplecze sanitar-
ne dla pielgrzymów i cudowne źródełko 
z krystaliczną oraz bardzo zimną wodą. 
Po Mszy św. posiłek i chwila odpoczynku, 
a o godz. 13. wyruszyliśmy w dalszą drogę 
w stronę zamków w Mirowie i Bobolicach. 
Tutaj dopadły nas pierwsze kłopoty. Była 
to tylko zapowiedź tych najgorszych, któ-
re pojawiły się na ostatnim odcinku z Pod-
zamcza do Bydlina i Krzywopłotów. Jeden 
z pielgrzymów upadł podczas zjazdu i zo-
stał odwieziony karetką do szpitala w Za-
wierciu. Inny zgubił drogę. Na szczęście 
wszystko skończyło się w miarę dobrze, 
zguba się znalazła, a obrażenia były 
na tyle niegroźne, że nie było koniecz-
ności zabiegów operacyjnych. Szczęście, 
że kask był na głowie i był zapięty.

Dzień piąty
Ostatni dzień upłynął już spo-

kojnie. Przez Zederman, Racławice, 
dolinę Racławki, Rudawę, Morawicę, 
Tyniec dotarliśmy do Biertowic. Tam 
ostatni dziesiątek różańca, zmiana ko-
szulek na galowe i około godz. 16.30 
wjechaliśmy na parking przy kościele 
w Sułkowicach. Witały nas rodziny, pa-
rafianie oraz dzwony, obwieszczając tę 
radosną wiadomość, że dojechaliśmy. 
O godz. 17. ks. Maciej odprawił pożeg-
nalną Mszę św. i tym samym 8. piel-
grzymka rowerowa przeszła do historii. 

Fragmenty relacji Andrzeja Piwowarskie-
go, pomysłodawcy sułkowickiej piel-

grzymki rowerowej i kolejnych jej tras

z Sułkowic na Jasną Górę 

fot. ks. Maciej Medes

zachodniej. Następnie przez Poczesną, 
Korwinów i Słowik dotarliśmy około 
godz. 15. do granic Częstochowy. Jasna 
Góra przywitała nas słońcem, a my po-
kłoniliśmy się naszej Matce, dziękując 
za szczęśliwą drogę. Wieczorem spot-
kaliśmy się na Apelu Jasnogórskim przy 
obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, 
przekazując Jej wszystkie intencje włas-
ne i te, które zabraliśmy ze sobą z parafii.  

Dzień trzeci – Jasna Góra 
Jutrznia, a następnie Msza św. 

przy obrazie Jasnogórskiej Pani. Cała 
oprawa, śpiew i czytania należały do 
naszej grupy. To wielkie i niezwykłe 
przeżycie, a dodając do tego rozważa-
nia drogi krzyżowej, którą odprawili-
śmy na Wałach Jasnogórskich po Mszy 
św., te wzruszenia i zaduma były jeszcze 

Pielgrzymka 

red.
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W swoich miejscowościach
Dzięki życzliwości sołtysów wsi, 

dyrektorów szkół, biblioteki i jej filii, 
dzieci korzystały z  boisk, sal gimna-
stycznych, placów zabaw i bardzo uroz-
maiconych zajęć. W tym roku było wy-
jątkowo dużo zajęć sportowych i zabaw 
ruchowych. Oczywiście nie zabrakło za-
jęć plastycznych, zabaw w gry planszo-
we i wielu innych pomysłowych zabaw 
świetlicowych. Dzieci z każdej miejsco-
wości wykonały plakaty konkursowe 
pod wspólnym hasłem „Świat za sto lat”.

 
Na wyjeździe

Jak co roku dzieci wyjeżdżały 
też na wycieczki. Odwiedziły Powiato-
wą Państwową Straż Pożarną w Myśle-
nicach, co tydzień wyjeżdżały na basen 
(to już tradycja zarówno wakacji, jak 
i ferii zimowych), zwiedzały kopalnię 
soli w Bochni, odwiedziły krakowskie 
zoo i Skamieniałe Miasto w Ciężkowi-
cach – To jest bardzo ciekawy kompleks 
turystyczno-edukacyjny, mało znany 
w naszej okolicy. Trasa turystyczna uroz-
maicona była różnymi formami zabaw, 
zagadek, ciekawostek przygotowanych 
przez przewodników, muzeum przyrodni-
cze to poznanie flory i fauny zamieszku-
jącej okoliczne lasy, a wirtualna podróż 
podwodną łodzią ukazała ciekawostki 
rzeki Białej. Wszystkiego dopełniło spot-
kanie przy grillu, kończące tę atrakcyjną 
wycieczkę – opowiada kierownik wypo-
czynku Bernadeta Żurek. 

