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i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów 
bez uprzedniego powiadomienia autorów.
„Klamra” nie przyjmuje reklam i płatnych ogłoszeń.

Od 1 stycznia do 9 listopada 2017 
r. zmarło 102 Mieszkańców naszej gminy, 
jedni bardziej znani, inni mniej, wszyscy 
Kochani – żony, mężowie, dziadkowie, ro-
dzice, dzieci. Wujostwo. Przyjaciele. 

Nasi bliscy. Bliscy całej gminie 
Sułkowice byli na pewno strażacy ochot-
nicy: prezes OSP w Rudniku Tadeusz 
Krzywoń, naczelnik OSP w Rudniku 
Andrzej Przała, naczelnik OSP w Krzy-
waczce Krystian Baś, strażak OSP Suł-
kowice i OSP Kuźnia Bogusław Koźlak.

Pożegnaliśmy Honorowego 
Obywatela Gminy Sułkowice, wielolet-
niego dyrektora ZSZiO w Sułkowicach 
- Stanisława Kufreja, wieloletnią dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego nr 2  
w Sułkowicach Krystynę Filipowską, 
pracownika Urzędu Miejskiego w Suł-
kowicach Stanisława Garbienia z Rud-
nika – wiernego czytelnika Klamry.

Odeszło też dwóch byłych rad-
nych Gminy Sułkowice: Zbigniew 

Pożegnania z nadzieją 

na spotkanie
Bije zegar godziny,

my wtedy mawiamy:
„Jak też czas szybko mija”

– a to my mijamy.

 Stanisław Jachowicz 

Życie to ciągłe rozstania z drugim człowiekiem, te na kilka godzin, na kilka dni, 
na kilka miesięcy, na kilka lat i te najbardziej bolesne – na zawsze w naszej doczesno-
ści. Każdy rok zmusza nas, byśmy żegnali się albo z członkiem rodziny, albo kolegą/
koleżanką z pracy, albo znajomym, czy przyjacielem. Pamiętamy o nich,  dbamy o ich 
groby i tęsknimy, mając nadzieję, że się jeszcze spotkamy poza granicami życia.

Bełzowski z Sułkowic oraz Ignacy Żar-
ski z Krzywaczki, a także długoletni 
działacz Klubu Sportowego Gościbia 
Sułkowice Władysław Moskal. 

Kilka dni przed Wszystkimi 
Świętymi zmarł serdeczny i życzliwy 
człowiek: Grzegorz Ciężkowski – sto-
larz - przedsiębiorca z Sułkowic, je-
den z organizatorów Zakończenia Lata 
na Kamieńcu,  prywatnie kolekcjoner 
„Klamry” od samego początku istnienia 
naszego wydawnictwa. Podarował je 
Gminie Sułkowice oraz Izbie Tradycji, 
a wystawę najstarszych egzemplarzy  
z jego kolekcji mieliśmy okazję oglądać 
w SOK-u w listopadzie 2015 r. w czasie 
obchodów 25 lat samorządności w Polsce. 

Trzy dni przed swoimi 102. urodzi-
nami zmarła Józefa Święch z Rudnika. 

Są już po drugiej stronie, ale 
póki będziemy o nich pamiętać, póty 
będą żyć z nami na tej ziemi. 

Rewitaliza-
cja w toku

Zanim zobaczymy w terenie efekty 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
– ten piękny sułkowicki Rynek, SOK 
i internat, te boiska, siłownie plene-
rowe i place zabaw w Sułkowicach  
i Harbutowicach, ten park senso-
ryczny przy DPS-ie i inne wspania-
łości – musimy cierpliwie odczekać 
na przejście przez kolejne etapy pro-
gramu, przewidziane procedurami 
otwierającymi możliwości ubiega-
nia się o dofinansowanie prac. 

Aktualnie powstaje Komitet Re-
witalizacji Gminy. Burmistrz ogłosił na-
bór kandydatów na jego członków, który 
był prowadzony od 23 października do 
6 listopada br. W skład komitetu wejdzie 
od 7 do 10 osób. Swoją kandydaturę 
mogli zgłaszać zarówno indywidualni 
mieszkańcy, jak i podmioty działające 
na terenie Gminy.

Po zakończeniu naboru, 9 li-
stopada burmistrz powołał Komisję ds. 
oceny deklaracji oraz wyłonienia człon-
ków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy 
Sułkowice. W jego skład weszli z Urzędu 
Miejskiego: Teresa Kania – przewodni-
cząca Komisji, Anna Dobosz i Tomasz 
Pacułt oraz dwie osoby zaufania pub-
licznego wskazane przez Radę Miejską: 
Kazimierz Król i Janusz Starzec.

Komisja dokona oceny złożonych 
deklaracji pod względem merytorycz-
nym i wyłoni Komitet Rewitalizacji, 
czyli  forum współpracy środowisk zain-
teresowanych rewitalizacją z organami 
gminy w sprawach dotyczących Gmin-
nego Programu Rewitalizacji.

jgk

W Urzędzie można płacić kartą
W kasie urzędu już teraz można 
regulować płatności przy pomocy 
karty, wkrótce będzie też można 
zapłacić telefonem.

Możliwość dokonywania płatności 
bezgotówkowych w UM jest odpowiedzią 
na oczekiwania klientów, jako że operacje 
bezgotówkowe są wygodne, zaoszczędza-
ją czas i zwiększają bezpieczeństwo trans-
akcji, a także usprawniają pracę urzędu. 

Urząd Miejski w Sułkowicach 
uczestniczy w Programie upowszech-
niania płatności bezgotówkowych  
w administracji publicznej przy użyciu 
terminali płatniczych POS oraz WebPOS 
Paybynet. Program jest prowadzony 
przez Ministerstwo Rozwoju we współ-
pracy z Krajową Izbą Rozliczeniową 
S.A., która pełni rolę koordynatora 

Programu oraz wspiera finansowo jego 
wdrożenie i funkcjonowanie. js

Zdążyć przed zawałem
Mężczyźni w wieku 45–75 lat i ko- 
biety w wieku 55–75 lat mogą sko-
rzystać z bezpłatnych komplek-
sowych badań specjalistycznych  
w Szpitalu Jana Pawła II w Krako-
wie w ramach programu finanso-
wanego przez gminę.

Rejestrować się mogą osoby, 
które nie przebyły zawału serca, udaru 
mózgu i nie mają rozpoznanej choroby 
niedokrwiennej. Telefon do rejestra-
cji:   (12) 614-33-33    (od 8.00 do 18.00). 
Szczegóły na www.gmina sulkowice.pl

Inauguracja roku w SOK-u         s..27
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K w i a t y 
i  balony 
w  g ó r ę 
na ul icy
Kwiatowej

O t w a r c i e  i  p o ś w i ę c e n i e  n o w e g o  p r z e d s z k o l a
Oczekiwane długo wydarzenie dokonało się. Mamy nowe przedszkole, które 
działa już od 1 września. 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej – 
zostało poświęcone, zaprezentowane gościom i mieszańcom oraz oficjalnie 
otwarte poprzez symboliczne przecięcie… sznurków lotnych baloników.
Baloniki pofrunęły pod sufit rozświetlonej auli, wywołując zachwyt, radość  
i oklaski podziwu dla nowego, fantastycznego przedszkola.

Kosmos
 – To jest kosmos! Najnowocześniejsza bryła w powiecie! Z takiego przedszko-

la to i Kraków byłby dumny – mówili goście, głosiła prasa. Nasze przedszkole zaska-
kuje atrakcyjnością architektury, mnóstwem światła i przestrzeni, nowoczesnymi 

rozwiązaniami logistycznymi, 
urodą wewnątrz i na zewnątrz, 
a atutem dodatkowo podnoszą-
cym jego wartość jest przepiękne 
położenie, widoki wokół i czyste 
powietrze. Cały budynek obsa-
dzony jest drzewami, krzewami 
i kwiatami; nawet na tarasach 
(z „kosmicznymi” bulajami do-
świetlającymi sale od góry) za-
siana już jest trawa i zasadzone 
są kwiaty. Na tych tarasach dzie-
ci też będą się bawiły. Budynek 
posiada także wszelkie rozwią-
zania ułatwiające poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym, 
w tym dwa rodzaje wind między 
poziomami poszczególnych seg-
mentów. 

Za własne pieniądze
Przedszkole kosztowało 

ok. 6 mln zł, ale – jak podkre-
ślali uczestnicy otwarcia, po-
dziwiając bardzo piękny występ 
przedszkolaków – nie szkoda ani 
jednej wydanej złotówki. Wójto-
wie i goście z gmin ościennych 

zaskoczeni byli faktem, że nasza gmina wybudowała to przedszkole z własnego bu-
dżetu i tym bardziej doceniali tę inwestycję. Jak wyjaśnił burmistrz, nie mieliśmy 
możliwości skorzystania z żadnego programu, by uzyskać dofinansowanie. Uda-
ło się jedynie zdobyć połowę funduszy na budowę od podstaw w pełni uzbrojonej  
w media drogi do przedszkola (koszt całkowity ok. 1,3 mln zł) – dziś ulicy Kwia-
towej. Nawiasem mówiąc, ulica ta już staje się zalążkiem nowej dzielnicy willowej  
w Sułkowicach.

Dzieci jak kwiaty
Przedszkole na ul. Kwiatowej swój program artystyczny na otwarcie oparło 

na motywie kwiatowym. Barwne, dynamiczne programy przedstawiły wszystkie 
grupy przedszkolaków od najmłodszych trzylatków po sześciolatki. Gdyby wszy-
scy byli obecni, wystąpiłoby około 145 dzieci. Część z nich wyeliminowały prze-

Nowe przedszkole w Sułkowi-
cach w liczbach i faktach:
W 2015 r. rozpoczęła się jedna z prioryte-

towych inwestycji w górnej części Suł-
kowic – przedszkole samorządowe dla 
sześciu oddziałów (do 150 dzieci) z do-
tychczasowych przedszkoli nr 1 i nr 3  
w Sułkowicach. Inwestycja objęła budy-
nek przedszkola wraz z zagospodarowa-
niem terenu i parkingami. 

Budynek wolnostojący, jednokondygna-
cyjny, niepodpiwniczony, podzielony 
na moduły zlokalizowane na różnych 
poziomach zgodnie ze spad-
kiem terenu i połączone ciąga-
mi komunikacyjnymi. Zawiera:  
sześć sal zajęciowych dla dzieci, 
salę wielofunkcyjną z antresolą, 
zaplecze kuchenne, administra-
cyjne, szatniowe i sanitarne, po-
mieszczenia magazynowe, go-
spodarcze i techniczne. 

W obiekcie zastosowano rozwią-
zania ułatwiające komunikację  
i funkcjonowanie osobom nie-
pełnosprawnym.

Budynek przyjazny środowisku, 
ogrzewany gazem i wspomagany 
energią solarną.

Dane techniczne:
powierzchnia działek – 5.256,80 m2

kubatura 7.542,78 m3 
powierzchnia zabudowy – 1.360,71 m2

powierzchnia użytkowa – 1.490,12 m2

wysokość budynku – od 4,3 do 11,4 m
projekt i nadzór architektoniczny – 

pracownia architektoniczna Łu-
kasza Pióro i Macieja Franty

budowniczy – Przedsiębiorstwo HRB 
Ecco System Wojciecha Königa

nadzór inwestorski – Łukasz Uryga
nadzór z ramienia burmistrza – Doro-

ta Gabryl z Referatu Inwestycji UM
koszt z wyposażeniem – 6.488.394, 13 zł

Droga do przedszkola
Do budynku wykonana została dro-

ga 4,5–5 m x 500 mb, chodnik o szerokości 
2–3 m, stanowiska postojowe, umocnienie 
skarpy oraz kanalizacja opadowa. W dro-
dze poprowadzone są media. Koszt cał-
kowity (dane z października 2017)– 1 660 
777 zł,  dofinansowanie 685 753 zł z Mało-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zdjęcia i filmy z otwarcia w internecie:
– reportaż Anny Witalis–Zdrzenickiej i Jo-

anny Gatlik–Kopciuch oraz film i zdjęcia 
wykonane z pomocą drona iTV Myśleni-
ce  – www.gmina.sulkowice.pl;

– relacja na żywo z otwarcia – www.mysle-
nice – itv.pl/sobota – obfita – w – wydarze-
nia – mix – skrotow – 14 – 10 – 2017/.
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ziębienia, ale i tak goście obejrzeli występ ponad 100 najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Takie przedsięwzięcie wymagało ogromnej pracy wszystkich pra-
cowników przedszkola, a koordynacją całości zajęła się Bernadetta Świder – Kozik. 

Goście
Na otwarcie przybyli rodzice, wszyscy księża z sułkowickiej parafii, pra-

cownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół z całej gminy i gminnych instytu-
cji, przedstawiciele wykonawców i projektantów, oczywiście radni Rady Miejskiej,  
a także goście z sąsiednich gmin – przewodniczący Rady Miejskiej Myślenic To-
masz Wójtowicz, wójt gminy Tokarnia Władysław Piaściak, z gminy Lanckorona 
wójt Tadeusz Łopata i przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek oraz radni 
powiatowi Aleksandra Korpal i Andrzej Pułka. 

Wszystkich powitał burmistrz Piotr Pułka. Wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Janem Sochą wręczyli na ręce dyrektorki przedszkola Krystyny Starzec 
dwa zestawy nagłaśniające, jako prezent na otwarcie. Obydwaj panowie oraz pani 
dyrektor w asyście przedszkolaków z poszczególnych grup przecięli sznurki balo-
ników, które ku ogólnej uciesze zastąpiły symboliczną wstęgę. 

Poświęcenie
Nowe przedszkole poświęcił ks. dziekan Edward Antolak, a modlitwę i czy-

tanie Pisma Świętego poprowadził wraz z obydwoma wikarymi: ks. Maciejem Me-
desem, który w ubiegłych latach uczył przedszkolaków i obecnym ich katechetą 
ks. Wojciechem Borowcem. Ksiądz proboszcz podkreślał, jak ważne jest budowanie 
wychowania na wartościach i na solidnych podstawach, które daje wiara i wierność 
Bogu. Poświęcił dosłownie każdy kącik przedszkola, z kuchnią, szatniami i poko-
jami socjalnymi, o salach i korytarzach nie wspominając. Musiał też oczywiście 
dosłownie poświęcić wszystkie dzieciaki, bo kto nie poczuł na sobie choć kropli 
wody święconej, ten się głośno domagał sprawiedliwości. 

Zakątek Malucha
Całe przedszkole jest dookoła obsadzone kwiatami, krzewami i drzewami. 

Za ich dobór i wszelką fachową pomoc należą się serdeczne podziękowania Marii  
i Januszowi Szewczykom. Nietknięty sadzonkami pozostał tylko teren przed dol-
nym wejściem, na którym powstanie plac zabaw. Nawiasem mówiąc wniosek na 
dofinansowanie budowy tego placu został złożony przez Urząd Miejski na konkurs 
projektów do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Goscibią”. 

A poniżej miejsca przewidzianego na plac zabaw, w trójkącie przy ogrodzeniu 
od strony drogi, posadzone zostały drzewa upamiętniające uroczystość otwarcia. Drze-
wa te symbolizują poszczególne osoby zaangażowane w budowę przedszkola oraz ro-
dzinę, której ten obiekt ma służyć. Dąb „Piotr”, buk „Jan”, jabłoń ozdobna „Krystyna”, 
klon „Łukasz”, jarząb „Wojciech”, brzoza „Mama”, platan „Tato”, magnolia „Dziecko” 
razem stanowią „Zakątek Malucha”. Przy każdej, już całkiem podrośniętej sadzon-
ce, zamontowana została drewniana tabliczka z wyrzeźbionym imieniem drzewa. Już 
wkrótce miejsce to będzie stanowiło urocze ustronie do zabawy i odpoczynku. 

Podziękowania
Rodzice wraz z dziećmi bukietami kwiatów dziękowali burmistrzowi i Ra-

dzie Miejskiej za nowe przedszkole oraz za dbałość gminy o dzieci i młodzież. 
Bukiet kwiatów otrzymała też sekretarz gminy Małgorzata Dziadkowiec, która 
od kilku miesięcy na bieżąco doglądała dosłownie każdego szczegółu wykończe-
nia, wystroju i przygotowania obiektu do otwarcia. Swoim gościom przedszkolaki  
z Kwiatowej dziękowały, wręczając każdemu po różowym goździku „od serca”.

Coś na ząb i dla relaksu
Uroczystość zakończył poczęstunek dla dorosłych na stołach rozstawionych 

na korytarzach oraz dla dzieci w salach. Do prowadzenia zabawy z dziećmi w tym 
dniu rodzice zaangażowali też sułkowicki zespół Animatio. Świeżym powietrzem  
i możliwością oglądania wspaniałych jesiennych widoków służyły przedszkolne 
tarasy na dachach poszczególnych segmentów. Już „po wszystkim”, czyli po na-
pięciach związanych z występami, rodzice i goście chętnie zwiedzali przedszkole  
i korzystali z możliwości relaksu oferowanego przez piękną jesienną pogodę.