Razem w wycieczkach wzięło 
udział 681 uczestników: Bochnia – 89, 
zoo – 127, Cieżkowice – 118, baseny – 347.

Warsztaty aktorskie
O dodatkowe atrakcje dla 

uczestników akcji z Sułkowic postarała 
się Gminna Biblioteka im. ks. Józefa Sa-
dzika. Zorganizowała warsztaty teatral-
ne dla ok. 50 dzieci. Z dwoma grupami 
chętnych pracowała (bezinteresownie) 
Dorota Ruśkowska, zawodowa aktorka, 
dyrektor Teatru w Stodole. 

Jak podać rękę na powitanie? 
Co mówi nam mowa ciała? Jak ćwiczyć 
dykcję, jak prawidłowo wymawiać trud-
ne połączenia? A jak sprawić, by nasze 
ciało chciało słuchać naszej woli – i wy-
prowadzić ładny gest? Jak czytać i in-
terpretować tekst? Na te pytania starała 
się odpowiedzieć Dorota Ruśkowska, 
pokazując, ćwicząc z dziećmi, udziela-
jąc cennych wskazówek w takiej atmo-
sferze, że dzieciom wcale nie chciało się 
kończyć tych zajmujących warsztatów. 
– Nie wszyscy będziecie aktorami, ale 
na pewno umiejętności, które wam poka-
załam, przydadzą się wam w dorosłym 
życiu – zachęcała aktorka do dalszego 
ćwiczenia.

154 dzieci, 12 wychowawczyń, 3 tygodnie świetnej zabawy
podczas półkolonii ze Świetlicą Środowiskową

we wszystkich miejscowościach gminy

Puchar dla Harbutowic
Ostatnim akcentem tegorocz-

nych spotkań był zjazd wszystkich 
uczestników Akcji Lato w Sułkowicach. 
Tu podsumowano trzy tygodnie zaba-
wy, rozegrano konkurs wiedzy ogólnej 
o puchar Burmistrza Gminy, który tym 
razem powędrował do Harbutowic, 
były występy uczestników, słodycze 
i lody, plakaty zostały nagrodzone gra-
mi planszowymi dla wszystkich punk-
tów świetlicy, a ich wystawę można było 
obejrzeć w holu hali sportowej.

W a k a c j e W a k a c j e 
z SOK-iemz SOK-iem

Tegoroczne zajęcia wakacyjne dla 
dzieci Sułkowicki Ośrodek Kultu-
ry prowadził w formie warsztatów 
i wycieczek. W Wakacyjnych Roz-
maitościach uczestniczyło w sumie 
122 uczestników (Sułkowice – 57, 
Rudnik – 22, Biertowice – 16, Har-
butowice – 11, inne –16). 

W trakcie miesięcznej akcji zre-
alizowano 7 zajęć warsztatowych (91 
osób) i 2 wycieczki (31 osób). Warszta-
ty były bezpłatne, a wycieczki autoka-
rowe SOK częściowo dofinansowywał. 
Podczas zajęć i wycieczek dzieci miały 
zapewnione napoje, lody oraz słodycze.

Warsztaty
Przeprowadzono kilka rodzajów 

zajęć warsztatowych. 
Sportowe animacje (2 spotkania) 

obejmowały gry i zabawy, fitness Kids, 
elementy gimnastyki korekcyjnej oraz 
zajęcia na świeżym powietrzu z wyko-
rzystaniem pobliskich placów zabaw. 
Prowadziła je absolwentka AWF, in-
struktorka SOK-u Beata Szuba. 

Warsztaty taneczne (dwa spot-
kania), podczas  których dzieci poznały 
Street Dance i taniec jazzowy, prowa-
dziła dotychczasowa instruktorka ZT 
Retro Magdalena Ziemba. 

Warsztaty kreatywne (3 spot-
kania) prowadziło Stowarzyszenie Po-
magamy Ludziom Kreujemy Przyszłość 
KP_PL. Zajęcia obejmowały wykonanie: 
zabawek szczęścia, ozdobnych świeczek 
i mozaiki oraz koszyczków na skarby. 
Założeniem warsztatów, oprócz dosko-
nalenia zdolności plastycznych i manu-
alnych, było wtórne wykorzystanie rze-
czy zalegających w naszych domach.

Wycieczki
W ramach akcji zorganizowane 

zostały dwie wycieczki – na Kudłacze i do 
śląskiego ZOO. Wycieczka na Kudłacze 
wiodła od Węglówki, przez obserwatorium 
astronomiczne na Lubomirze, Suchą Pola-
nę z partyzanckim pomnikiem zgrupowa-
nia AK Murawa – do schroniska PTTK na 
Kudłaczach. Tam czekały już kiełbaski z 
ogniska i herbata, a po małym odpoczyn-
ku – atrakcji dostarczył plac zabaw. 

Wyjazd do Śląskiego Ogro-
du Zoologicznego to mnóstwo wiedzy 
o świecie zwierząt, ich zwyczajach 
i upodobaniach. Były nawet warsztaty 
z kuchni zwierzęcej i przygotowywa-
nie posiłku dla małpek. Uczestnicy wy-
cieczki „zaliczyli” przejażdżkę po cho-

fot. z archiwum 
filii Świetlicy Środowiskowej w Biertowicach

Dzieci z Sułkowic na warsztatach ak-
torskich z Dorotą Ruśkowską
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Gmina Sułkowice
w Radio Kraków

Radio Kraków – „żelazny” pa-
tron medialny naszych letnio-
-jesiennych imprez plenerowych, 
wyemitowało kolejny cykl audycji 
poświęconych urokom i atutom na-
szej gminy. Tego roku red. Jan Stę-
pień odwiedził Cisy Raciborskiego, 
Galerię Internat, Orkiestrę Dętą 
i Szkółkę Piłkarską Gościbi.

Audycje były emitowane w bloku 
„Pejzaże Regionalne” w kolejne niedziel-
ne i świąteczne poranki lipca i sierpnia. 
Kto nie mógł wysłuchać ich na bieżąco – 
może nadal to zrobić w dowolnym czasie, 
korzystając z podanych niżej linków do 
strony internetowej Radia Kraków. 

Orkiestra Dęta i Dni Sułkowic – 9 lipca
Rozmowa z Beatą Szubą, Stani-

sławem Judaszem i Andrzejem Moska-
lem oraz fragmenty nagrań z płyty or-
kiestry wydanej na 140-lecie.
www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-
-regionalne/audycja-z-dn9072017-r/

Cisy Raciborskiego – 16 lipca i 27 sierpnia
Rozmowa z Joanną Golonką, jej 

synem Piotrem oraz redaktorem „Klam-
ry” Anną Witalis-Zdrzenicką. W sierpniu 
mat. wykorzystano przy okazji 100-lecia 
śmierci prof. Mariana Raciborskiego:
www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-re-
gionalne/audycja-z-dn-16072017-r/
www.radiokrakow.pl/audycje/w-kregu-nauki/
audycja-z-dn-15082017-r/

Szkółka piłkarka „Gościbi” – 30 lipca
Z Piotrem Sroką i Szymonem To-

karzem oraz z młodymi piłkarzami roz-
mawiał redaktor Jan Stępień.
www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regio-
nalne/audycja-z-dn1308-2017-r/ 

Galeria Internat – 15 sierpnia
Rozmowa z Aleksandrą Kor-

pal o Galerii Internat w Sułkowicach.
www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-re-
gionalne/audycja-z-dn-15082017-r/

Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze z Sułkowic i Harbutowic wzię-
ły udział w wojewódzkim zlocie 
w sobotę 2 września na myślenickim 
Zarabiu. Chociaż zlot miał charakter 
integracyjny, to i tak trzeba było wy-
kazać się sprawnością, pomysłowoś-
cią i chęcią do wspólnej zabawy.

W zlocie wzięły udział 94 ośmiooso-
bowe drużyny, w tym 6 ze Śląska i 2 z Pod-
karpacia. O tym, jak dużą wagę dorośli 
druhowie przywiązywali do tego wydarze-
nia, świadczy fakt, że do strażackiej mło-
dzieży przybyła wiceprezes Zarządu Głów-
nego ZOSP RP Teresa Tiszbierek. Podczas 
rozpoczęcia zlotu przyjęła ona meldunek 
od 7-letniego Pawła Motyki z OSP Zawada.

Sprawność na wesoło
Drużyny MDP rozegrały bieg te-

renowy od boiska KS Dalin, przez park 
do plaży trawiastej na Zarabiu. Obejmo-
wał on 18 konkurencji, takich jak np. 
wkręcania śrub na czas w autogoglach, 
drużynowy bieg na nartach, tor prze-
szkód z taczkami, przekładanie obręczy 
metalowej przez spiralę, przenoszenie 
wody w wiadrze na desce ratowniczej, 
przedmuchiwanie piłeczek pingpongo-
wych, bieg w workach itp. Każda druży-
na miała też do rozwiązania test złożo-
ny z 18 pytań dotyczących zlotów MDP, 
straży pożarnej oraz Myślenic.