Medialnie
Na otwarcie przybyli też przedstawiciele mediów. Telewizja internetowa 

iTV Myślenice przywiozła nawet dron, który wykonał zdjęcia w pełni pokazujące 
obiekt. Informację o otwarciu zamieściła w serwisie bieżącym oraz nakręciła repor-
taż filmowy z tego wydarzenia.

tekst i fotografie Anna Witalis–Zdrzenicka

Prezenty na otwarcie od burmistrza i Rady 
Miejskiej - dwa zestawy nagłaśniające do sal

Ks. proboszcz Edward Antolak poświęcił 
każdy kącik przedszkola i... każde dziecko

Stoją od lewej: Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata, 
burmistrz Piotr Pułka, sekretarz gminy Małgo-
rzata Dziadkowiec, wójt Tokarni Włądysłąw Pia-
ściak, przewodniczący RG Lanckorony Ryszard 
Frączek, przedstawiciel PSP Marek Moskal, dy-
rektor Przedszkola nr 1 Krystyna Starzec

Podziękowanie od rodziców i dzieci
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Harbutowice – parking przy kościele – o powierzchni 800 m2  
– koszt ok. 90 tys. zł

Sułkowice – droga przy ul. Partyzantów, wykonano 200 mb na-
kładki asfaltowej – koszt 73 325,77 zł 

Rudnik, Sułkowice, Harbutowice – zabezpieczenie 
przyczółku mostu w Rudniku i naprawa przepustów po intensyw-
nych opadach deszczu – koszt 30 000 zł 

Rudnik – droga na Blakówce etap II i III – łączny koszt 172 715,58 
zł, w tym dofinansowanie z FOGR 60 tys. zł

Sułkowice – schody od apteki do ZSZiO w Sułkowicach wraz  
z odcinkiem chodnika naprzeciwko apteki –  koszt 12 tys. zł

Biertowice – 210 mb nakładki asfaltowej na drodze nr 25  
– koszt 95 510,12 zł

Krzywaczka – parking przy ZPO, wykonany przez grupę go-
spodarczą UM w ramach funduszu sołeckiego – koszt  ok. 25 000 zł 

Harbutowice – umocnienie poboczy drogi na Końcówkę przez 
grupę gospodarczą UM, koszt –   
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Harbutowice – modernizacja 295 mb drogi nr 136 – koszt 
172 104,15 zł 

E k s p r e s e m  p r z e z g m i n n e  d r o g i
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B u d o w a  h a l i  s p o r t o w e j  w  R u d n i k u

Wykonywane są tynki i ocieplenie zewnętrzne, zamówiona została także stolarka zewnętrzna. 

Harbutowice – obustronne zatoki przystankowe przy drodze 
wojewódzkiej na przełęczy Sanguszki wraz z wiatami przystanko-
wymi – koszt 174 690,01 zł 

Rudnik –  100 mb nakładki asfaltowej na drodze na działce nr  
2215  w Rudniku Dolnym – koszt 51 090,88 zł

Krzywaczka – 410 mb nakładki asfaltowej na drodze nr 1580/1 
– koszt 173 543,01 zł

Sułkowice – odwodnienie na długości 193 mb drogi na działce 
nr 2281 przy ul. Wyzwolenia – koszt 51 500 zł 

Sułkowice – modernizacja 70 mb drogi bocznej od ul. Kowal-
skiej – koszt 37 967,64 zł fo
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Rocznicę wyzwolenia naszej Ojczyzny 99 lat temu z rąk zabor-
ców i jej powrót jako państwa na mapy świata świętowaliśmy 
w Sułkowicach bardzo uroczyście, a obchody rocznicowe połą-
czone zostały z wręczeniem Nagród Samorządowych za 2017 r. 

Przemówienie okolicznościowe burmistrza Piotra Pułki

Nagrody Samorządowe 2017
OSP Biertowice

Chór Seniorów ZPiT Elegia z Rudnika
Chór powstał w listopadzie 2009 r.  

z inicjatywy dawnych członków ZPiT 
Elegia, by utrzymać przy życiu lokalne 
tradycje i śpiewy. Dyrygentem chóru jest 
Halina Repeć, a w zespole panuje zna-
komita atmosfera, wzajemna życzliwość 
i radość ze wspólnego muzykowania. 

Po raz pierwszy Chór Seniorów 
zaśpiewał na dożynkach powiatowych 
w Sułkowicach w 2010 r. i od tego czasu 
rokrocznie ośpiewuje gminny wieniec. 
Koncertuje również na uroczystościach 
parafialnych i gminnych, takich jak: 
opłatki, Złote Gody, czy Dni Sułkowic. 

Najmniejsza i najmłodsza jed-
nostka OSP w gminie – bardzo prężnie  
i energicznie działająca. Obecnie li-
czy 35 członków. 18 druhów może brać 
udział w bezpośrednich działaniach ra-
towniczo–gaśniczych, w tym 7 ratowni-
ków po kursie Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy, 3 dowódców i 6 kierowców po-
jazdów uprzywilejowanych.

W 2015 r. jednostka obchodziła ju-
bileusz 40-lecia. Jej sztandar został odzna-
czony Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa przez Komendanta Powiato-
wego PSP Sławomira Kaganka, prezesa 
powiatowego ZOSP RP Jana Podmokłe-
go i prezesa zarządu miejsko-gminnego 
Piotra Pułkę. Oni też wręczyli  Józefowi 
Bieli – jednemu z założycieli OSP Bierto-
wice – najwyższe odznaczenie strażaków 
ochotników – Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza. Odznaczenia, medale  
i dyplomy Za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Odznaki Strażak Wzorowy i odznaki za 

wysługę lat otrzymali praktycznie wszy-
scy strażacy z Biertowic.

W 2013 r. dzięki pomocy burmi-
strza jednostka kupiła samochód stra-
żacki Mercedes Sprinter, który – łącznie 
z posiadanym magirusem – w pełni za-
pewnia bezpieczeństwo mieszkańcom 
Biertowic i okolic.

Druhowie z OSP Biertowice dba-
ją o przyszłość jednostki. Prowadząc pra-
cę wychowawczą i popularyzując sport 
wśród najmłodszych mieszkańców, re-
aktywowali Młodzieżową Drużynę Po-
żarniczą. Uczestniczą w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. 
Biorą udział w zabezpieczaniu imprez  
i wydarzeń na terenie wsi i gminy.

Dzięki OSP z Biertowic wykona-
na została termomodernizacja budynku 
strażnicy. Połowę kosztów tej inwestycji 
jednostka pokryła z własnych środków  
i własną pracą. 

Chociaż jednostka z Biertowic 
nie należy do KRSG – poziomem mobi-

lizacji wszystkich członków i pedanterią 
przygotowania każdego przedsięwzięcia 
może imponować najlepszym. Druhowie 
ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, dba-
ją o jakość sprzętu ratowniczego i o swo-
-ją siedzibę. Jednostka jest co prawda 
młoda, ale tradycje strażackie już są tu 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Szanowni Państwo,
 Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że jest nasza – głosi starożytne łacińskie przysłowie. I jest 
w nim wielka mądrość. Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zabiegani od pracy do domu, wokół mnóstwa codziennych 
spraw, nie zauważamy nawet piękna świata wokół nas, nie doceniamy wielkiego daru, jakim jest bezpieczne miejsce na Ziemi, na 
którym żyjemy, które znamy i rozumiemy jak  żadne inne. 
 Podobnie jest z domem. Na co dzień chcemy tak wiele w nim zrobić, zapracowujemy się, by zapewnić rodzinie stabilność, 
zarobić na remont, utrzymać dom w czystości. Ale wystarczy, że znajdziemy się daleko, by marzyć o świetle sączącym się z naszych 
okien, ciepłym schronieniu pachnącym obiadem i plackami na niedzielę, czułej trosce bliskich, radosnym powitaniu wiernego psa  
i łaszeniu się kota. Wtedy niedoskonałości naszego domostwa stają się nieważne. To jest nasz dom – nasze bezpieczne miejsce na ziemi.   
 To normalne, że doceniamy to, czego nam brakuje, gdy poczujemy się zagrożeni. Pół biedy, gdy do domu, gdy do Ojczyzny 
można wrócić. Gdy oddalają nas tylko zwykłe wyjazdy. Święto takie, jak dzisiejsze, wciąż na nowo przypomina nam, jak to jest, 
gdy nie ma do czego wracać. Gdy się traci swoje miejsce, gdy trzeba o nie walczyć, nawet wbrew rozsądkowi i nadziei – jak nasi 
przodkowie, którzy utracili ojczyznę, przeżywali wygnanie z własnych domów gdzieś na nieludzką ziemię, za karę, że tę ojczyznę, 
ten dom umiłowali i że go bronili. 
 Dziś jesteśmy bezpieczni w naszych domach i na naszej ziemi. Ale przecież bezpieczeństwo nie jest czymś danym raz na za-
wsze. Wystarczy spojrzeć poza nasze granice bezpiecznego świata, by zobaczyć, jak wielu ludzi przeżywa dziś dramat, drżąc w każdej 
chwili o życie swoich bliskich i własne. W jak wielu miejscach za miłość do swojej ziemi skazywanym się jest na niewyobrażalne cierpie-
nia. Tak, jak doświadczyli tego nasi dziadkowie i pradziadkowie jeszcze tak niedawno, jeszcze w XX wieku pod przemocą totalitaryzmów.
Bezpieczeństwo we własnej Ojczyźnie jest wartością, o którą musimy się nieustannie troszczyć. Kiedy się je traci, często bywa już 
za późno. Lepiej robić wszystko, co się da, by je zachować. Lepiej pamiętać i czuwać.
 Radosne jest nasze święto 11 listopada. Radosny jest ten dzień. Został nam dany bez naszej wielkiej zasługi, jak spa-
dek i dziedzictwo. I właśnie dlatego winniśmy się troszczyć o tę naszą Ojczyznę – bo tylko w wolnej Ojczyźnie możemy być  
u siebie. Tu nikt nam nie zabroni naszego języka i naszej wiary. Tu nikt nam nie nakaże, jak mamy wychowywać młode pokolenie. 
Tu nikt nas nie zmusi do robienia rzeczy niezgodnych z naszym sumieniem – bo tu jest nasze miejsce i tu jest nasz dom.
Szanowni Państwo, dziękuję Wam za to, że jesteśmy dziś razem, pamiętamy i czuwamy. Że możemy  na siebie wzajemnie liczyć  
i sobie ufać.  Że w ważnych chwilach – i radosnych, i trudnych – możemy czuć się wspólnotą. Że razem możemy śpiewać i rozumieć 
te ważne słowa, które nie są dla nas sloganem bez pokrycia: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. 

Wolność dana i zadana 
Uroczystą Mszę św. za ojczyznę  

w kościele pw. NSPJ w Sułkowicach  kon-
celebrowali ks. dziekan Edward Anto-
lak, ks. proboszcz parafii w Biertowicach 
Jacek Budzoń oraz ks. Maciej Medes.  
W homilii Edward Antolak poruszył wą-
tek wolności danej naszemu pokoleniu, 
ale też zadanej nam, bo wolność, jak 
mówił, wcale nie jest łatwa. Uwrażli-
wiał na to, że wolność Ojczyzny  mamy 
dzięki naszym przodkom, którzy mieli 
łączność z Bogiem i Maryją. Ich zasłu-
gą jest, że nasza wolność i niepodległość 
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Ryszard Judasz
Urodzony w 1941 r. w Sułkowi-

cach, przez 21 lat sprawował funkcję 
kierownika Klubu „Kuźnia” (obecnego 
ośrodka kultury). Był pracownikiem Fa-
bryki Narzędzi Kuźnia, radnym Rady 
Miejskiej w latach 2002-2006, od 10 lat 
pełni obowiązki kustosza Izby Tradycji 
(powstała 1 marca 2007 r.), działającej 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej. 

Nieustanie wspiera promocję 
gminy poprzez przygotowanie nowych 
ekspozycji, kontakty z lokalną telewizją 
i Radiem Kraków (program TVP Kra-
ków Smakowanie Małopolski, program 
Jana Stępnia Pejzaże Regionalne w Ra-
dio Kraków), współpracę z Muzeum 
Etnograficznym im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie, Muzeum Historii Żydów 
Polskich i wieloma innymi placówka-
mi kulturalno-oświatowymi. Chętnie  
i rzeczowo udziela informacji studentom 
poszukującym źródeł historycznych na 
temat gminy Sułkowice. Współpracował  

Patriotyczny śpiew w SOK-u

Nagrody Samorządowe 2017
Chór ma na koncie m.in. występ pod 
Pomnikiem Grunwaldzkim w Krako-
wie – 600 chórów na 100–lecie Roty czy 
w Chochołowie na 50-lecie kapłaństwa 
ks. Władysława Kosa (byłego probosz-
cza parafii w Rudniku).

Chór współpracuje ze Stowarzy-
szeniem Gospodyń „Kalina” z Rudnika,  
a część osób należy do obydwu formacji. 
Dzięki autorskiemu projektowi „Kali-
ny” udało się pozyskać środki z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego, które wraz ze wsparciem 
Gminy Sułkowice i Sułkowickiego 
Ośrodka Kultury zaowocowało zaku-
pem strojów dlas chóru, programu do 
pisania nut, zatrudnieniem dyrygenta 
i wydaniem śpiewnika z tradycyjnymi 
piosenkami rudnickimi i towarzyskimi.

Zespół systematycznie wzboga-
ca swój repertuar, doskonali jego wyko-
nanie, łączy, kształci  i mobilizuje ludzi, 
konsekwentnie przypominając o lokal-
nej tradycji i kulturze. 

z byłym sułkowickim Kołem Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, wspiera Stowarzyszenie Gospo-
dyń, przypomina rodzimą historię w arty-
kułach drukowanych w Gazecie Gminnej 
„Klamra”. Spisuje i kataloguje biogramy 
ludzi związanych z gminą Sułkowice.

Uzdolniony artystycznie – wyko-
rzystuje swój talent do tworzenia tablic, 
plansz wystawowych, gadżetów promo-
cyjnych (podkówka z hufnalami), logoty-
pów (logo biblioteki, Izby Tradycji, a tak-
że projekt herbu Sułkowic z 1969 r.) Jest 
również pomysłodawcą motywu kowala 
wykorzystanego na koszulkach promo-
cyjnych gminy Sułkowice. Opracował też 
folder 140 lat samorządu w Sułkowicach.   

W Izbie Tradycji gromadzi pa-
miątki z dawnych czasów, charaktery-
styczne przedmioty, stare dokumenty  
i zdjęcia, spisuje informacje o Sułkowi-
cach i okolicach. Dla uczniów przeprowa-
dza lekcje muzealne. Nieustannie czuwa 
nad zachowaniem tradycji regionu.

trwa. Nam powierzone jest inne zadanie. 
Mamy – mówił – być znakiem sprzeciwu 
wobec zła w naszym otoczeniu, mamy  
miłować bliźniego w domu, we wspólno-
cie parafialnej, w otoczeniu, w ojczyźnie. 
Nasza miłość względem bliźniego ma 
być tym, co nas raduje i jednoczy. Powin-
niśmy sobie okazywać wzajemną gościn-
ność oraz uważać na grzechy zaniedba-
nia relacji z drugim człowiekiem. Mamy 
się okazywać godni tej wolności, którą się 
cieszymy. Czy podołamy? Wystarczy, że 
będziemy wypełniać wolę Boga – mówił 
kaznodzieja – a wtedy wszystko będzie  
w porządku. Winniśmy ponadto zadać so-
bie pytanie: czy jestem sługą, czy sędzią 
dla swojej Ojczyzny. 

Pod pomnikiem na Rynku dele-
gacje gminnych władz, szkół, instytu-
cji, stowarzyszeń i firm złożyły kwiaty, 
upamiętniając ludzi, którzy zginęli za 
wolność naszej małej ojczyzny. Bur-
mistrz  Piotr Pułka wygłosił okolicznoś-
ciowe przemówienie. Orkiestra Dęta  
z Sułkowic pod batutą Andrzeja Moska-
la działająca przy Sułkowickim Ośrod-
ku Kultury zagrała wiązankę pieśni pa-
triotycznych i legionowych.

Po uroczystościach na Rynku  
uczestnicy przeszli wraz z orkiestrą do 
strażnicy OSP, gdzie wręczone zostały 
Nagrody Samorządowe za rok 2017 oso-
bom, które aktywnie działają na rzecz 
naszej małej ojczyzny i w ten sposób 
realizują patriotyczną postawę w czasie 
pokoju – swoją pracą, zaangażowaniem, 
poświęconym czasem, bogactwem zain-
teresowań, miłością do tego, czemu się 
poświęcają i serdecznością okazywaną 
innym ludziom. jgk

Rozśpiewana widownia na patriotycznym wieczorze w SOK-u
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Dla Ciebie, Niepodległa Polsko
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych w Sułkowickim Ośrodku Kultu-
ry przyciągnęło wielu miłośników 
pieśni patriotycznej, którzy postano-
wili spędzić ten świąteczny wieczór 
razem, w podniosłej atmosferze.

Swoją obecnością i pięknym 
śpiewem wypełniły SOK – chóry szkol-
ne z Rudnika i z Harbutowic, ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 w Sułkowicach, Adam 
Lempart, uczniowie szkoły muzycznej 
działającej na terenie Sułkowic oraz 
chór seniorów Elegii, który miał przy-
gotowaną niespodziankę w swoim re-

pertuarze – piosenkę nieznanego autora 
o pacyfikacji, której zapis nutowy wyko-
nany przez Józefa Oliwę (śp. organistę 
z Sułkowic), był przed laty wydruko-
wany w Gazecie Gminnej „Klamra”. 
Widownia mogła się włączać w śpiew, 
ponieważ wszystkie teksty pieśni były 
wyświetlone na ekranie.

Koncert „Dla Ciebie Polsko”  
w SOK-u sprawił, że ze śpiewem na 
ustach znów mogliśmy świętować na-
szą wolność. Oby już zawsze ta okrut-
na historia naszej ojczyzny powtarzała 
się tylko w naszej pamięci, w smutnych 
pieśniach żołnierskich i wojennych,  
a nigdy w prawdziwym życiu. jgk
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Święto uczciły też gminne przedszkola

Narodowe Święto Niepodległości uczciły nie tylko dorosłe środowiska mieszkańców gminy, 
nie tylko szkoły, ale również wszystkie przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki patriotyczne, 
recytowały wiersze, tańczyły narodowe tańce i uczyły się przy tym, jak ważne jest, by swoją 
ojczyznę znać, cenić i kochać od najmłodszych lat. 
Na fotografii powyżej – fragment akademii niepodległościowej w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 2 w Sułkowicach.

fot. Joanna Gatlik–Kopciuch

Uroczystość z okazji 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę w tym roku pięknie przygo-
towała Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Sułkowi-
cach i przedstawiła delegacjom ze 
wszystkich gminnych szkół i przed-
szkoli 10 listopada w SOK-u.

 
Na początek dyrektor Krystyna 

Madejczyk przypomniała wszystkim 
zebranym słowa polskich autoryte-
tów, że naród, który nie szanuje swojej 
przeszłości, nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przy-
szłości,  że wolność trzeba ciągle zdoby-

gmi n n a  a k a d e m i a 
n i e p o d l e g ł o ś c i o w a

wać i ciągle o nią walczyć oraz że sztuką 
jest umierać za ojczyznę, ale największą 
sztuką jest dla niej dobrze żyć.

 Występ, na który zaproszone 
zostały władze gminy oraz delegacje 
z wszystkich gminnych szkół i przed-
szkoli, traktował o trudnej drodze na-
szych przodków, którzy walczyli o to, by 
Polska była wolna. Rys historyczny od 
pierwszego rozbioru Polski aż do 1918 
roku przeplatany był pieśniami patrio-
tycznymi. Program został przygotowa-
ny pod kierunkiem nauczycieli: Ewy 
Grabień, Danuty Kostowal–Suwaj, Da-
nuty Nykiel, Haliny Przały i Dominika 
Bańdury. jgk
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Wieczornica 
w Krzywaczce

W tym roku po raz pierwszy zor-
ganizowano – piękne i bardzo 
uroczyste – Wiejskie Obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości 
w Krzywaczce 11 listopada 2017 r. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. za Ojczyznę koncelebrowana przez 
ks. Czesława Stożka – wikarego z Pa-
rafii św. Maksymiliana Marii Kolbego  
w Krakowie–Mistrzejowicach oraz księ-
ży proboszczów Zbigniewa Drobnego  
i Jacka Budzonia. Ks. Czesław wygłosił 
on poruszające kazanie o miłości ojczy-
zny zawartej w słowach polskich poetów. 

Uroczystości odbyły się pod pa-
tronatem posła Jarosława Szlachetki, 
burmistrza Piotra Pułki, proboszcza 
parafii w Krzywaczce ks. Zbignie-
wa Drobnego, sołtysa Janusza Starca 
oraz Jerzego Kozka z Zarządu Fun-
dacji Pomoc Polakom Donbasu, który 
prowadził uroczystość. Organizatorzy 
i goście z kościoła przybyli do straż-
nicy OSP, by wspólnie śpiewać pieśni 
patriotyczne. Swoje wspaniałe umie-
jętności zaprezentował jak zawsze nie-
zawodny szkolny zespół „Unisono” 
prowadzony przez Małgorzatę Wątor.  
W nagrodę otrzymał publikacje książ-
kowe ufundowane przez Jerzego Kozka. 

Podczas wieczornicy wystąpił 
też zespół Angelus. – Zespół powstał  
w 1998 r. przy parafii rzymskokatolickiej 
w Ługańsku we wschodniej Ukrainie. 
Tworzą go absolwenci Donieckiej Aka-
demii Muzycznej, którzy mają polskie 
korzenie. Wokaliści śpiewają w różnych 
językach (rosyjskim, ukraińskim, pol-
skim, angielskim, niemieckim, włoskim, 
hebrajskim i łacińskim). Wykonują mu-
zykę sakralną, współczesną i starodaw-
ną. Wojna w Donbasie spowodowała, że 
członkowie zespołu zostali zmuszeni do 
ucieczki z kraju. I tak; Wiktoria Charczen-
ko (skrzypce i wokal) oraz Helena Szwiec 
(wokal) mieszkają w Warszawie, Irena 
Słuszczyńska (wokal) w Krakowie, Irena 
Łaptinowa (flet) w zachodniej Ukrainie  
w Chmielnickim a Sergiusz Romaniuk (gi-
tara) w Krynicy Zdroju. Solidaryzując się 
ze swymi Rodakami i organizując koncer-
ty, zespół prowadzi kwesty, które w całości 
przekazuje na rzecz Fundacji Pomoc Pola-
kom Donbasu. W ten sposób wspiera też  
5 rodzin, które zamieszkają w Krzywaczce  
w podarowanym przez gminę Sułkowice  
dawnym budynku przedszkola, a który 
remontują we własnym zakresie – mówi 
Wiktoria Charczenko.
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Wodociąg na Pagorku

Budowa wodociągu na Pagorku w Harbutowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej 
kontynuuje budowę wodociągu  
w Harbutowicach. Prace ziemne 
prowadzone są na Pagorku.

Po oddaniu do użytku zbiornika 
wody na Gościbi, przewidzianego do ob-
sługi nowych odcinków wodociągu, ZGK 
buduje linię wodociągową na Pagorku 
w Harbutowicach, gdzie w ubiegłych 

LGD zaprasza
Promocja najnowszej książki wy-
danej przez LGD, rozdanie nagród 
laureatom konkursu fotograficz-
nego  oraz gawęda o naszych ka-
pliczkach złożą się na spotkanie 
promocyjne w poniedziałek 20 li-
stopada na godz. 16 w Sali Samo-
rządowej w Starej Szkole.

Kolejne punkty programu słu-
żą ukazaniu walorów historycznych 
obszaru Gmin Sułkowice i Myślenice. 
Najnowsza książka z cyklu „Rozmowa 
Wnuka z Dziadkiem” opisuje kapliczki 
oraz inne obiekty zabytkowe widziane 
oczami dzieci i ich dziadków. Figurom, 
krzyżom, kaplicom i kapliczkom na ob-
szarze LGD poświęcona też będzie ga-
węda pasjonata. Przy okazji spotkania 
zostaną zaprezentowane prace laurea-
tów konkursu fotograficznego „Tradycja 
w obiektywie”,  którego celem było zob-
razowanie obrzędów, i tradycji charak-
terystycznych dla obu gmin.

Spotkanie zostało zorganizowane w ra-
mach projektu LGD współfinansowanego 
przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poddziałania 
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 awz

Do wspólnej biesady mieszkań-
cy Krzywaczki otrzymali Śpiewnik 
Pieśni Patriotycznych. W przytulnej at-
mosferze, przy kawie i herbacie oraz 
przy cieście podanym przez Stowarzy-
szenie Gospodyń „Swojskie Klimaty”, 
poseł Jarosław Szlachetka, a następ-
nie burmistrz Piotr Pułka dziękowali 
organizatorom za inicjatywę oraz za 
wkład pracy, serca i zaangażowanie  
w przygotowanie tak pięknej uroczysto-
ści, życząc, by była ona kontynuowana  
w latach następnych.  jkg

Wymiana pieców i odpady wielkogabarytowe
Te dwa tematy poruszali mieszkań-
cy na większości jesiennych zebrań 
wiejskich. Często powracają one tak-
że na posiedzeniach Rady Miejskiej.

Jak wyjaśnia burmistrz (i jak pi-
saliśmy już w poprzednich wydaniach 
„Klamry”), w tym roku nasza gmina nie 
uzyskała dofinansowania do wymiany 

kotłów centralnego ogrzewania w pry-
watnych domach. Na program małopolski 
województwo miało za mało pieniędzy, by 
sfinansować wnioski ze wszystkich chęt-
nych gmin. Jest jednak szansa, że będzie 
to możliwe w roku przyszłym. 

Odpady wielkogabarytowe, jeżeli 
sa wystawiane razem z odpadami segre-
gowanymi, są nieodpłatnie odbierane 

Zespół Angelus z Ukrainy podczas patriotycznej wieczornicy w Krzywaczce

md suchych latach brak wody dotkliwie 
dawał się we znaki. Budowa prowadzo-
na jest w terenie wyjątkowo trudnym  
o kamienistym podłożu, co dyktuje tem-
po prowadzenia inwestycji. Obecnie, 
wraz z gotowym już zbiornikiem wod-
nym, wykonane jest ok 1/3 projektu. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Można je również osobiście dostarczać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na dawnym składowisku 
odpadów w Sułkowicach.

Więcej na temat zasad odbioru od-
padów komunalnych w 2018 r. napiszemy 
w grudniowym wydaniu „Klamry”.

red.
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Elżbieta Bukowska, Teresa Jasuba,  
Renata Krakowiak, Joanna Szafra-
niec, Anna Zajda i Jadwiga Zajda 
to nauczycielki, które w tym roku 
otrzymały nagrodę burmistrza. Po-
dziękowania i gratulacje otrzyma-
li również dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych oraz dwoje 
nauczycieli mianowanych: Iwona 
Wojtycza z ZPO w Rudniku oraz Ma-
ciej Matoga z ZPO w Krzywaczce.

Nagrody Burmistrza
na Dzień Edukacji Narodowej

Podczas dorocznej gminnej uro-
czystości z okazji święta edukacji, która 
odbyła się w Starej Szkole w Sułkowicach 
w czwartek 12 października, burmistrz 
Piotr Pułka, w obecności przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Jana Sochy, sekre-
tarz gminy Małgorzaty Dziadkowiec, 
kierownik Zespołu Ekonomiki Oświa-
ty Jolanty Oliwy i kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury i Rekreacji Barbary Fla-
gi, wręczył wyróżnionym nauczycielom 

nagrody, gratulował im osiągnięć i dzię-
kował za ich zaangażowanie w wysoki 
poziom naszej oświaty.

Każda gminna placówka oświa-
towa miała możliwość (ale nie obowią-
zek) wyznaczenia do Nagrody Burmi-
strza nauczyciela wybitnego, którego 
zasługi warto docenić na forum gminy. 

Nagrodzeni dyrektorzy
Nagrody za całokształt dzia-

łań na rzecz oświaty otrzymali również 
dyrektorzy szkół i przedszkoli: Rena-
ta Skrzeczek z ZPO w Biertowicach, 
Małgorzata Kisielewska z ZPO w Har-
butowicach, Mirosław Chmiel z ZPO  
w Krzywaczce, Mirosław Pękala z ZPO 
w Rudniku, Stefania Pilch ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Sułkowicach, Krystyna 
Starzec z Przedszkola Samorządowego 
nr 1 i Jadwiga Żak z Przedszkola Sa-
morządowego nr 2 w Sułkowicach oraz 
Bernadeta Żurek – kierownik Świetlicy 
Środowiskowej. Podziękowanie z gratu-
lacjami i upominkiem otrzymała także 
Krystyna Madejczyk, która w tym roku 
pełni obowiązki dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Sułkowicach.

Nagrodzeni nauczyciele
Aktywni, obowiązkowi, zdy-

scyplinowani, zaangażowani, otwarci, 
„wielofunkcyjni”. Poniżej zamieszczamy 
wybór ich osiągnieć i dokonań z wnio-
sków dyrektorów o przyznanie nagrody.

Elżbieta Bukowska – nauczycielka matematy-
ki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. 
Systematycznie doskonali swój warsztat pracy, 
uczestnicząc w kursach i warsztatach. Stosuje 
metody aktywizujące i problemowe. Jest jedną  
z inicjatorek i organizatorek gminnego Konkur-
su Matematyczny AS dla klas 4, 5 i 6. Opraco-
wała i wdrażała program do edukacji regional-
nej „Moja mała ojczyzna. Jestem dumny, że stąd 
pochodzę”. Prowadzi koło matematyczne. Od 
2005 r. ma uprawnienia egzaminatora spraw-
dzianu w sześcioletniej szkole podstawowej. 
Jej wychowankowie zajmują czołowe miejsca  
w rankingu na najaktywniejszą klasę w szko-
le. W roku szkolnym 2016/17 była opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego. Organizuje akcje 
charytatywne i ekologiczne. Jako członek Ko-
mitetu Organizacyjnego obchodów 25-lecia 
nadania szkole imienia Adama Mickiewicza 
wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizo-
wała m.in. bal karnawałowy w stylu romanty-
zmu z wyborami sobowtóra Patrona. Pomaga  
w organizacji Pikniku Rodzinnego. Jej wycho-
wanek otrzymał nagrodę Burmistrza Primus 
Inter Pares jako najlepszy absolwent szkoły.

Teresa Jasuba – nauczycielka w Przedszkolu 
Samorządowym nr 2 w Sułkowicach. Ukoń-
czyła m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu te-
rapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. 
Dzieci przez nią prowadzone osiągają wysoki 
poziom dojrzałości szkolnej. W równym stop-
niu wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci 
o wolniejszym tempie rozwoju i wykazujących 

szczególne predyspozycje rozwojowe. Syste-
matycznie uczestniczy w różnych formach do-
skonalenia zawodowego. Promuje osiągnięcia 
dzieci w środowisku lokalnym poprzez udział 
w konkursach: plastycznych, muzycznych, 
uroczystościach gminnych i lokalnych. Jej pod-
opieczni zajęli m.in. II i III miejsce w VI i VII 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastora-
łek, wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie 
Piosenki Angielskiej, III m. w gminnym Kon-
kursie Stroików Bożonarodzeniowych, II m.  
w XII edycji Regionalnego Konkursu Plastycz-
nego „Zwierciadło” pt. Człowiek tworzy różne 
kwiaty, I m. oraz wyróżnienie w gminnym 
Konkursie Stroików Wielkanocnych – konkur-
sach organizowanych przez Sułkowicki Ośro-
dek Kultury. Ponadto są laureatami I miejsca 
w gminnym Przedszkolnym Konkursie Tańca 
Nowoczesnego w Rudniku, wyróżnienia i III m.  
w gminnym Konkursie Plastycznym w Krzy-
waczce pt. Mamo, tato, już lato oraz III m. za 
strój w konkursie parafialnym podczas Koro-
wodu Świętych. Jest przedstawicielem przed-
szkola w zespole uzgodnień ZFŚS. Nadzoruje 
zbiórkę zużytych baterii na terenie przedszkola.

Renata Krakowiak – nauczycielka w Przed-
szkolu Samorządowym nr 1 w Sułkowicach. 
Wzorowo planuje i organizuje pracę peda-
gogiczną. Wspomaga dzieci z trudnościami 
w nauce, dba o rozwijanie zainteresowań  
i talentów dzieci zdolnych. Organizuje zaję-
cia dodatkowe, konkursy, turnieje sportowe. 
Przygotowuje dzieci do występu na gminnych 

imprezach, m.in. Jarmarku Sułkowicka Je-
sień, pikniku Family Fest i gminnych konkur-
sach. Współpracuje z instytucjami niosącymi 
pomoc dzieciom z problemami, a także z PSP  
w Myślenicach i z policją. Organizuje dla 
dzieci wyjazdy do teatru, ZOO, zaprasza do 
przedszkola interesujących ludzi, włącza  
w zajęcia rodziców, wykorzystując ich poten-
cjał osobowy i zawodowy.

Joanna Szafraniec – nauczycielka bibliote-
karka ZPO w Krzywaczce. Wzbogaca war-
sztat informacyjny biblioteki, opracowując 
własne zestawienia bibliograficzne. Przy-
gotowuje uczniów do udziału w konkursach 
organizowanych przez biblioteki publiczne, 
prowadzi koło biblioteczne i zajęcia połączone  
z promocją książek zakupionych w ramach 
rządowego programu „Książki naszych ma-
rzeń”. Współorganizuje zajęcia tematyczne 
prowadzone przez innych nauczycieli w biblio-
tece. Jest inicjatorką wielu akcji rozwijających 
zainteresowania czytelnicze np. Międzynaro-
dowy Dzień Postaci z Bajek, Rewia mody lite-
rackiej, Randka w ciemno z książką, czy Bajki 
wszechczasów itp. Jest organizatorem licznych 
konkursów szkolnych np. literackich, recyta-
torskich, plastycznych, medialnych. Nieusta-
jąco pogłębia swoją wiedzę i umiejętności 
zawodowe. Współpracuje z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Sułkowicach (przygotowywani 
przez nią uczniowie byli laureatami konkur-
su historycznego gminnej biblioteki z okazji 
1050-lecia chrztu Polski) i Biblioteką Pedago-

Uczestnicy gminnego święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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giczną w Myślenicach. Jest także prezesem 
stowarzyszenia Muzyczna Parantela.