Chociaż były konkurencje, to 
nie było miejsc i medali. Chodziło o in-
tegrację i zabawę, a nie o rywalizację. 
Wszyscy otrzymali dyplomy, koszulki 
i gadżety. Poczęstunek z kuchni polo-

Najmłodsi druhowie Małopolski
wej i grilla przygotowała dla nich OSP 
Myślenice-Górne Przedmieście, serwu-
jąc grochówkę z kuchni polowej i sma-
kołyki z grilla. Dla dodania animuszu 
i dobrego nastroju grała Orkiestra Repre-
zentacyjna Miasta i Gminy Myślenice. 

Ważni goście
Wśród gości zlotu władze woje-

wódzkie ZOSP RP reprezentowali pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Edward Siarka, wiceprezes Władysław 
Kucharski i prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Jan Podmokły. Młodzi 
druhowie gościli również szefostwo 
straży zawodowej czyli komendanta wo-
jewódzkiego PSP Stanisława Nowaka 
i komendanta powiatowego Sławomira 
Kaganka; a także posła na Sejm Jarosła-
wa Szlachetkę, starostę Józefa Tomala 
oraz szefów gmin powiatu myślenickie-
go. Obecny był również kapelan straża-
ków powiatu myślenickiego, a zarazem 
proboszcz parafii na Zarabiu ks. Józef 
Orwaczak, któremu składano życzenia 
z okazji jubileuszu 30-lecia kapłaństwa.

Z Gminy Sułkowi ce
Gmina Sułkowice miała także 

własny wkład w to wydarzenie. Mło-
dzieży strażackiej z Harbutowic i Sułko-
wic towarzyszyli oczywiście opiekuno-
wie z ich jednostek. Wraz z nimi obecny 
był burmistrz Piotr Pułka, a pracownicy 
Urzędu Miejskiego: Marta Czarny, Jo-
lanta Furgał, Monika Widlarz i Jakub 
Światłoń przygotowywali materiały 
wręczane uczestnikom oraz zajęli się 
rejestracją uczestników Zlotu.

rzowskim parku kolejką linową Elka 
i odwiedzili Dolinę Dinozaurów.

Nowy rok – nowe zajęcia
Wakacje za nami, ruszył nowy 

rok szkolny, a wraz z nim zajęcia w Suł-
kowickim Ośrodku Kultury. Poszcze-

gólne sekcje prowadzą nabór nowych 
członków, pojawiają się nowe propozy-
cje. SOK przypomina, że osoby, które 
uczestniczyły w zajęciach w ubiegłym 
roku, także muszą się zapisać, jeśli chcą 
nadal z nich korzystać. Szczegóły na 
http://sok.sulkowice.pl

W Dolinie Dinozaurów w śląskim ZOO      fot. z archiwum SOK-u
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Widownia amfiteatru z zaintere-
sowaniem i zachwytem przysłuchiwała 
się koncertowi. Nie wystraszył jej nawet 
deszcz, który niespodziewanie – i na 
szczęście bardzo krótko – zaczął pa-
dać. A muzyka niosła się szeroko ponad 
domy i drzewa, tak że słychać ją było 
nawet na Zielonej. 

Sułkowickiej orkiestrze w kilku 
utworach towarzyszyła świetna woka-
listka Martyna Raczek, która na bis za-
śpiewała solo utwór Grażyny Łobaszew-
skiej pt. Brzydcy. Trzy utwory wykonał 
także Mirosław Chromicz, w tym jeden 
z autorskim tekstem pt. Mucha. To taka 
„cicha woda” orkiestry dętej. Żartował, 
że w końcu będzie go widać na scenie, 
bo zawsze jest schowany gdzieś z tyłu, 
za bębnem. 

Widownię i muzyków przywitali 
burmistrz Piotr Pułka, który objął patro-
natem to wydarzenie oraz dyrektor SOK 
Halina Obst. Imprezę prowadziła Moni-
ka Lempart, a na zakończenie SOK za-
pewnił uczestnikom coś gorącego na ząb. 

jgk 

Sułkowickie granie
– orkiestry dęte w amfiteatrze
Wykorzystując przyjazną aurę ostatnich chwil wakacji dyrektor ośrodka kul-
tury Halina Obst zaprosiła mieszkańców i gości do amfiteatru nad zalewem 
na „Sułkowickie Granie”. Impreza ma być cykliczna. Tym razem zagrały 
dwie orkiestry dęte: z Jasienicy – pod batutą Ireneusza Szkaleja i z Sułkowic 
pod batutą Andrzeja Moskala. 

To dla Elegii wielka sprawa, że 
mogła wziąć udział w festiwalu o takiej 
randze. Z jednej strony dała się poznać 
wielonarodowej publiczności, z drugiej 
– miała możliwość konfrontacji z róż-
norodnością i bogactwem folkloru wie-
lu stron świata. Swoje wspaniałe tańce 

Elegia na Międzynaro-
dowych Spotka-
niach z Folklorem

Działa jący pr zy 
SOK-u Zespół Pieś-
ni i Tańca z Rudnika

i stroje ludowe zaprezentowali bowiem 
reprezentanci m.in. z Armenii, Algierii, 
Brazylii, Bułgarii, Pakistanu, Paragwa-
ju, Peru i Kenii. Koncert ze swadą pro-
wadziła po góralsku Elżbieta Makoś, 
która w przezabawny sposób przed-
stawiła nasz zespół taneczny, dodając, 

że w tym roku obchodzi on swoje 75-le-
cie. Choć młoda średnią wieku tance-
rzy, Elegia należy do najstarszych ze-
społów w Polsce, a także na świecie.

Festiwal Międzynarodowe 
Spotkania z Folklorem w Myślenicach 
w ciągu kilku lat zyskał ogromne zna-
czenie. Ogólnopolskie media wręcz 
twierdzą, że w dniach festiwalu My-
ślenice stają się światową stolicą folk-
loru. Z roku na rok impreza się rozrasta 
i jest coraz bogatsza zarówno pod wzglę-
dem występujących zespołów z wszyst-
kich kontynentów, jak też imprez towa-
rzyszących, przygotowywanych przez 
różne instytucje w całym mieście. 

Tegoroczny festiwal trwał od 10 
do 18 lipca. Koncertom na scenie głów-
nej towarzyszyły imprezy kulturalne, 
warsztaty, wystawy, pokazy, konferen-
cje naukowe itd. Podczas Spotkań odbył 
się także Światowy Kongres Młodych 
poświęcony niematerialnemu dziedzi-
ctwu kultury.

To, że Elegia mogła gościć na 
tak prestiżowej imprezie i zaprezen-
tować się nie tylko myślenickiej, ale 
i światowej publiczności, zawdzięcza-
my życzliwości organizatorów festiwa-
lu – Piotrowi Szewczykowi i Karolinie 
Druzgale-Pawlak). 

ZPiT Elegia 16 lipca wystąpił z półgodzinnym koncertem na scenie głów-
nej Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem w Myślenicach. 
Nasz zespół był jedynym – obok  gospodarza Spotkań Zespołu Reprezen-
tacyjnego Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” – polskim zespołem z tzw. 
długim programem, wśród  prezentujących się w niedzielne popołudnie ze-
społów z całego świata.

jgk
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XX
Jarmark w tym roku był wyjątko-
wy, bo jubileuszowy. Jarmarkowe 
spotkania zaczęły się w 2008 r., 
kiedy to Gmina Sułkowice po-
stanowiła świętować utworzenie 
nowego placu targowego w Sułko-
wicach organizując coś na kształt 
jarmarku z elementami występów 
artystycznych. 

Od tego czasu, już przez 10 lat, 
Urząd Miejski zaprasza stowarzyszenia 
gospodyń i wystawców – rękodzielni-
ków, artystów malarzy, rzeźbiarzy, pro-
ducentów serów, miodów i innych, by 
mogli przed szerszą publicznością za-
prezentować swój dorobek, a przy okazji 
porozmawiać, spotkać się w szerszym 
gronie, wspólnie zainspirować i zinte-
grować. Wystawcy przybywają z róż-
nych stron Małopolski.

Zielona Podkowa 
Nazwa placu targowego – Zie-

lona Podkowa – nawiązuje do nazwy 
osiedla „Zielona”, zaś podkowa do jed-
nego z symbolów miasta z herbu –  pod-
ków, które były i do tej pory są tu wy-
kuwane przez sułkowickich kowali. To 
właśnie tu odbywają się targi we wtorki 
i soboty, a od równych 10 lat odbywają 
się tu doroczne uroczyste jarmarki.

Tańce i śpiewy 
Występy artystyczne na scenie 

przygotowały przedszkolaki z oddzia-
łu Piąteczki z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 pod opieką dyrektor Krysty-
ny Starzec, Bernadetty Świder-Kozik 
i Anny Bieli oraz z Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 w Sułkowicach wspie-
rane przez dyrektor Jadwigę Żak i nową 
wychowawczynię grupy Paulinę Nędzę. 
Po nich koncert dały Dzieci Chudego 
z Sułkowickiego Ośrodka Kultury pro-
wadzone przez Mateusza Pitalę. Po 
nich na scenę weszli laureaci Festiwa-
lu Piosenki Angielskiej z Harbutowic 
przygotowani przez Katarzynę Mendys 
z akompaniującym Ireneuszem Przałą. 
Pięknie zaśpiewał również Adam Lem-
part – uczeń 7. klasy szkoły podstawowej 
w Harbutowicach, laureat konkursów 
muzycznych i recytatorskich na szczeb-
lu gminnym, powiatowym i ogólno-
polskim. Na koniec scenę „rozniosły” 
tancerki z grupy Chillax z Rudnika pod 
opieką instruktorki Marzeny Suder, wy-
konując taniec nowoczesny. 