Anna Zajda – nauczycielka biologii, chemii, 
zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 2  
w Sułkowicach. Stosuje różnorodne formy i me-
tody pracy, dostosowując je do potrzeb różnych 
zespołów klasowych, wzbogaca swój warsztat 
pracy poprzez zakup nowoczesnych środków 
dydaktycznych, a część plansz, wykresów  
i modeli sporządza własnoręcznie. Często wy-
korzystuje środki audiowizualne, prezentacje 
multimedialne, gry dydaktyczne. Mobilizuje 
uczniów do aktywnego uczestnictwa w turnie-
jach i konkursach (prowadzi zajęcia przygoto-
wujące do Konkursu Małopolskiego Kuratora 
Oświaty z biologii, do Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym). Systematycznie pogłę-
bia swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc 
w licznych szkoleniach i kursach. Bierze czyn-
ny udział w przygotowaniu zagranicznych 
wycieczek szkolnych (np. do Hiszpanii, Austrii  
i Czech oraz na Węgry). Prowadzi liczne lekcje 
i pogadanki na temat niebezpieczeństw inter-
netowych, cyberprzemocy, asertywności, uży-
wek. W roku 2016/17 pełniła funkcję opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego. Jako opiekun ra-
diowęzła stworzyła grupę redakcyjną, która 
przygotowywała audycje okolicznościowe. Jest 
także odpowiedzialna za nagłośnienie imprez 
i uroczystości szkolnych.

Jadwiga Zajda – nauczycielka przyrody  
w ZPO w Rudniku. Od lat przygotowuje ucz-

niów do konkursów  rożnych szczebli, np. 
gminnego „Ja to wiem” (uczeń zdobył 3. miej-
sce), Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego 
organizowanego przez Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty (finalista w 2014 r.), Turnieju 
Ekologicznego w ZSZiO w Sułkowicach (I m. 
drużynowo, II i III indywidualnie w 2014 r.,  
III m. drużynowo w 2013 i w 2012 r.). Propa-
guje zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie  
i ochronę środowiska poprzez organizację ta-
kich wydarzeń, jak np. degustacje: Darów 
Ziemi, chleba i ciast, w ramach projektu Zwy-
czaje i tradycje Wielkanocne, akcji Kulinarne 
podróże po strefie równikowej i śródziemno-
morskiej. Organizuje Dzień Zdrowia, akcję 
zbierania zużytych ogniw i baterii, spotkania 
tematyczne pn. Porozmawiajmy o recyklingu. 
Nagrody dla dzieci za udział w konkursach po-
zyskuje od firm. Od lat organizuje dla uczniów 
sobotnie tematyczne wycieczki do Krakowa 
i Myślenic np. Poznajemy zabytki Krakowa, 
Kraków ścieżkami Jana Pawła II, Poznajemy 
miasto siedziby powiatu itp. Wraz ze Służbą 
Maltańską i strażakami z OSP Rudnik co roku 
organizuje warsztaty – pokazy pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Brała także czynny udział  
w projekcie Szkoła z klasą 2.0. W oparciu  
o swoje dokonania zawodowe napisała wnio-
sek do Ośrodka Rozwoju Edukacji o nadanie 
ZPO w Rudniku tytułu Szkoły Odkrywców Ta-
lentów (certyfikat 20 czerwca 2017 r.).

oprac. Joanna Gatlik–Kopciuch

Kto odblaski 
ma,  

ten o życie 
swoje dba
Wraz z nastaniem jesieni we 
wszystkich szkołach ruszyły akcje 
i programy wychowawcze promu-
jące bezpieczeństwo – nie tylko na 
drogach. Część gminnych szkół tra-
dycyjnie włącza się w ogólnopolski 
projekt Odblaskowa Szkoła. Inne 
realizują własne pomysły, jednak 
sprawa odblasków wszędzie jest 
„na topie”. Nie ma najmniejszych 
wątpliwości, że odblaski mogą ura-
tować życie pieszego. 

Dzieci uczą się o znaczeniu odbla-
skowych elementów ubrania dla własne-
go bezpieczeństwa i chętnie przekazują 
tę wiedzę dorosłym. Sposób organizacji 
„odblaskowych” akcji sprawia, że należą 
one do bardzo lubianych przez uczniów 

i są świetnym przykładem połączenia 
przyjemnego z pożytecznym. 

Odblaskowy różaniec z SP 1
Od kilku lat szkoła we współpra-

cy z sułkowicką parafią organizuje akcję 
Odblaskowy Różaniec, adresowaną do do-
rosłych. – Akcja ma na celu podniesienie 
świadomości naszego lokalnego społeczeń-
stwa, przekazanie, jak ważne jest bycie wi-
docznym na drodze, zwłaszcza wieczorową 
porą, gdy widoczność jest znacznie ograni-
czona – mówi Magdalena Klus. 

19 października przed kościołem 
nauczycielki rozdawały dzieciom i senio-
rom odblaski, ufundowane przez firmę 
INET z Myślenic, zaś po uroczystej Mszy  
św. dzieci z klas pierwszych poprowadzi-
ły odblaskową procesję różańcową wokół 

kościoła. Procesję dodatkowo oświetliła 
sułkowicka OSP, co pozwoliło naocznie 
przekonać się, jak działają odblaski.  

Błysk zatrzyma opon pisk – SP2
W nowej Szkole Podstawowej nr 2  

wszystko, co dotyczy podstawówki, 
odbywa się po raz pierwszy, także po 
raz pierwszy zawitała tu „Odblaskowa 
Szkoła”.  Uczniowie zostali wyposażeni 
w kamizelki odblaskowe, wzięli udział 
w lekcji Odblaski biorę w ciemno, pro-
wadzonej przez policjanta dzielnicowe-
go Andrzeja Buszko. Dzieci wykonały 
transparenty z pomysłowymi hasłami 
promującymi odblaski i udały się do 
Rynku, by w praktyce ćwiczyć pozna-
ne zasady bezpieczeństwa. W szkole 
przeprowadzone zostały konkursy: pla-
styczny pt. Jestem widoczny na drodze – 
jestem bezpieczny i wiedzy o ruchu dro-
gowym, powstawały klasowe gazetki  
i plakaty związane z bezpieczeństwem. 

Odbyło się spotkanie pod hasłem 
Dla babci i dziadka świecimy przykła-
dem, podczas której wnuczęta wręczyły 
seniorom odblaskowe opaski oraz zapre-
zentowały wiersze, taniec i inscenizację. 

Zorganizowany też został pokaz 
Odblaskowej mody dla uczniów oraz Od-
blaskowy jogging wokół sułkowickiego 
zalewu dla rodziców i nauczycieli.  

– Podjęte działania (...) przede 
wszystkim zachęcały do praktycznego 
stosowania znaczków odblaskowych, 
które w istotny sposób wpływają na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych porusza-
jących się po zmroku i w dzień przy ogra-
niczonej widoczności – wyjaśnia Iwona 
Wrona, wychowawczyni klasy I.

Inne pomysły
Odblaskowa Szkoła jest również 

realizowana w ZPO w Rudniku. Szko-
ły, które bezpośrednio nie biorą udziału  
w tym projekcie, też podkreślają rolę od-
blasków we własnych programach, np. 
ZPO w Krzywaczce realizuje projekt 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 
Szkoły organizują spotkania z policjan-
tami i lekcje poświęcone bezpieczeństwu 
na drodze oraz w życiu publicznym. red.
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Uroczystości w dniu 16 paździer-
nika w Harbutowicach rozpoczęła 
Msza św. w kościele parafialnym,  
a następnie uczniowie wraz z na-
uczycielami i gośćmi przeszli, pro-
wadzeni przez poczty sztandarowe 
szkoły i OSP, na okolicznościową 
akademię w szkole. Akademia tak 
się spodobała, że 29 października 
została wystawiona w SOK-u dla 
wszystkich mieszkańców gminy.

 
Ze świętymi 
Janem Pawłem II i Jadwigą Śląską

Mszę św. rocznicową koncele-
browali ks. proboszcz Janusz Stopiak  
i ks. rodak Franciszek Bobeł. We wpro-
wadzeniu kapłani przypomnieli postać 
patronki dnia 16 października św. Jadwi-
gi Śląskiej. To w dniu jej święta wybrany 
został na Stolicę Apostolską ks. kard. Ka-
rol Wojtyła, co później wielokrotnie, przy 
różnych okazjach podkreślał. W kazaniu 
ks. Franciszek Bobeł powrócił do wartości 
reprezentowanych przez oboje świętych, 
zwłaszcza odnośnie wychowania mło-
dzieży. Pokrótce omówił zmiany, jakich 
doświadczyła szkoła w Harbutowicach 
w ciągu 20 lat ze swoim wybitnym Patro-
nem. Przypomniał najważniejsze wyda-
rzenia, takie jak ufundowanie sztandaru, 
budowa sali sportowej, rozbudowa i mo-
dernizacje bazy szkolnej, wreszcie aktu-
alizacja imienia Patrona po kanonizacji 
Jana Pawła II. Z dużą nadzieją i aprobatą 
mówił o zmianach wprowadzonych przez 
obecną reformę oświatową, wskazując na 
wartość, jaką jest wychowanie dziecka  
i młodego człowieka w środowisku rodzin-
nym, które jest w stanie skuteczniej chro-
nić go przed zawirowaniami okresu doj-
rzewania i złymi wpływami z zewnątrz.

W oprawie Mszy św. udział brali 
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Obok 
pocztu sztandarowego szkoły stanął po-
czet harbutowskiej OSP. Uczniowie śpie-
wali psalmy, chór połączony ze scholą 
prowadził śpiew pieśni, przedstawiciele 
wszystkich środowisk szkoły czytali we-
zwania modlitwy wiernych, a rodzice po-
nieśli do ołtarza chleb, winogrona i wino.

Gratulacje, życzenia, powinszowania
Po przejściu do szkoły część ofi-

cjalną święta rozpoczęto od wprowadze-
nia pocztów sztandarowych i odśpie-
wania hymnu szkół imienia św. Jana 
Pawła II. Gości powitała dyrektor Mał-
gorzata Kisielewska, a następnie przy-
pominała kolejne etapy wyboru imienia 
Patrona przez środowisko szkolne oraz 
podziękowała za nadanie szkole imie-
nia ówczesnemu burmistrzowi Adamo-
wi Gumularzowi oraz ówczesnej Radzie 
Miejskiej. Dziękowała także ówczesnej 
Radzie Pedagogicznej i wieloletniej dy-
rektorce szkoły Zofii Frosztędze oraz 

nauczycielom, którzy przez 20 lat zna-
komicie prowadzili pracę z Patronem.

W tym dniu szkoła gościła wie-
le znakomitych osób, w tym radnych 
Rady Miejskiej, dyrektorów gminnych 
placówek oświatowych, pracowników 
Urzędu Miejskiego i instytucji gmin-
nych, byłych dyrektorów, nauczycieli  
i pracowników szkoły w Harbutowicach, 
burmistrza I i II kadencji Adama Gumu-
larza, delegację Stowarzyszenia Pomocy 
Szkole Małopolska z prezesem Bohda-
nem Piotrowiczem, księży. Burmistrz 
Piotr Pułka wraz przewodniczącym Rady 

lat ze świętym  
Janem Pawłem 20 II

Szkoła Podstawowa w Harbutowicach świętowała 20. rocznicę  
przyjęcia za patrona Papieża Jana Pawła II

Miejskiej Janem Sochą i wiceprzewodni-
czącą Krystyną Sosin na ręce dyrektorki 
wręczyli oprawiony adres gratulacyjny, 
kwiaty i laptopa. List gratulacyjny Mało-
polskiej Kurator Oświaty odczytała i wrę-
czyła starszy wizytator Anna Klimas-Wa-
ligóra. Swoje książki z podróży po krajach 
dalekich oraz dwa tomy Who is who  
w Polsce podarował szkole ks. Franciszek 
Bobeł. Ksiądz rodak jest absolwentem 
harbutowskiej szkoły. W leksykonie Who 
is who, wśród najbardziej znanych osób  
w Polsce umieszczona została także i jego 
sylwetka. Gratulacje i upominki wręczali 

Fragment początkowy występu z okazji 20-lecia nadania szkole imienia św. Jana Pawła II

Fragment finału występu z okazji 20-lecia nadania szkole imienia św. Jana Pawła II
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też dyrektorzy szkół gminnych oraz dy-
rektor ZSZiO Waldemar Wolski.

Słowem, muzyką i pantomimą
Uroczystość zakończył występ 

uczniów – jak zwykle przygotowany  
z wielkim wyczuciem i smakiem. Scena-
riusz oparty został o wartości, które stały 
się bardzo ważne w nauczaniu Jana Pa-
wła II, na które kładł wielki nacisk i któ-
re stały się niejako programem wycho-
wawczym szkoły. Każdą przedstawianą 
wartość wprowadzał znakomicie dobra-
ny cytat z wystąpień papieskich. Wtedy 
też z głośników popłynął jego głos – i ten 
mocny i jasny głos Papieża w sile wieku 
i ten z ostatnich lat, głos ludzkiej nie-
mocy i wielkiej wewnętrznej siły. Z dala 
od banału, hasłowości i patosu, autorzy 
scenariusza wybierali słowa i konteksty 
dające do myślenia, uświadamiające, że 
Papież ma nam wciąż bardzo wiele do 
powiedzenia, a jego nauczanie odbie-
rane bezpośrednio z jego przemówień 
wybiega ponad upływ czasu i aktualne 
okoliczności.

Tabliczki z nazwą wartości,  
o których mówiono, uczniowie układali 
na schodach przed portretem Patrona,  
a następnie poszczególne grupy ucz-
niów przestawiały scenki tematyczne. 
Ale zanim to nastąpiło, na czarno-bia-
łym tle przedstawiona została czarno-
-biała pantomima obrazująca odwiecz-
ną walkę o człowieka między dobrem 

i złem. Gdy mowa była o miłosierdziu, 
uczniowie przedstawili – również pan-
tomimą – przypowieść o miłosiernym 
Samarytanine, a gdy rzecz traktowała  
o tolerancji, uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Harbutowicach czytali przej-
mujące wiersze Danuty Dróżdż i Marii 
Jasek, a następnie zagrał i zaśpiewał 
duet osób niepełnosprawnych z towa-
rzyszeniem Roberta Piątkowskiego. 
Gdy mowa była o pokoju, tekst odczytał 
przedstawiciel rodziców.

Znakomicie przemyślany, dyna-
miczny program, złożony z fragmentów 
wierszy, piosenek i pieśni, scen teatralnych 
i tanecznych opracowywali praktycznie 
wszyscy dorośli, łącznie z pracownika-
mi niepedagogicznymi pomagającymi  
w przygotowaniu scenografii. Nas cało-
ścią czuwały Anna Golonka, Katarzyna 
Mendys i Bernadetta Zaremba.

Pola nadziei
Na zakończenie dyrektor Małgo-

rzata Kisielewska zaprosiła przedstawi-
cieli gości, rodziców i uczniów do zasa-
dzenia cebulek narcyzów na szkolnym 
Polu Nadziei. Szkoła w Harbutowicach od 
roku współpracuje z Hospicjum w Wiśnio-
wej. Bardzo ceni tę współpracę i pragnie 
jeszcze bardziej zaangażować się w po-
moc ludziom chorym na raka i inne choro-
by przewlekłe oraz ich opiekunom. 

tekst i fotografie Anna Witalis-Zdrzenicka

Szanowna Pani Dyrektor, Państwo Nauczyciele, Pracownicy, 
Uczniowie, Rodzice i Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Harbutowicach

 Od dwudziestu lat Państwa Szkole patronuje św. Jan Paweł II. Byliście jedną z pierw-
szych szkół, które przyjęły to wielkie Imię. To była mądra i brzemienna w skutki decyzja. Wybór 
Patrona z jednej strony ustala priorytety i wartości, które staną się dominujące w pracy wy-
chowawczej, a z drugiej – jest podjęciem moralnego zobowiązania. Społeczność szkoły, która 
zdecydowała się nosić imię św. Jana Pawła II, jednocześnie zobowiązała się, że postara się być 
godna swojego Patrona, że dołoży wszelkich starań, by osiągać ten cel.  

 Św. Jan Paweł II to nie jest łatwy Patron dla tak młodych Wychowanków. Bez wąt-
pienia wybitny Papież w dziejach Kościoła, człowiek wielkiej wiary, był zarazem filozofem  
i intelektualistą, aktywnym rzecznikiem otwarcia i dialogu – szeroko rozumianej ekumenii. 
Potrafił łączyć szacunek dla różnorodności świata i ludzkiej osoby z ogromnym przywiązaniem 
do wartości chrześcijańskich i własnej Ojczyzny. Wiedział, jak mało kto, że miłość i tolerancja 
dla odmienności drugiego człowieka musi łączyć się z zakorzenieniem w Bogu i we własnej 
kulturze. Że człowiek bez korzeni nie jest w stanie zrozumieć innych kultur, że nie jest w stanie 
się na nie otworzyć.  I że nie jest w stanie unikać zagrożeń współczesnego świata. 

 Trudną lekcję zadaliście sobie Państwo do odrobienia i przez dwadzieścia lat do-
skonale sobie z nią radzicie. Znamy Wasze apele, konkursy, prace uczniów. Wasza Szkoła nie 
tylko nosi imię św. Jana Pawła II, nie tylko strzeże Jego dziedzictwa i przekazuje je najmłod-
szym pokoleniom Wychowanków, ale również krzewi to dziedzictwo i przypomina je dorosłym  
Mieszkańcom Harbutowic.

 My, Rada Miejska i Burmistrz Gminy Sułkowice, możemy jedynie dziękować za to  
i chylić czoła przed Waszą pracą. Głęboko wierzymy, że św. Jan Paweł II Wam błogosławi w tej 
posłudze i wyprasza Wam Dary Ducha Świętego na ten czas i na nadchodzące lata. 

Życzymy, by Wasza Szkoła kontynuowała tę szlachetną misję,
by Wasza praca przynosiła wiele satysfakcji,

by rozwijała duchowo zarówno młodzież, jak i pracowników szkoły,
by kolejne lata ze św. Janem Pawłem II były owocne i szczęśliwe.

Jan Socha , przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pułka, burmistrz

Adres okolicznościowy dla Szkoły Podstawowej w Harbutowicach

Rodzice przygotowali dary ołtarza

Oprawę Mszy św. przygotowali przedstawi-
ciele społeczności szkolnej

Poczty sztandarowe ZPO i OSP w Harbutowi-
cach na uroczystości w szkole

Gratulacje, podziękowania i życzenia od bur-
mistrza i Rady Miejskiej

Pierwsze cebulki żonkili na szkolnym „Polu 
Nadziei” zasadzili gospodarze i goście
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Żeby  n i e  wy -
rzucać jedze-
nia,  ty lko dać 
potrzebującym

Stowarzyszenie Bank Żywności 
w Krakowie obchodzi w tym roku 
swoje 20-lecie. Na jubileuszową 
galę zostali zaproszeni przedstawi-
ciele naszej gminy.

Od 2007 r. do osób potrzebują-
cych wsparcia z naszego obszaru tra-
fia rocznie ok. 30 ton jedzenia z Banku 
Żywności za pośrednictwem sułkowi-
ckich kół Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów oraz Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej.

Idea i misja
Zasada, którą kieruje się Bank 

Żywności jest prosta. Nie można marno-
wać żywności, skoro są głodujący i nie-
dożywieni ludzie. Trzeba więc wziąć ją 
stamtąd, gdzie jest jej nadmiar, gdzie była-

by wyrzucona i dać tam, gdzie jej brakuje. 
Efekt tej „polityki” to 55 tysięcy ton jedze-
nia przekazanych potrzebującym w ciągu 
20 lat! – W pierwszych latach działalności 
przekazywaliśmy 200 ton żywności rocznie 
i już wtedy wydawało nam się, że jest to 
niebotyczna ilość. Dziś jest to ok. 5.000 ton 
– bilansuje prezes krakowskiego BŻ Beata 
Ciepła. – Naszą misją jest nie tylko ochro-
na żywności przed zmarnowaniem. Urato-
wana żywność to uratowane zasoby nie-
zbędne do jej wyprodukowania, uratowana 
energia, a więc i całe środowisko – dodaje.

Na stronie internetowej Banku 
Żywności czytamy: Istotą naszego dzia-
łania jest systematyczne pozyskiwanie 
żywności z różnorodnych źródeł - przede 
wszystkim takiej, która może ulec zepsu-
ciu lub zniszczeniu. Następnie, przed 
upływem terminu przydatności do spo-

życia, rozdzielamy ją wśród lokalnych 
organizacji dobroczynnych i placówek 
pomocy społecznej, walczących z gło-
dem i niedożywieniem.(…) Zebrana 
żywność, za pośrednictwem ponad trzy-
stu organizacji partnerskich, trafia każ-
dego miesiąca do kilkudziesięciu tysięcy 
osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji 
życiowej i materialnej.

Żywność z BŻ pochodzi zarówno 
z sieci sklepów, jak też ze zbiórek pro-
wadzonych od prywatnych darczyńców.

Gala 20-lecia
Partnerzy Banku 5 paździer-

nika zaproszeni zostali do wspólnego 
świętowania jubileuszu 20-lecia stowa-
rzyszenia. Beata Ciepła z jednej strony 
witała i prezentowała tych, za pomocą 
których zebrane jedzenie jest rozdzie-

Prezes Beata Ciepła z delegacją Gminy Sułkowice 
na gali 20-lecia Banku Żywności w Krakowie

fot. Anna Witalis-Zdrzenicka

Sesje Rady Miejskiej 25 września i 30 października 2017 r.
25 września

Radni pozytywnie zaopiniowali 
informacje: o przebiegu letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży zorganizowa-
nego przez Świetlicę Środowiskową oraz 
Sułkowicki Ośrodek Kultury, a także 
informację o przebiegu wykonania bu-
dżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.  
Uchwalono zmiany w Statucie Gminy do-
tyczące nazw jednostek organizacyjnych 
(w związku z nowym ustrojem szkolnym); 
uchwały o sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym części działki gminnej w Sułko-
wicach przy ul. Partyzantów oraz w try-
bie przetargowym części działki gminnej  
w Biertowicach. Na wniosek ZGK przyję-
to uchwałę w sprawie zamiany i zakupu 
nieruchomości gruntowych w Krzywacz-
ce na urządzenie gminnej drogi dojazdo-
wej do planowanej pompowni kanalizacji 
sanitarnej. Docelowo ma nastąpić połą-
czenie drogi krajowej z gminną. 

W ramach interpelacji radni  
i sołtysi zgłosili bieżące potrzeby i uster-
ki, takie jak rozbite, czy brakujące lustra 
drogowe, zardzewiałe barierki, nowe 
dziury w drogach.

Dyrektor Małgorzata Kisielew-
ska wraz z reprezentacją uczniowską 
zaprosiła Burmistrza oraz Radę Miejską 
na uroczyste obchody 20-lecia nadania 
szkole w Harbutowicach imienia Jana 
Pawła II a Prezes Stowarzyszenia „Tra-

dycja i Przyszłość” Aleksandra Korpal 
poinformowała, że po wakacyjnej prze-
rwie wznawia działalność Galeria Inter-
nat i zaprosiła zebranych na finisaż wy-
stawy „Obrazy do twojego domu”. jgk

30 października 
Po stałych punktach programu, 

burmistrz przedstawił prezentację obra-
zującą stan realizacji dokumentów stra-
tegicznych gminy w 2017 r. Przedłożył 
informację o działaniach gminy na rzecz 
ochrony środowiska i analizę gospodar-
ki odpadami komunalnymi za rok 2016. 

Radni, zgodnie z wymaganiami 
Prawa Oświatowego i procedurą wpro-
wadzania reformy oświatowej  podjęli pa-
kiet uchwał stwierdzających przekształ-
cenie dotychczasowych sześcioletnich 
szkół podstawowych w ośmioletnie. 

Rada przyjęła też uchwały w spra-
wie aktualizacji tegorocznego budżetu, 
wprowadziła uszczegółowienia dotyczą-
ce pracy Komisji Rewizyjnej RM oraz 
zaktualizowała nazwy gminnych insty-
tucji kultury w Statucie gminy. 

Zgodnie z nakazem wojewody  
i realizacją ustawy dekomunizacyjnej zmie-
niona została nazwa ulicy 21 Stycznia. 
Przychylając się do woli mieszkańców Rada 
nadała jej nazwę ul. Leśnej (więcej na s. 15). 

Z kolei w związku z rozporządze-
niem ministra ochrony środowiska z grud-

nia 2016 r., które ujednolica system selek-
tywnej zbiórki na terenie całego kraju, 
Rada uchwaliła nowy Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy. 
W naszym przypadku będą to niewielkie 
zmiany. Więcej na ten temat napiszemy 
w grudniowym numerze „Klamry”. RM 
podjęła też stosowną uchwałę w związku 
z cofnięciem przez Skarb Państwa daro-
wizny dla gminy w Biertowicach. 

Rada przyznała tegoroczne na-
grody samorządowe dla: OSP Biertowi-
ce, Ryszarda Judasza i Chóru Seniorów 
Elegii z Rudnika. Laureaci zostali wy-
łonieni  w drodze głosowania z sześciu 
wniosków spełniających wymogi for-
malne (więcej na s. 6).

RIO nadesłała pozytywną opinię 
wykonania budżetu gminy za I półro-
cze br. z uwagami dotyczącymi niższych 
dochodów (nie dokonano planowanych 
sprzedaży nieruchomości oraz niedosza-
cowano potrzeb i wydatków).

Na sesję przybyli rodzice i dyrek-
tor szkoły w Harbutowicach i prosili Radę 
o pilną rozbudowę tej placówki. Ponadto 
Radni złożyli wnioski o m.in.: dalszą bu-
dowę wodociągów w związku z likwida-
cją ujęć prywatnych; rozwiązanie Straży 
Miejskiej; włączenie kolejnych dróg gmin-
nych do porządku odśnieżania. Zgłaszali 
też szkody spowodowane opadami deszczu 
i wichurami oraz usterki na drogach.

 awz
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lane, z drugiej – sponsorów i partne-
rów oraz władze samorządowe różnych 
szczebli. Głównymi partnerami BŻ są 
takie sieci handlowe, jak Tessco i Car-
refour. Podczas gali przedstawiciel Car-
refouru wręczył Beacie Ciepłej  kolejny 
samochód – chłodnię do przewożenia 
produktów żywnościowych. Zaprezen-
towana też została „Zupa na Plantach” – 
inicjatywa grupy wolontariuszy, którzy 
od ubiegłego roku gotują zupę i rozdzie-
lają ją bezdomnym.

Galę w starej zajezdni tramwajo-
wej na krakowskim Kazimierzu zakoń-
czył jubileuszowy tort i koncert Macieja 
Maleńczuka. Wydarzenie przebiegało  
w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Bank Żywności i gmina Sułkowice
W gronie osób dystrybuujących 

produkty żywnościowe na galę zapro-
szeni zostali przedstawiciele naszej 
gminy –  burmistrz Piotr Pułka, sekre-
tarz gminy Małgorzata Dziadkowiec 
i szefowa koła PZERiI Danuta Sołtys. 
Prezes Beata Ciepła wielokrotnie i przy 
różnych okazjach podkreśla otwartość  
i przychylność naszego burmistrza oraz 
łatwość, z jaką współpracuje się z naszą 
gminą.

Jeśli chodzi o animatorów stowa-
rzyszeń charytatywnych, Danuta Sołtys 
jest niewątpliwie wyjątkowa i godna 
wszelkiego uznania. Przez jej ręce (do-
słownie) przechodzi rocznie – od 10 już 
lat – po 25-26 ton jedzenia, które tra-
fia do emerytów, rencistów, inwalidów  
i ich rodzin. Ten rok jest wyjątkowy, bo 
zmieniły się przepisy określające po-
ziom minimalny dochodów osób, któ-
rym można udzielić pomocy. Do końca 
września Danuta Sołtys rozdysponowa-
ła już 35 ton produktów żywnościowych 
z Banku Żywności, a do końca roku spo-
dziewa się, że jeszcze pozyska dodatko-
wo 20 ton. Dodać należy, że żywność  
z BŻ nie jest jedynym źródłem, z które-
go zdobywa ona pomoc dla swoich pod-
opiecznych. Oprócz tej zawrotnej ilości 
jedzenia z BŻ ma jeszcze bezpośrednie 
kontakty z producentami i handlowca-
mi. – Ludzie bardzo to sobie cenią i przez 
ostatnie lata rzeczywiście poprawiły się 
u nas warunki życia nawet w tych naj-
biedniejszych domach. Zwłaszcza w ro-
dzinach, gdzie bardzo dużo pomaga też 
500+, które przecież nie wlicza się do li-
mitu dochodu – wyjaśnia Danuta Sołtys.

Pomoc żywnościową z progra-
mów unijnych i Banku Żywności dys-
trybuuje też koło PKPS w Sułkowicach. 
Jak informuje jego przewodnicząca 
Krystyna Sosin, w okresie od 2010 r. do 
czerwca 2017 r. organizacja ta sprowa-
dziła do naszej gminy z Banku Żywno-
ści w Krakowie 156 ton i 608 kg żywno-
ści o wartości 480 tys. 103 zł. Jedzenie 
to trafiło do ok. 2.500  podopiecznych.

Sami się organizują
Rozdysponowanie w krót-

kim czasie tak dużej ilości produk-
tów, często o bardzo krótkim terminie 
ważności, to duże przedsięwzięcie 
logistyczne. Zwłaszcza że transporty 
przywożone do gminy na jeden raz to 
nawet 10 ton. Dawniej przy rozładunku 
pomagali wolontariusze z ZSZiO. Teraz 
nie jest to konieczne. – Ludzie sami się 
zorganizowali, pomagają jedni drugim 
i wszystko idzie bardzo sprawnie. Nie 
potrzebujemy pomocy. Ale to duży kom-
fort, że w razie jakichś problemów wiem, 
że mogę się zwrócić do pana burmistrza 
i zawsze mogę na gminę liczyć – mówi 
Danuta Sołtys.

Jak się to je?
Jak dobrze wykorzystać otrzy-

mywane dary? Wydawałoby się, że to 
pytanie retoryczne. Każdy przecież 

potrafi coś ugotować, a już na pewno 
każdy potrafi jeść. Ale nie każdy wie, 
jak zagospodarować np. ryż, kaszę czy 
płatki owsiane, by wyczarować z nich 
smaczne i urozmaicone potrawy. Jak 
do posiłków dodawać warzywa i owo-
ce poza gotowaniem ich w wodzie? Jak  
z podarowanych produktów gotować 
ciekawe, smaczne, urozmaicone i zdro-
we posiłki? Tego właśnie uczą dietetycy  
i instruktorzy współpracujący z Ban-
kiem Żywności. Także i w naszej gminie 
odbywają się co jakiś czas takie warszta-
ty gotowania dla osób korzystających  
z pomocy BŻ i dla członków stowarzy-
szeń. Oczywiście partnerem organi-
zującym te warsztaty jest koło PZERiI 
dowodzone przez Danutę Sołtys, a nie-
ocenioną pomocą lokalową służy Spół-
dzielnia Socjalna Podkówka oraz Cen-
trum Kultury w Harbutowicach.

awz

Ul. Leśna zamiast 21 Stycznia

Na zebraniu mieszkańców ulicy 21 Stycznia zdecydowano, że skoro nazwa musi być zmienio-
na, to najlepiej niech się nazywa Leśna 

Wojewoda Małopolski, w opar-
ciu o rozstrzygnięcia Instytutu Pamięci 
Narodowej, wezwał nasz samorząd do 
zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia, zgodnie 
z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użyteczności pub-
licznej (Dz.U. 2016 poz. 744). 

W związku z tym burmistrz  
9 października zaprosił zaintereso-
wanych mieszkańców na zebranie, na 
którym wyjaśnił m.in., że jeśli gmina 
nie zmieni nazwy tej ulicy, to zostanie 
ona zmieniona z urzędu przez Woje-
wodę. Mieszkańcy zaproponowali, by 
zachować nazwę 21 stycznia i umoty-
wować jaką jako Dzień Babci, niemniej 
alternatywnie, spodziewając się decy-
zji odmownej, przeprowadzone zostało 
głosowanie nad kilkoma propozycjami 

nowej nazwy. Zaproponowano ulicę: 
Akacjową, Jodłową, Galicyjską, Cha-
brową i Leśną. Jednym głosem wygrała 
ul. Leśna i taki wariant uchwaliła Rada 
Miejska na sesji 30 października.

W związku ze zmianą nazwy ulicy:
– nie trzeba wymieniać dokumentów oso-

bistych i pozostają one prawomocne do 
terminu ważności określonego na po-
szczególnych dokumentach;

– nie trzeba płacić za zamiany w reje-
strach, spisach, wykazach czy Księgach 
Wieczystych, ale należy ich dokonać 
niezwłocznie, zgodnie z przepisami 
określającymi terminy wprowadzenia 
zmian w danych katalogach;

– nie będzie problemów z dostarczaniem 
korespondencji pod dotychczasowy 
adres; obie nazwy ulicy będą na poczcie 
funkcjonowały równolegle aż do utrwa-
lenia nowej. red.

Szczegółowe informacje nt. konsekwencji zmiany nazwy ulicy w trybie ustawy zainteresowani 
mieszkańcy otrzymali listownie do domu, a także są dostępne na www.gmina.sulkowice.pl



Klamra 8–9 (299–300) wrzesień–listopad 201716

Zebrania wiejskie z funduszem sołeckim 
– 43 172,10 zł  na wieś w 2018 roku

Krzywaczka
Fundusz sołecki na 2018 rok mieszkańcy Krzywacz-
ki przeznaczają na wybrukowanie kostką drogi na 
cmentarz.