Imprezę już trzeci raz poprowa-
dziła Monika Widlarz. 

Tort jubileuszowy 
Podczas jubileuszowego Jarmar-

ku nie mogło się obejść bez niespodzianki 
– tortu jubileuszowego upieczonego przez 
Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Har-
butowicach. Tort symbolicznie rozkroi-

Rękodzieło pod każdą postacią 
Można było obejrzeć i nabyć 

obrazy (Ewy i Aleksandra Kozików, 
Emilii Garbień, Karoliny Drygały), 
rzeźby (Andrzeja Bryjaka), biżuterię 
(Renaty Łukawskiej Siuty, Zuzanny 
Słoniny, Eweliny Przywary). Piękne 
rękodzieło miała Pracownia Ceramiki 
Artystycznej Vector. Na kolejnych stoi-
skach swoje wyroby prezentowali: Ali-
na Światłoń (torebki, kolczyki, czapki, 
aniołki), Maria Dzięgiel (sutasz, quil-
ling, decoupage), Halina Rzepa (kwia-
ty, maskotki), Jadwiga Blak (hafty szy-
dełkowe, serwetki) oraz Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych Wsi Krzczonów (eko-
wiklina, hafty, decoupage). Kompozycje 
z suszonych kwiatów oferował Krzysztof 
Świerzowicz, a przetwory na różne do-
legliwości Jan Dyduła z Gospodarstwa 
Rodzinnego Mlekoza. Maria Mikołajek 
przywiozła pantofle góralskie, a Małgo-
rzata Zalarska – balony z helem.

Swoje stoisko jak zawsze przy-
gotowała Gminna Biblioteka Publiczna 
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach 
z Izbą Tradycji i Towarzystwem Przyja-
ciół Sułkowic „Kowadło” (pocztówki ko-
miniarskie z kolekcji mistrza kominiar-
skiego Władysława Bartosza – członka 
towarzystwa). Ofertę swojej placówki 
przedstawił potencjalnym przyszłym ucz-
niom także Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 

Dziękujemy.

Joanna Gatlik-Kopciuch

ły wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Sosin oraz sekretarz gminy 
Małgorzata Dziadkowiec, a jego rozpro-
wadzeniem wśród uczestników imprezy 
zajęły się autorki tortu pod wodzą swojej 
przewodniczącej Anny Krystyny Gielaty. 

Pyszności od gospodyń 
Stowarzyszenia jak zawsze przy-

gotowały mnóstwo smakołyków, i tak 
np. Stowarzyszenie Gospodyń „Swojskie 
Klimaty” z Krzywaczki serwowało m.in. 
frytki, gofry, ciasta, gospodynie z Harbu-
towic częstowały m.in. pierogami przy-
smażanymi na patelniach, sułkowiczan-
ki – oprócz tradycyjnej już sułkowickiej 
krzonówki, miały jeszcze leczo, ciasta i 
chleby, rudniczanki częstowały fasolką 
po bretońsku, kiszką z grilla w złotku z 
kapustą kiszoną i cebulką. Był smalec, 
domowy chleb i wypieki, twarożek ze 
szczypiorkiem, pomidorkami koktajlowe, 
ogórki kiszone. Spółdzielnia Socjalna 
„Podkówka” obok mnóstwa pyszności – 
przygotowała domowe przetwory. 

 
Sery i miody

Była też bogata oferta serków róż-
nego typu (sery białe, korboce, wędzone, 
ziołowe, oscypki) od Danuty i Krzyszto-
fa Bartoszków z Szaflar, Marii Głodek 
z Nowego Targu i Jadwigi Kowalkow-
skiej z okolic Nowego Sącza oraz mio-
dów od Bożeny Rojek i Ireny Surmy z Ra-
ciechowic, Jana Horwata ze Stróży oraz 
z Pasieki Szwagrów – Antoniego Bieli 
i Marka Bobła z Harbutowic.

Jarmark Jarmark 
Sułkowicka JesieńSułkowicka Jesień

Dzies iąty 
– dziesiątego

Frykasy na jarmarkowych stoiskach

fo
t. 