Mieszkańcy pytali o dofinansowanie na wymianę kot-
łów, o odbieranie odpadów wielkogabarytowych, o kanaliza-
cję (po raz kolejny jest problem ze zgodami mieszkańców przy 
uzgodnieniach projektowych).

Sołtys przedstawił propozycje do budżetu na 2018 rok: 
chodnik na Skotnicy, chodnik w kierunku Bęczarki, położe-
nie asfaltu na drodze do p. Radziszowskiego oraz  
z drugiej strony, położenie płyt na drodze do p. Sta-
nisława Dąbrowy, zakup monitoringu (z powodu 
dzikich wysypisk śmieci).

Biertowice
Fundusz sołecki na 2018 rok mieszkańcy Biertowic 
przeznaczyli na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy 
drodze wojewódzkiej nr 956.

Sołtys poinformował, że do budżetu na rok 2018 zgło-
szona jest budowa sali gimnastycznej, która po wybudowaniu 
rozwiąże obecne problemy szkoły ośmioletniej.

Mieszkańcy pytali o dofinansowanie pieców nowszej 
generacji, odbiór odpadów wielkogabarytowych, problem  
z dzikami, które podchodzą pod domy, zgłaszali brak miejsca 
na szatnie w szkole oraz jej potrzeby lokalowe, dużą 
ruchliwość i wynikające stąd problemy pieszych na 
skrzyżowaniu w Biertowicach oraz bieżące proble-
my występujące na drogach.

Harbutowice
Fundusz sołecki na 2018 rok mieszkańcy Harbutowic 
przeznaczyli na rozbudowę oświetlenia ulicznego na 
Końcówkę.

Do projektu budżetu na przyszły rok zagłoszone zosta-
ły następujące potrzeby: dalsze środki na urządzenie boiska 
LKS Cisy, kontynuację drogi dojazdowej na Granice, budo-
wę przejścia dla pieszych przy kościele, położenie ok 150 mb 
asfaltu na drodze na Bogdałówce, modernizację drogi na wo-
dociągi, na Pagorek oraz remont drogi na Końcówkę. 

Podniesiony też został problem udostępnie-
nia dodatkowych sal na naukę w związku z dodat-
kową klasa w szkole i rozbudowy szkoły w perspek-
tywie najbliższych lat. 

Rudnik
Fundusz sołecki na 2018 rok mieszkańcy Rudnika prze-
znaczyli na modernizację ogrodzenia z oświetleniem 
koło kapliczki w Rudniku.

  Do projektu budżetu na przyszły rok zgłoszono: zakup 
samochodu dla OSP, przebudowę przepustu na łączniku ul. Cen-
tralnej, kontynuację budowy oświetlenia łącznika  ul. Centralnej  
w stronę Suchej Góry, nakładki asfaltowe na ul. Bukowej, Blaków-
ce na łączniku ze Starcówką, koło budynku OSP w górę, łączki 
Starcówka– ul. Centralna, wykonanie projektu na połączenie dro-
gi od strony Blakówka – ul. Słoneczna, oświetlenie na 
Suchej Górze, projekty chodnika przy ul. Słonecznej i od 
ul. Centralnej w stronę ul. Sportowej, wymianę pokrycia 
dachu starego przedszkola i odwodnienie budynku.

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

D
zi

ad
ko

w
ie

c
fo

t. 
A

nn
a 

W
ita

lis
–Z

dr
ze

ni
ck

a

op
ra

c.
 re

d.



Klamra 8–9 (299–300) wrzesień–listopad 2017 17

Nasi Ludzie z sukcesami
Jesień przysporzyła nam kilka spektakularnych sukcesów Mieszkańców gminy Sułkowice na światowym po-

ziomie. Owszem na światowym, bo mowa o mistrzostwach świata i międzynarodowych olimpiadach. 

Przemek Kania w drużynie brązowych 
medalistów świata we fryzjerstwie

Fryzjerska kadra Polski –  
z Przemysławem Kanią z Biertowic, 
ubiegłorocznym indywidualnym 
Mistrzem Europy – wywalczyła 
drużynowo brązowy medal na Mi-
strzostwach Świata we Fryzjerstwie 
w Paryżu (16-18 września). 

Indywidualnie Przemek Ka-
nia co prawda nie zdobył medalu, ale 
wszystko jeszcze przed nim. Obecni mistrzowie świata mają za 
sobą nieraz po kilkanaście startów w tych zawodach, zanim sta-
nęli na podium. On startował w zawodach tej rangi po raz pierw-
szy. Na razie cieszy się z drużynowego brązu i odbiera gratulacje 
za występ w kadrze Polski w najbardziej prestiżowej rywalizacji 
na świecie. Relacje z przygotowań i bezpośrednio z Paryża (fan-
tastyczna atmosfera) transmitowała telewizja internetowa z Ol-
sztyna, gdzie kadra Polski trenowała pod okiem mistrza świata 
Andrzeja Matrackiego: www.facebook.com/telewizjaRETV.

Mistrzostwa w Paryżu już przeszły do historii, a przez 
te dwa miesiące Przemysław Kania zdążył uczestniczyć  
w mistrzowskich pokazach renomowanych światowych firm, 
a nawet być jurorem na międzynarodowym konkursie.

Na mistrzostwach świata 
World Youth Chess Championship 
2017 U16 Open w stolicy Urugwa-
ju – Montevideo (16-26 września) 
Szymon Gumularz z Sułkowic zajął 
trzecie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej i zdobył brązowy medal. 

Na stronie internetowej Polo-
nii Wrocław Tomasz Brusilo pisze: 

…dobiegły końca zmagania w szachowych Mistrzostwach 
Świata Juniorów do lat 14, 16 i 18. Ogromny sukces osiągnął 
Szymon Gumularz z Polonii Wrocław, który wywalczył brązo-
wy medal! Gratulujemy!

Szymon w 11 rundach odniósł aż siedem zwycięstw, 
zanotował trzy remisy i jedną porażkę. W ostatniej rundzie 
rozstawiony z numerem 11 zmierzył się z turniejową jedynką 
– utalentowanym Andreyem Esipenko z Rosji (rank. 2540!). 
Ta partia zakończyła się szybkim remisem, po którym Rosja-
nin zapewnił sobie złoty, a nasz Szymon brązowy medal. Sre-
bro wywalczył Yi Zhu z Chin – cała trójka zdobyła po 8,5 pkt.

Oprócz brązowego medalu Szymon wrócił z Ameryki 
Południowej z rankingiem ELO powiększonym o 30 punktów!

Więcej o Szymonie Gumularzu i mistrzostwach na 
stronach: pzszach.pl/2017/09/12/msj-urugwaj/; wyccuru-
guay2017.com/; www.szachypolskie.pl/szymon-gumularz/;  
www.polonia.wroclaw.pl/2017/09/msj-urugwaju-5-rundach/ 

Szymon Gumularz – brązowy medal 
na mistrzostwach świata w szachach

Szymon Latoń – „metalowy” mistrz olim-
pijski 39 uniwersytetów z 13 krajów

W Międzynarodowej Studen-
ckiej Olimpiadzie Kuźniczej Szy-
mon Latoń z Sułkowic (m.in. strażak 
OSP, „kombinator” – majsterkowicz, 
pasjonat kowalstwa i ślusarstwa) za-
jął I miejsce w Polsce i III na świecie.

W lipcu 2017 r. obronił ty-
tuł magistra inżyniera na kierunku: 
Metalurgia w Katedrze Plastycznej 
Przeróbki Metali Akademii Górniczo–
Hutniczej w Krakowie, ale zanim to nastąpiło, wziął udział w olim-
piadzie, której głównym organizatorem jest rosyjska firma QForm. 
Firma ta opracowała program, który służy do symulacji procesów 
przeróbki plastycznej metali na gorąco, jak np. kucia czy walco-
wania metali. Olimpiada przygotowana przez 17 organizatorów 
została przeprowadzona w dniach 22-28 kwietnia 2017 r. Wzięło 
w niej udział w sumie 103 uczestników z 39 uniwersytetów z 13 
krajów, głównie z obszaru Eurazji. Prace oceniało 12 członków 
komitetów z całego świata. Uczestniczyli w niej studenci uniwer-
sytetów technicznych  uczelni, które mają Katedry Przetwórstwa 
Metali. Na każdej uczelni odbywały się eliminacje wewnętrzne,  
z których 3 osoby przechodziły do etapu ogólnopolskiego. W etapie 
krajowym udział wzięły 3 osoby z AGH i 3 osoby z Politechniki 
Wrocławskiej. Te 6 osób miało 6 godzin na wykonanie zadania  
– w tym roku – odkuwki sprzęgła wraz z opisem całego procesu.

Opowiada Szymon Latoń: Praca polegała na zaprojek-
towaniu całej technologii wytwarzania tego sprzęgła z uwzględ-
nieniem wszystkich naddatków np. na obróbkę mechaniczną, 
pochylenia kuźnicze, rozszerzalność cieplną. Po tym etapie trze-
ba było narysować odkuwkę, tzn. zrobić wizualizację np. w pro-
gramie komputerowym SolidWorks, czy AutoCad i wprowadzić 

ją do programu QForm, po czym należało dobrać takie warun-
ki brzegowe, jak np. materiał wsadowy, temperaturę kucia, czy 
maszynę kuźniczą (do wyboru prasę albo młot, nakład 30 tys. 
szt.). Kolejnym krokiem było przeprowadzenie symulacji kucia 
i w momencie wystąpienia defektów w odkuwce np. takich jak 
zakucia bądź niewypełnienie formy, należało dokonać zmian 
w matrycach (ogólnie – wprowadzić zmiany w technologii). Po 
czym należało ponownie uruchomić symulację w celu zaobser-
wowania wprowadzonych zmian. Jeżeli te zmiany były efektyw-
ne, zakłada się, że technologia została wykonana prawidłowo. 
Ponadto, pomimo wykonania samej symulacji, należało sporzą-
dzić raport wytwarzania tej odkuwki. Mój raport zajął 20 stron, 
musiałem go wpisywać ręcznie.

Z sześciu prac ocenianych na etapie krajowym tylko ta 
Szymona została zakwalifikowana na etap międzynarodowy. 
Jego praca krążyła między 12 komitetami oceniającymi. Lep-
si od Szymona na świecie okazali się tylko Rosjanka Tatiana 
Borunowa i Wietnamczyk Nguen Trung Thuck, którzy zajęli  
ex aequo pierwsze miejsce oraz Macedończyk Blagoja Nestorov-
ski, który znalazł się na drugim miejscu. Praca Szymona zajęła 
trzecie miejsce – ex aequo z Bułgarem Blagovestem Nikolovem 
Zlatevem i Rumunem Cabelem Georgianem Constantinem.

Prace Szymona (w zakładce Poland) oraz pozostałych 
uczestników są dostępne na stronie firmy QForm: www.qform3d.
com/news/2017/06/20. Tam też podane są szczegółowe wyniki 
olimpiady i kto, jak oceniał daną pracę oraz zdobyte punkty.

Szymon Latoń za swoją pracę otrzymał dyplom, dysk ze-
wnętrzny, certyfikat obsługi programu i czasową licencję na ko-
rzystanie z programu QForm. Nagrody, gratulacje i dyplomy wrę-
czyli mu 25 września dziekan i kierownik katedry podczas Rady 
Wydziału Inżynierii i Informatyki Przemysłowej AGH.
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– Proszę opowiedzieć o początkach pań-
skiej pracy w naszej przychodni zdrowia, 
jakie były okoliczności i w ogóle jak to 
wyglądało?
– Pracowałem wcześniej w przychodni na 
ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach, 
miałem specjalizację z interny. Pewnego 
dnia przewodniczący Rady Narodowej 
Adam Gazda wezwał mnie i zapytał, czy 
bym nie poszedł do przychodni w Sułko-
wicach zrobić porządek – tak na trzy mie-
siące, mówił. Z trzech miesięcy zrobiło 
się już 52,5 roku. W maju minęło mi 52 
lata, jak tu pracuję. Lekarzami w Sułko-
wicach byli wtedy Tadeusz Kowenicki  
i Albin Szeliga – jako lekarz przemy-
słowy w Kuźni. Co rok przedłużałem 
wtedy emeryturę Kowenickiego, żeby 
mógł dalej pracować, bo to wynikało  
z ówczesnych przepisów. W 1972 r. uru-
chomiono tu poradnię dziecięcą – lekarka 
Ewa Wawszczykowa z pielęgniarką Ha-
nią Moskalową. Drugi lekarz po Koweni-
ckim to był Zygmunt Kulig, a po Kuligu 
– Andrzej Miś. Więc już było trochę lżej. 
Po  mnie Przychodnię objął doktor Janusz 
Zarzecki. Ale póki byłem jej kierowni-
kiem, budynek należał do ZOZ-u (a nie 
jak od 2000 r. do gminy). A do kierowni-
ka należało wszystko, nie tylko leczenie, 
ale i remonty, i ogrzewanie, i przecieka-
jący dach. Nikogo nic nie obchodziło. Na 
szczęście przy dobrej współpracy z Fabry-
ką Narzędzi Kuźnia, która bardzo mi po-
magała, jakoś dawałem radę. 

– Pamięta Pan tutejszą porodówkę? Jak 
długo ona tu była i dlaczego została zli-
kwidowana?
– Tu, gdzie teraz siedzimy, była izba po-
rodowa. Średnio rodziło się tu ok. 100 
dzieci rocznie. Za ścianą były pokoje dla 
matek po urodzeniu dziecka. Porodówka 
tu była na bardzo wysokim poziomie, 
wykształcone położne (Teresa Gór-
szczak, Agata Stręk, Stanisława Kuchta, 
Maria Smolik), pomoc lekarza, poradnia 

ginekologiczna. Rodziły tu też panie  
z Izdebnika, Jastrzębi. Mieliśmy bardzo 
dobre warunki, wszystko przebiegało fa-
chowo, a panie po porodzie spędzały tu  
7 dni, a nie tak jak teraz 3 lub 4. Porodów-
ka powstała w lutym 1960 r., a zlikwi-
dowali ją w 1992 r. Wtedy zlikwidowali 
wszystkie (bo rzekomo za dużo koszto-
wały) i przerzucili porody do szpitala. 

– Jak się panu pracuje w naszej gminie,  
jak było dawniej?
– Zawsze miałem bardzo dobre układy  
z urzędem (Anna Gatlikowa, Stanisła-
wa Kurowska, Maria Srokowa, Maria 
Sochowa). Obojętnie który naczelnik, 
zawsze miałem wielką pomoc w pracy, 
w przychodni, na każdym kroku. Teraz 
już te sprawy organizacyjne mnie nie 
interesują, bo kto inny się nimi zajmu-
je. Dawniej nie było kas chorych, tylko 
ZOZ-y. Kiedykolwiek, o cokolwiek się 
zwróciłem, zawsze miałem. Także do 
byłej dyrekcji Kuźni, pan Jasiu Szymski, 
pan personalny Karol Gatlik. To mili, za-
radni, pracowici, sympatyczni ludzie. 

– Na co najczęściej choruje się u nas?
– Dorośli – na chorobę nadciśnieniową, 
niedokrwienną serca, stabilną, która 
niestety wiąże się z zawałami, na cuk-
rzycę typu II, chorobę zwyrodnienio-
wą stawów biodrowych i kręgosłupa, 

zespoły bólowe kończyn górnych i dol-
nych, stawów kolanowych. To są ta-
kie najczęstsze choroby po 50. i po 60. 
roku życia. Choroby podeszłego wieku 
to też dosyć częsta zaćma oka – do le-
czenia operacyjnego, a ludzie muszą 
niestety bardzo długo czekać na te ope-
racje. Coraz częściej słychać, że jadą do 
Ostrawy w Czechach, bo tam jest krót-
szy czas oczekiwania na zabieg. Nie 
należy także zapominać o chorobach 
nowotworowych – odnotowujemy ich 
minimalny, ale jednak  przyrost z roku 
na rok. Przyczyniają się do nich: palenie 
papierosów, alkohol, ale często jest też 
to sprawa genetyczna. Różne zespoły 
nowotworowe – najczęściej układu od-
dechowego, pokarmowego, żołądka, je-
lit, nerek i mózgu. Ostatnio mieliśmy tu  
z gminy przypadek 24-letniej dziewczy-
ny chorej na nowotwór mózgu. Jest to 
ogólnoświatowe zjawisko, nie wiadomo 
do końca dlaczego. Może jest za dużo 
chemii w środkach spożywczych. 

– Co może pan powiedzieć o nas, miesz-
kańcach?
– Mam jak najlepszą opinię. Znam Suł-
kowice od podszewki – od dziadków do 
młodszych – tyle lat – to „cudów ni ma”. 
Ludzie tu są życzliwi, pracowici, uczci-
wi. Zresztą jak się do ludzi podchodzi, 
tak się ma. 

Doktor 
Matoga

Adam Matoga – urodził się 9 grudnia 1934 r. w Sieprawiu. Ukończył gimnazjum Sobie-
skiego i Akademię Medyczną w Krakowie. Swoją pracę jako lekarz zaczął od roku sta-
żu w szpitalu Bonifratrów w Krakowie 1 lipca 1959 r. Rok przepracował w szpitalu w Chrza-
nowie. Od 1962-64 służył jako lekarz i zastępca szefa służby zdrowia dywizji desantowej. 
Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął pracę lekarską w Myślenicach w Przychodni 
Rejonowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie miał rozpoczętą specjalizację w internie  
u ordynatora Oko-Hyjka. Od 1965 r. do emerytury w 1999 r. dr Adam Matoga był kierowni-
kiem Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach, a aktualnie pracuje jako lekarz ogólny  
w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach. Przez 32 lata od 1976 r. w godzinach od 
6.30-10.00 pracował równolegle w krakowskich klinikach jako asystent radiologii klinicz-
nej, gdzie zdobył I i II stopień specjalizacji z dziedziny radiologii. Przez kilka lat jeździł także  
w soboty i niedziele w myślenickim pogotowiu. Pełnił funkcje lekarza zakładowego Kuźni oraz 
lekarza szkolnego w czasie, gdy dyrektorami byli: Stanisław Papierz i Stanisław Szybowski  
w Sułkowicach, Janina Małachowska i Józef Kornaś w Harbutowicach, Jan i Janina Kochano-
wie w Rudniku i Walentyna i Kazimierz Grabowscy w Krzywaczce. 

na podst. wywiadu Stefana Bochenka z „Klamry” nr 5/2004
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Z Adamem Matogą, lekarzem pracującym 
od 52 lat w służbie zdrowia mieszkańców 
gminy Sułkowice, laureatem wielu na-
gród i Honorowym Obywatelem Sułko-
wic rozmawia Joanna Gatlik–Kopciuch.
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bloków w Sułkowicach jeszcze nie było. 
Potem już były i namawiali mnie, żebym 
się tu przeprowadził, ale jakoś tak wy-
szło, że już zostałem w tym Krakowie. 

– Czy opowie pan o swojej rodzinie?
– Żona Wanda. Mam dwóch synów. 
Jeden starszy Marcin jest lekarzem 
pediatrą w Przychodni Medycyny Ro-
dzinnej w Ropczycach. Jego synowie to 
Szczepan, który jest lekarzem aneste-
zjologiem w Zabrzu i Bartłomiej – jest 
pilotem (wcześniej pracował w Locie, 
teraz w szwajcarskiej linii Wizzair). 
Mój drugi syn Wiktor jest po ekonomii 
i prowadzi firmę handlową. Jego syn 
Aleksander studiuje fizjoterapię w Kra-
kowskiej Szkole Wyższej im. A. F. Mo-
drzewskiego. 

– Czy bardzo zmieniło się leczenie na 
przestrzeni tych wszystkich lat?
– Leczenie zmieniło się bardzo na 
plus, ale brakuje większej dostępności 
do specjalistów (długie terminy). Me-
dycyna poszła bardzo do przodu, nie-
prawdopodobny postęp w kardiologii, 
onkologii, PET (pozytonowa tomogra-
fia emisyjna), sprawy szybkiego dzia-
łania, kardiologia inwazyjna, bajpasy, 
żeby tylko była szybsza dostępność, ale 

– Gdzie pan ma więcej znajomych i przy-
jaciół, tutaj czy w Krakowie?
– W Sułkowicach mam chyba trochę 
więcej. W Kuźni miałem sporo. Ale w 
Krakowie też mam. 

– Skąd pan czerpie energię do dalszej 
pracy, przecież pan już 18 lat temu prze-
kroczył standardowy wiek emerytalny, 
a mimo to jest pan tu w Sułkowicach  
w każdy poniedziałek, środę i piątek! 
– Póki czuję się zdrowotnie pozytywnie, 
poprawnie i fizycznie, i psychicznie, do-
kąd będę dał radę i szef Janusz Zarzecki 
będzie mnie zatrudniał, to dotąd będę 
pracował. Syn chciał mnie zatrudnić 
w swojej przychodni w Ropczycach, ale 
starych drzew się nie przesadza. Był taki 
okres, że przez 5 lat sam przyjmowałem 
dzieci i dorosłych. Wyrabiałem czasem 
1000 procent normy. W okresie infek-
cyjnym lub grypowym miałem na dzień 
po 80, 90 osób do przebadania. Doktor 
Kowenicki, jak widział, ile jest ludzi, 
to go głowa zaczynała boleć i szedł do 
domu. Czuję się w połowie sułkowia-
ninem, mimo że od 1947 r. mieszkam  
w Krakowie. Dojeżdżam do pracy.  
W początkowym okresie nie miałem 
gdzie zamieszkać tu w Sułkowicach. 
Małe dzieci chodziły do przedszkola, 

to jest związane z pieniędzmi. Brakuje 
lekarzy w Polsce. Już 30 tys. wyjecha-
ło za granicę, gdzie mają czterokrotnie 
wyższe pobory. 

– Jaki był pański najtrudniejszy przypa-
dek medyczny?
– Przynajmniej kilkanaście ciężkich 
przypadków miałem: zawały, nagłe za-
słabnięcia, zgony, różne nagłe rzeczy 
mogą się trafić. Każdy zawał to stres, 
żeby jak najszybciej erka przyjechała. 
Trudnych przypadków może być w jed-
nym roku 5, w innym 10. 

– Najprzyjemniejszy okres/moment w ka-
rierze? Jakieś szczególne nagrody i wy-
różnienia?
– Było bardzo wiele różnych przyjem-
nych momentów. Jeden z najprzyjem-
niejszych to przyznanie mi Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Sułkowice  
3 maja 2009 r. To była taka wycena mo-
jego wkładu pracy w gminę Sułkowice. 
Nasza praca łączy się z dużą odpowie-
dzialnością. Ze strony ZOZ-u otrzy-
małem Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 
Złotą Odznakę dla Ziemi Krakowskiej, 
nagrody resortowe za długoletnią pracę 
w służbie zdrowia. 

Jak i w jaki sposób pozyskiwać cie-
pło, zużywając przy tym jak naj-
mniej energii elektrycznej, węgla, 
nie zanieczyszczając przy okazji 
środowiska? Odpowiedzi na te py-
tania szukali twórcy i uczestnicy 
Festiwalu Odnawialnych Źródeł 
Energii, zorganizowanego w ZSZiO 
w Sułkowicach pod hasłem Sku-
teczne ograniczanie niskiej emisji. 

Odnawialne źródła energii 
Wyjaśnieniem tych „tajemnic” 

zajęli się specjaliści z Instytutu Zrów-
noważonej Energii Miękinia Sp. z o.o., 
współpracujący z Akademią Górniczo-
-Hutniczą. Tłumaczyli uczestnikom fe-
stiwalu, wśród których  sporą część sta-
nowiły grupy uczniów szkół gminnych  
z opiekunami, na czym polega nowo-
czesne podejście do ogrzewania. Coraz 
częściej odchodzi się obecnie od starych 
kopciuchów na rzecz pomp ciepła, pie-
ców na ekogroszek, pelet itp. Była na-
wet demonstracja w specjalnie na ten 
cel przygotowanym busie – mobilnym 
laboratorium POLoNEs. Obok siebie po-
stawione były te właśnie trzy generatory 
ciepła, z kominami, z których unosił się 
dym, tak, by każdy mógł zobaczyć, który 
piec najbardziej zanieczyszcza powie-

trze. Prelegent podawał przyczyny po-
wstawania zanieczyszczeń, sposób na ich 
ograniczanie i likwidację niskiej emisji.

W drugim busie omówione zo-
stały także odnawialne źródła energii 
możliwe do zastosowania w domu – czy-
li właśnie pompy ciepła stosowane za-
równo do ogrzewania jak i chłodzenia 
oraz energetyka słoneczna.  

Jako że Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Sułkowi-
cach niedawno otworzył nową specjal-
ność z zakresu odnawialnych źródeł 
energii (technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej), to młodzież 
została oprowadzona także po szkolnych 
laboratoriach OŹE. Kierunek jest  przy-

szłościowy, daje duże szanse na znale-
zienie pracy, a zdobyta wiedza przyda 
się na pewno przy tworzeniu własnego 
(inteligentnego) domu, wyposażonego  
w urządzenia ekologiczne, które wpraw-
dzie na początku kosztują sporo, ale po 
kilku latach ich koszt się zwraca. 

Nauczyciele Grzegorz Biela, Ma-
ciej Betlej i Marek Szuba oprowadzali 
zwiedzających także po warsztatach 
szkolnych, gdzie młodzież mogła zoba-
czyć, jak w praktyce uczy się tutaj np. 
mechaniki – obrabiarki CNC, mecha-
troniki, hotelarstwa, czy gastronomii. 

W ramach festiwalu Urząd Miejski 
przygotował stoisko związane tematycz-
nie z ekologią, na którym rozdawał mate-
riały promocyjne własne oraz otrzymane 
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gmina Sułkowice od lat jest 
wyróżniana i nagradzana za działania 
proekologiczne, ale to przede wszyst-
kim w świadomości mieszkańców musi 
zadomowić się myśl (później przekuta  
w czyn), że warto zainwestować w od-
nawialne źródła energii, bo to na dłuż-
szą metę może poprawić stan zarówno 
naszego powietrza, zdrowia, jak i w dal-
szej perspektywie portfela. 

jgk 

Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii

Prezentacja w mobilnym laboratorium 
fot. Joanna Gatlik–Kopciuch
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Galeria osobliwości
Taaaaaaaka ryba
Karp 70 cm, 8,90 kg

Tego olbrzymiego karpia złowił Wojciech Du-
dek w Nieznanowicach koło Dobczyc w stawie 
na bieżącej wodzie. Choć olbrzymi, karp nie 
był ani tłusty, ani nie miał mulistego zapachu. 

Taaaaaaaki grzyb
Kania 27 cm

Kapelusz miał w średnicy 27 cm, wysokość 
grzyba to ok. 30 cm – oto cała zdrowiutka ka-
nia znaleziona przez Władysława Bartosza  
w lesie na Ptasznicy.

Nasz  
wspaniały 

świat
Jaki  jest nasz świat? Piękny, bo-
gaty w dary przyrody, jak te na 
fotografii obok? Świat pięknych 
krajobrazów, w których oddycha 
się pełną piersią? A może taki, jak 
na fotografiach na dole strony – za-
śmiecony, zakopcony, z krajobra-
zem otulonym pierzyną wyziewów 
z kominów? Jaki właściwie jest?

Tak i tak
Na razie na szczęście jest i tak,  

i tak – trochę pięknie, a trochę strasznie.  
Na szczęście ogromny wysiłek i nakłady 
ponoszone na ochronę środowiska chro-
nią nas przed nami samymi. Ale jak dłu-
go? Żaden program, nawet najlepszy, nie 
zastąpi naszej własnej czujności. 

Nie pozwalam
Zawsze są jacyś winni, jacyś oni, 

którzy nam niszczą, śmiecą, psują. A my?  
Co robimy, by do tego nie dopuścić? Co ro-
bimy, by ci oni tego nie robili? Jest wśród 
nas jakaś dziwna inercja w tych sprawach, 
uważamy, że „onych”, którzy to robią, 
powinni łapać i karać jacyś inni „oni”.  
I trwamy w tym cichym przyzwoleniu.  

„Prześmiewcza pocztówka” wykonana przez jednego z mieszkańców Sułkowic

Spokojnie godzimy się z faktem, że nagle 
nam „ktoś” spali 10 starych tui w Rynku, 
połamie ławki na zalewie, wywali śmie-
ci do rzeki i lasu. Mówimy trudno, obar-
czając winą jakąś „władzę”. A przecież 
mamy możliwość reagowania. Jeśli nawet 
obawiamy się łobuzów, to zawsze można 
zadzwonić na policję, do strażaków, do 
urzędu. I nie zgadzać się, nie pozwalać 
nikomu – nawet własnym dzieciom.

Czad nie jest czaderski
O tym już pisaliśmy stokrotnie. 

Powietrze, którym oddychamy i naszą 
ziemię,  sami nasycamy chorobą i znisz-
czeniem. Umieramy na raka, chorujemy 
na astmę, alergie, oczy, wydajemy ma-
jątek na leki i dalej rozpalamy piece... 
plastikową butelką. Co za czasy!

Jeden komin zatruwa ziemię  
w promieniu 1 kilometra.

awz
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Po 50 latach spotkali się wycho-
wawczyni Maria Korybko i jej 
wychowankowie z klasy I c Szko-
ły Podstawowej im. Marcelego 
Nowotki w Sułkowicach (którzy 
rozpoczęli naukę w 1967 r.), by 
powspominać minione czasy, opo-
wiedzieć, co dzieje się aktualnie  
i zdradzić plany na przyszłość. Na 
tak niecodzienną uroczystość przy-
jechali nie tylko „tutejsi”, ale także 
osoby z Cieszyna, z Łańcuta, a na-
wet z Holandii. Jedna mieszka też 
w Niemczech. Trzech kolegów już 
nie żyje, trzech nie przyszło, bo są 
ciężko chorzy. 

O radosnym spotkaniu z uczniami z I c 
po 50 latach opowiada Maria Korybko:

W Sułkowicach podjęłam pra-
cę jako nauczyciel w 1967 r. Dyrekcja 
przydzieliła mi wychowawstwo w I c 
oraz nauczanie matematyki w star-
szych klasach. Dzieci z I c przeważnie 
pochodziły z górnej części Sułkowic  
i prowadziłam ich aż do ósmej klasy. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej z nie-
którymi uczniami spotykałam się na 
bieżąco. Głównym tematem była mate-
matyka, opowiadali, że nie mają prob-
lemu z matematyki i zajmują miejsce  
w czołówce bardzo dobrych uczniów. 

Bardzo głęboko w pamięci zapi-
sało mi się jedno wydarzenie. Jestem  
w Rynku koło szkoły, a od autobusu 
biegną trzy maturzystki odświętnie 
ubrane, uradowane, wołające proszę 
pani i machające rękami. Była to Kry-
sia Biela, Ewusia Bochenek i Danusia 
Burkat. Podbiegły do mnie i rzuciły mi 
się na szyję z podziękowaniem za ocenę 
bardzo dobry na świadectwie matural-
nym. Ja im pogratulowałam, ale powie-
działam, że ja ich nie uczyłam w szkole 
średniej. Odpowiedź była, że dobre im 
dałam podstawy matematyczne, które 
przynosiły owoce w dalszych klasach. 

13 lipca 2017 r. spotkani byli 
uczniowie I c oznajmili mi, że planują 
spotkanie po upływie 50 lat od rozpo-
częcia nauki, ale jest to uzależnione 
od mojej osoby. Zaproszenie z radością 
przyjęłam i zapytałam, kto będzie z na-
uczycieli, otrzymałam odpowiedź, że  
w pierwszej klasie tylko ja ich uczyłam. 
Następnie prosiłam, aby to było skrom-
ne, podsunęłam propozycję, ale padła 
odpowiedź, że reszta należy do nich. 

Dwa tygodnie przed spotkaniem 
otrzymałam zaproszenie ustalone na  
23 września 2017 r. w restauracji „Klau-

Spotkanie po  latach

Wychowankowie Marii Korybko rocznik 1967 w roku 1971  i 2017

dia” w Biertowicach o godz. 19.00. Spot-
kanie poprzedziła Msza św. w intencji 
absolwentów o godz. 18.00 w Kościele 
Parafialnym w Sułkowicach. Po nabo-
żeństwie udaliśmy się samochodami 
na miejsce uroczystości. Przy wejściu na 
salę stały dwie tablice z dużymi zdjęcia-
mi. Każdy przy wejściu na salę szukał 
siebie oraz rozpoznawał innych. Takie 
zdjęcia otrzymywał każdy uczestnik. 
Następnie były miłe powitania, szam-
pan i śpiewy. Stoły suto zastawione jak 
na weselu. Po obiedzie wręczono mi 
„Dziennik Uczniowski”. Każdy wywoła-
ny opowiadał o sobie, np. gdzie mieszka, 
gdzie pracuje, ile ma dzieci itp. Uczta 

trwała do późnych godzin nocnych. Był 
też tort z napisem 50 lat I c. 

Chciałam bardzo podziękować 
organizatorom spotkania za zaproszenie 
i powiedzieć im: Serdeczne Bóg zapłać. 