A
nn

a 
W

ita
lis

-Z
dr

ze
ni

ck
a

Występ przedszkolaków z Dwójki 
na jarmarkowej scenie



Klamra 6–7 (297–298) lipiec–sierpień 201720

Szkółka Gościbi
Po ubiegłorocznych sukcesach 
i bardzo udanych wakacjach szkól-
ka Piłkarska Gościbi rozpoczyna 
nowy sezon.

Nabór prowadzony jest wśród 
dzieci z roczników 2007–2012. Na tre-
ningi zapraszani są uczniowie młod-
szych klas i przedszkolaki. Nabór pro-
wadzą trenerzy i instruktorzy: Piotr 
Sroka tel. 504 100 895 i Szymon Tokarz 
tel. 536 162 205. 

Szczegóły na www.gmina.sulko-
wice.pl i na Facebooku szkółki.

W ciągu 5 lat w parafii Sułkowice 
ks. Leszek „dorobił” się mnóstwa obo-
wiązków. Był duszpasterzem młodzieży 
i dzieci, katechetą, prowadził gazetę pa-
rafialną „Od Serca”, stronę internetową 
parafii, był zaangażowany w duszpa-
sterskie ruchy formacyjne. Był też ka-
pelanem strażaków. Nie raz będzie nam 
go w Sułkowicach brakowało. W nowej 
parafii w Rabie Wyżnej z pewnością pa-
rafianie z Sułkowic będą go odwiedzali 
i sprawdzali, jak mu się wiedzie na nowej 
placówce duszpasterskiej. 

Dla Księdza Wojciecha Sułko-
wice są pierwszą parafią, w której po-

Żegnamy Księdza Leszka,
witamy Księdza Wojciecha

 W ramach zmian wikariuszowskich ks. Leszek Dyląg – dotychczasowy wi-
kary parafii w Sułkowicach i animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży de-
kanatu Sułkowice 26 sierpnia został przeniesiony do  parafii Raba Wyżna, 
a obowiązki wikarego w Sułkowicach  podjął ks. Wojciech Borowiec.

dejmuje obowiązki wikariuszowskie. 
27 maja 2017 r. został wyświęcony w Ka-
-tedrze na Wawelu przez arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego.

Na stronie internetowej parafii 
Sułkowice czytamy: Młody kapłan po-
chodzi z Krakowa (parafia św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Mistrzejowi-
cach). Swoją posługę diakońską pełnił 
w parafii św. Stefana w Lipnicy Małej. 
Tam też diakonem był ks. Maciej Me-
des. Jako zawołanie kapłańskie użył 
słów z Psalmu 37: „Powierz Panu swo-
ją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie 
działał.” (Ps 37, 5).  red.

Ks. Leszkowi i ks. Wojciechowi życzymy 
wszelkiego dobra w nowych parafiach i towarzyszymy im modlitwą 

Święto Jarzębiny
W niedzielę 3 września Karczma 
w Krzywaczce po raz kolejny zor-
ganizowała jarzębinowe święto. 

W zabawę i świętowanie na tere-
nach wokół karczmy aktywnie włączyło 
się Stowarzyszenie Gospodyń „Swoj-
skie Klimaty”, szkolny chór z Krzywacz-
ki z piosenkami ludowymi, a rodzina 
Lisowskich urządziła przy karczmie 
tradycyjną kuźnię i pokaz kucia. 

Na zorganizowanym przy tej 
okazji konkursie na ciasta i przetwory 
domowe panie ze Swojskich Klimatów 
zdobyły 1. miejsce za swoje ciasto ozdo-
bione drzewem jarzębinowym mister-
nie wypieczonym i ułożonym na wierz-
chu placka.
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W rok po ŚDM-ie

1 sierpnia minął rok od czasu, 
gdy pożegnaliśmy się z pielgrzymami 
na Światowe Dni Młodzieży, których 
gościliśmy w naszej gminie. Osoby, któ-
re gościły pielgrzymów w Krzywaczce, 
zostały zaproszone przez grupę niemie-
cką do Berlina. 19 osób pojechało tam na 
długi weekend od 16 – 18 czerwca 2017 r. 
Formalności związane z wyjazdem zała-
twiała Dorota Dusza z mężem Józefem, 
którzy zajęli się kontaktem ze stroną 
niemiecką oraz organizacją transportu 
i ubezpieczenia, a spraw finansowych 
dopilnowała Maria Horwacik. 

Opowiada Dorota Dusza: Po ŚDM 
2016 koresponduję z nauczycielką w nie-
mieckim gimnazjum w Berlinie –Lisą 
Roland i to ona była głównym łącznikiem 
i osobą kontaktową z parafią w Berlinie 
w dzielnicy Tiergarten. Wysłała nam 
zaproszenie od tamtejszego proboszcza 
parafii Katholische Pfarrgemeinde St. 

Co zostało w nas z tych kilku dni, kiedy gościł w Polsce papież Franciszek? 
Czy zapamiętaliśmy jego słowa, jego nawoływania do ruszenia z kanap 
i podjęcia działań? Niektórzy ruszyli, i to całkiem dosłownie. 

Laurentius. Zebraliśmy stamtąd bardzo 
pozytywne wrażenia. Niektóre panie pła-
kały przy rozstaniu. Berlin to takie miasto 
„multi-kulti”, jest tam sporo Polaków, ludzi 
z polskimi korzeniami i mieszanych mał-
żeństw polsko-niemieckich. Część rodzin 
goszczących nas mówiła po polsku, więc 
nie było bariery językowej. Przyjęli nas bar-
dzo ciepło i życzliwie. Ci ludzie, którzy byli 
u nas na ŚDM-ie w Krzywaczce, mieli 
okazję skonfrontować stereotypy z rze-
czywistością i wywieźli stąd bardzo do-
bre wrażenia, które przekazali dalej do 
swoich rodzin i znajomych. To chyba za-
procentowało zaproszeniem nas do nich. 
Nasza grupa została włączona w oprawę 
Mszy Bożego Ciała. Grupa młodzieżowa 
śpiewająca przy parafii zaprosiła nas do 
wspólnego odśpiewania hymnu ŚDM. Od-
bywał się tam festyn, na który zostaliśmy 
zaproszeni i na którym również zostaliśmy 
serdecznie ugoszczeni. 

Maria Horwacik, dowodząca 
kuchnią w szkole w Krzywaczce dodaje: 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, 
serdecznie nas przyjęto, dużo zwiedziliśmy. 
Uważamy, że jesteśmy im coś dłużne za tak 
wspaniałe przyjęcie, więc  zaprosiliśmy ich 
do siebie za rok.  Może przyjedzie nawet 
więcej osób z tamtej parafii, zobaczymy. 

Wolontariusze z Sułkowic też 
mieli jechać na spotkanie rewanżowe 
do Włoch, do regionu, skąd pochodzili 
pielgrzymi goszczący w Sułkowicach, 
jednak zeszłoroczne trzęsienie ziemi 
przekreśliło te plany i wyjazd nie do-
szedł do skutku. 

Utrzymywane są też prywat-
ne kontakty z ludźmi, którzy przez ten 
krótki czas zdążyli się zaprzyjaźnić. 
Jedna para z Francji, która gościła 
w Biertowicach, poinformowała nie-
dawno, że po pobycie na ŚDM w Polsce, 
odwiedzinach w Krakowie, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i w Wadowicach, dzięki 
wstawiennictwu papieża Polaka, uda-
ło się jej adoptować dziecko (nie mogą 
mieć swoich dzieci). Na cześć pobytu 
w Polsce nazwali swojego syna Jean 
Paul. jgk
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W rok po ŚDM – grupa z Krzywaczki z rewizytą w Berlinie VIII Pielgrzymka Rowerowa z Sułkowic na Jasną Górę

Tour de Pologne przez Biertowice Małopolska Liga MTB nad zalewem w Sułkowicach i w lesie Dalin

MDP z Sułkowic i Harbutowic na wojewódzkim zlocie w Myślenicach

LatoLato
ze ze ŚŚwwiieettlliiccąą Środowiskową Środowiskową

ZPiT Elegia na międzynarodowym festiwalu Sułkowickie Granie nad zalewem
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Fot. Monika Widlarz
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Fot. Joanna Gatlik–Kopciuch

X JarmarkX Jarmark
Sułkowicka JesieńSułkowicka Jesień fot. Anna Witalis–Zdrzenicka

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka

fot. Anna Witalis–Zdrzenicka

Jubileuszowy tort dla wszystkichJubileuszowy tort dla wszystkich Gospodynie z całej gminyGospodynie z całej gminy

fot. Anna Witalis–ZdrzenickaFot. Joanna Gatlik–KopciuchFot. Joanna Gatlik–Kopciuch

Tancerki Chillax z RudnikaTancerki Chillax z Rudnika Piosenka angielska z HarbutowicPiosenka angielska z Harbutowic

Fot. Joanna Gatlik–KopciuchFot. Joanna Gatlik–Kopciuch

Dni Sułkowic 2017Dni Sułkowic 2017

Piękni i Młodzi – gwiazda sobotniego wieczoru Video – hit niedzieli

Turniej megapiłkarzykówTurniej megapiłkarzyków

Występ zespołu tanecznego Występ zespołu tanecznego RetroRetro