To piękne, że ludzie po tylu la-
tach potrafią się odnaleźć, dotrzeć do 
siebie, zorganizować i spotkać. O takich 
wydarzeniach słyszy się coraz częściej. 
Osoby będące na spotkaniu bawiły się 
do trzeciej w nocy, a wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że to za krótko, bo nie zdą-
żyli sobie pogadać. Warto wziąć z nich 
przykład i samemu rozpocząć tak przy-
jemne powroty do swojej przeszłości. 

wysłuchała jgk

Stoją od lewej: : Janina Bednarczyk, Krystyna Biernat, Lucyna Kolin, Andrzej Postawa, Andrzej 
Kozik, Ewa Fliśnik, Jan Ryś, Pani Maria Korybko, Władysława Marszałek, Zbigniew Piątek, 
Zofia Latoń, Genowefa Pieprzyca, Kazimiera Krzyżowska, Władysław Bochenek, Stanisław 
Moskal, Krystyna Uchacz, Małgorzata Solińska, Zofia Piątek, Wiesław Judasz, Marian Ptak. 
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Sułkowice – 29 października
 Korowód Świętych rozpoczął 

się Mszą św. dla dzieci o godz. 11.30, na 
którą najmłodsi przyszli już przebrani za 
swoich ulubionych świętych i patronów 
imion. Z kościoła miał się odbyć uroczy-
sty przemarsz – korowód do strażnicy 
OSP. Samochód z druhami już czekał, ale 
silny wiatr i deszcz pokrzyżowały plany. 
Ks. Maciej Medes zdecydował więc, żeby 
rodzice przewieźli swoje dzieci samocho-
dami na miejsce zaplanowanych wcześ-
niej wspólnych zabaw i śpiewów.   

W strażnicy czekały już w goto-
wości nauczycielki oraz wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowi-
cach, Dzieci Chudego z Mateuszem Pi-
talą oraz przygotowany przez rodziców 
poczęstunek dla wszystkich. Zabawy 
taneczne poprowadzili Danuta Kosto-
wal-Suwaj oraz ks. Wojciech Borowiec. 
W czasie zabawy dzieci obserwowali 
jurorzy – Renata Boczkaja, Katarzyna 
Dąbrowska, Gabriela Garbień, Emilia 
Garbień i ks. Maciej Medes. Mieli na-
prawdę trudny orzech do zgryzienia. 
Stroje i atrybuty świętych były piękne  
i starannie przygotowane. Uczestnicy 
zabawy od przedszkola do klasy siódmej 
wykazali się też doskonałą znajomością 
historii osób, za które były przebrane. 
W setną rocznicę objawień fatimskich 
wiele dzieci miało strój pastuszków 
Franciszka i Hiacynty Marto, kanoni-
zowanych przez papieża Franciszka  
13 maja tego roku. Dzieci Chudego przy 
akompaniamencie gitarowym Mateu-
sza Pitali śpiewały piosenki związane 
ze Świętymi, a do śpiewu włączali się 
wszyscy obecni.  

Jury w końcu musiało zdecydo-
wać, komu przyznać nagrody w kon-
kursie na najpiękniejszy strój i atrybut 

Święci uśmiechnięci 
w radosnych korowodach

Korowody Świętych czyli Holy 
wins (święty zwycięża) nie tylko 
się przyjęły, ale zyskują u nas coraz 
większą popularność. W ubiegłym 
roku był korowód w Sułkowicach. 
W tym roku mieliśmy korowód suł-
kowicki i rudnicki.

Świętego. W grupie przedszkolnej za 
stroje I nagrodę otrzymała Ania Guzik 
(św. Kinga), II – Alicja Grzybek (św. Jo-
anna d’Arc), a III – Hanna Kosek (św. 
Matka Teresa z Kalkuty), w klasach I do  
III zwyciężył Dominik Światłoń (św. 
Józef), II miejsce zajął Dawid Kaczmar-
czyk (św. Maksymilian Kolbe), a III  
– Oliwia Kania (św. Królowa Jadwiga), 
zaś w klasach od IV do VII I miejsce 
zajęła Maria Bochenek (św. Zofia Cze-
ska), II – Jan Szuba (św. Maksymilian 
Kolbe), a III – Aleksandra Skorut (św. 
Barbara). Za najpiękniejsze atrybuty  
I miejsce zajął Mateusz Budzoń, prze-
brany za św. Huberta, z głową jelenia 
z krzyżem pomiędzy tykami, II miej-
sce Weronika Biela, przebrana za św. 
Weronikę z chustą z obliczem Jezusa,  
a III miejsce Jakub Szuba w stroju św. 
Jakuba z symbolami: muszlą, kijem piel-
grzymim i bukłakiem na wodę. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dy- 
plomy. Symboliczne podziękowania skie- 
rowano też do osób bezpośrednio zaan-
gażowanych w organizację świąteczne-
go spotkania wszystkich świętych oraz 
do jego inicjatorów – Karoliny i Piotra 

Budzoniów. Nad bezpieczeństwem dzie-
ci czuwali strażacy Szymon Latoń i Łu-
kasz Garbień. Organizację wsparły tak-
że Magdalena Klus i Paulina Malina.  

Rudnik – 31 paździenika
W dzień przed uroczystością 

Wszystkich Świętych Szkoła Podstawo-
wa w Rudniku po raz pierwszy posta-
nowiła zorganizować Orszak Świętych. 
Rozpoczął się on Mszą św. odprawioną 
przez ks. Piotra Wróbla z Krzeszowic 
– znajomego katechety Dawida Czai-
ckiego, pomysłodawcy wydarzenia. Za 
świętych przebrały się klasy od I–IV. 
W organizację włączyli się oczywiście 
dyrektor szkoły Mirosław Pękala, ks. 
proboszcz Dariusz Zoń, a także Rada 
Rodziców, która ufundowała nagrody  
w konkursie oraz poczęstunek.

Po Mszy św. uczniowie wraz ze 
swoimi wychowawcami przeszli uroczy-
stym orszakiem do szkoły, gdzie obejrze-
li film o św. Maksymilianie Marii Kolbe 
z serii Promyka Aureola od Stanisława 
do Karola i gdzie uroczyście paradowa-
li po korytarzach szkolnych w pięknie 
przygotowanych strojach świętych. 

tekst i fotografie Joanna Gatlik–Kopciuch

Korowód Świętych w Sułkowicach – podczas konkursu i zabawy w strażnicy OSP

Uczestnicy Orszaku Świętych w kościele w Rudniku
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7 października 1571 r.
Święto Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 paździer-

nika zostało ustanowione na pamiątkę  bitwy morskiej po-
między Imperium Osmańskim a Ligą Świętą, stoczonej  
7 października 1571 pod Lepanto  i zakończonej zwycię-
stwem chrześcijan. Była to jedna z najkrwawszych bitew 
morskich w dziejach świata. Zdając sobie sprawę z ogromne-
go niebezpieczeństwa, papież Pius V powierzył chrześcijań-
skie wojska opiece Najświętszej Maryi Panny oraz wezwał 
wszystkich wiernych do modlitwy różańcowej. Nieoczekiwa-
na zmiana wiatru, mgła spowijająca morze, fortunny wybór 
dowodzącego i podporzadkowanie się mu dumnych monar-
chów, a także równie fortunny fakt, że dowódca floty tureckiej 
zginął na początku bitwy – to są wszystko naturalne fakty. 
Ale wszystkie one miały miejsce właśnie w tym czasie i to, 
co wydawało się nieprawdopodobne, stało się faktem. Flota 
chrześcijan zwyciężyła. Papież Pius V przypisał tę wiktorię 
wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i w 1572 ogłosił 
dzień 7 października świętem Matki Boskiej Zwycięskiej, 
zmienionym w 1573 r. przez jego następcę, papieża Grzegorza 
XIII, na święto Matki Boskiej Różańcowej. 

2017 – rok rocznic objawień Maryjnych
Tegoroczne święto Matki Bożej Różańcowej miało 

charakter wyjątkowy ze względu na przypadające obecnie 
rocznice objawień, w których różaniec miał centralne miej-
sce: 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 
100. rocznica Objawień Fatimskich, a także 445. rocznica 
ustanowienia święta Matki Bożej Różańcowej.

 
7 października 2017 r.

By uczcić te wydarzenia, Polacy licznie wzięli udział 
w akcji Różaniec do granic. Ponad milion osób oplotło grani-
ce naszego kraju modlitwą różańcową. Kolejne rzesze ludzi 
modliły się w tym czasie w kościołach. 

W górach, nad morzem, w lasach i nad rzekami – wszę-
dzie tego dnia pogoda była brzydka – pochmurna, wietrzna, 
z padającym deszczem. I oczywiście to całkiem naturalne, że 
zdarzyły się podczas takiej pogody przejaśnienia i że wskutek 
przejaśnień na niebie ukazała się tęcza. Zwyczajna sprawa. Tyl-
ko że zdarzyła się właśnie w tym czasie – między godz. 14 a 16, 
gdy milion ludzi stał pod gołym niebem i odmawiał różaniec. 

Nawiasem mówiąc, podobne akcje organizowano w ślad 
za polskimi wiernymi w innych europejskich krajach (Niemcy, 
Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja) – nie na taką skalę, jak u 
nas, ale idea ta sama).

Z gminy Sułkowice
Tęcza pojawiała się w różnych miejscach w kraju, ale nie 

wszędzie. W Sułkowicach była – pod wieczór, gdy pielgrzymi wra-
cali z granic. A wyruszyły z naszej gminy trzy grupy zorgani-
zowane. 

Z Sułkowic pełny autokar na 54 osoby oraz samochody 
prywatne z Sułkowic i Harbutowic pojechały do Zawoi cen-
trum, do kościoła stacyjnego św. Klemensa, gdzie odprawiona 
została Msza św. dla pielgrzymów oraz nabożeństwo eucha-
rystyczne z adoracją. Różaniec odmawiali w Strefie Modlitwy 
Zawoja Mosorne wraz z grupą mieszkańców Zawoi. Wyjazd 
zorganizowała wspólnota Effatha. 

Różaniec do granic w Gminie Sułkowice
Grupa z Sułkowic i Harbutowic 7 października pojechała do Zawoi, z Rudnika – do Kacwina Nie-
dzicy, a z Krzywaczki – do Stryszawy. Mieszkańcy gminy Sułkowice na różne sposoby włączyli 
się do ogólnopolskiej akcji Różaniec do granic.  Były też prywatne wyjazdy, a także modlitewne 
czuwania w naszych kościołach.

Z Rudnika autobus z 34 osobami pojechał do Kacwi-
na do kościoła stacyjnego p.w. Wszystkich Świętych, gdzie 
proboszczem jest ks. Marian Błaszczyk – do 2012 r. wikary 
w Sułkowicach. Ks. Marian przywitał ich serdecznie, podob-
nie parafianie, którzy przygotowali się na serdeczne przy-
jęcie pielgrzymów. Różaniec odmawiali w Strefie Modlitwy 
w Niedzicy. Po powrocie rudniczanie ze wspólnoty Kościoła 
Domowego napisali: Dziękujemy serdecznie ks. Proboszczowi 
za piękną duchową ucztę i wszystkim przeżywającym z nami 
to wspaniałe wydarzenie. Dziękujemy również Parafianom   
z Kacwina za gościnę. Niech wszystkim Bóg błogosławi a Mat-
ka Najświętsza otula swoją opieką i troską.

Z Krzywaczki bus z 14 osobami pojechał do kościoła 
stacyjnego św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strysza-
wie. Wyjazd zorganizowała wspólnota Kościoła Domowego. 

W gminie Sułkowice
Podczas gdy pielgrzymi wędrowali do granic, we wszyst-

kich kościołach w naszej gminie wierni czuwali na modlitwie 
– albo w tym samym czasie, jak w kościele w Sułkowicach  
i Rudniku, albo na specjalnych nabożeństwach. W Biertowi-
cach, gdzie parafia nosi wezwanie Matki Bożej Różańcowej, po 
Mszy św. o godz. 18.00 sformowała się procesja, która z zapa-
lonymi świecami udała się do Kapliczki MB Różańcowej przy 
drodze, by tam odmówić różaniec. zebrała awz

Uczestnicy wyjazdu na Różaniec do granic z Sułkowic

Uczestnicy wyjazdu na Różaniec do granic z Rudnika

Uczestnicy wyjazdu na Różaniec do granic z Krzywaczki
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Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza rokowania 
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położo-
nej 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 zagospodarowania przestrzennego znajduje się w te-
renach „11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oraz KDL-tereny 
komunikacji. I przetarg odbył się 11 lipca 2017 r., II przetarg odbył się 03.10.2017 r.

Przeprowadzenie rokowań odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 1000 
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

Warunki  rokowań po drugim przetargu : 

Ogłoszenie UM

Seniorzy świetnie się bawią w "Kole"

Projekt "Koło Seniora” jest reali-
zowany od września do grudnia 2017 r. 
w Harbutowicach, Krzywaczce i Sułko-
wicach.

Zajęcia odbywają się  raz w ty-
godniu w każdej z tych trzech miejsco-
wości (w pozostałych miejscowościach 
nie było chętnych). Przeznaczone są dla 
osób  60 +.  Zajęcia koordynują Bożena 
Moskal i Piotr Budzoń.

Do tej pory w ramach projektu 
odbyły się: warsztaty artystyczne deko-
rowania  świeczek, warsztaty kulinarne 

Warsztaty zdobienia świec w Sułkowicach Warsztaty kulinarne w Krzywaczce Warsztaty zdobienia świec w Harbutowicach

– To świetny pomysł. Szkoda, że tylko program, a nie na stałe. – Kapitalna at-
mosfera, ciekawe zajęcia. – Normalnie strzał w dziesiątkę. 

Uczestnicy zajęć w ramach projektu OPS-u „Koło Seniora” nachwalić się nie mogą i pomysłu, i jego realizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
234 000 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) 
sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwol-
niona z podatku od towarów i usług VAT.

Ustala się termin pisemnego zgłosze-
nia udziału w rokowaniach, do dnia 
16.11.2017 r. Zgłoszenie powinno zawie-
rać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, 
datę sporządzenia zgłoszenia, oświad-
czenie, że zgłaszający zapoznał się z wa-
runkami rokowań i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i spo-
sób jej zapłaty, oraz planowane przezna-
czenie i sposób zagospodarowania nieru-
chomości. Do zgłoszenia należy dołączyć 
kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka na zakup powyższej nieruchomości 
wynosi 16 380 zł. Kwotę tę należy wpłacić 

do dnia 16.11.2017 r. w BSR Kraków oddz. 
Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 
0000 0068 0016, przy czym liczy się ter-
min faktycznego wpływu przedmiotowej 
kwoty na konto Urzędu.

Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, 
a uczestnikowi który wygra rokowania, 
zalicza się na poczet ceny nabycia.

Nabywca wyłoniony w drodze rokowań, 
który nie przystąpi do zawarcia aktu no-
tarialnego, traci zaliczkę.

Wniesienie ceny nabycia nieruchomości 
winno nastąpić do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych 
powodów Burmistrz Gminy Sułkowice 
zastrzega sobie prawo zamknięcia roko-
wań bez wybrania nabywcy nierucho-
mości.

 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.

z elementami edukacji z zakresu zdro-
wego żywienia i zasad dekorowania  
potraw i stołu, zajęcia sportowo rekrea-
cyjne ukierunkowane na zmniejszenie 
dolegliwości związanych z układem 
krążeniowym i oddechowym oraz na 
poprawę wydolności  fizycznej.

Planowane są jeszcze warszta-
ty artystyczne z malowania na płótnie, 
szkle, wykonywanie kartek i ozdób 
świątecznych, biżuterii,  szydełkowa-
nie , warsztaty kulinarne, zasady  savoir 
vivre, a także prelekcje na temat zasad 

zdrowego żywienia. Tematyka i rodzaj 
zajęć zostaną  dostosowane do potrzeb 
i zainteresowań uczestników. Ponadto 
uczestnicy projektu zostaną zaproszeni 
na gminny Dzień Seniora.

Na razie więc „Koło Seniora” to 
nie jest ani klub, ani nawet koło. Na ra-
zie jest to tylko nazwa projektu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sułkowicach. Ale 
jego uczestnicy są bardzo zadowoleni  
i mają nadzieję na ciąg dalszy. Projekt 
pokazuje, jak bardzo Klub Seniora jest  
u nas potrzebny. awz

Zgnilec amerykański  
pszczół

Lekarz powiatowy weterynarii 
wydał rozporządzenie w związku 
ze zwalczaniem epidemii zgnilca 
amerykańskiego pszczół. 

Obszar zapowietrzony obejmuje 
część gminy Myślenice. Naszej gminy 
dotyczy część pkt. 4.  paragrafu 1., czyli 
granica obszaru zapowietrzonego prze-
biega wzdłuż zachodniej granicy adm. 
miejscowości Rudnik (gm. Sułkowice). 
Rozporządzenie określa środki bezpie-
czeństwa zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się zarazy. Pełna treść rozporządzenia 
znajduje się na www. gmina sulkowice.pl

Szczepienia dziewcząt 
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w 
Sułkowicach zaprasza dziewczęta w 
wieku 13 lat z całej gminy na bezpłat-
ne szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Ze szczepienia mogą skorzystać 
wszystkie dziewczęta z rocznika 2004 za-
meldowane na terenie Gminy Sułkowice 
w ramach Programu zdrowotnego profi-
laktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego w Małopolsce. Wymagana jest 
rejestracja do 30 listopada osobiście lub 
telefonicznie: 12 273-21-73 lub 12 273-25-
58. Więcej na www.gmina sulkowice.pl
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Wyróżnienie zostało wrę-
czone przedstawicielom OPS-u 
9 października podczas woje-
wódzkiej konferencji Regional-
nego OPS i Policji, połączonego 
z galą pokonkursową.

Słońce w kałuży
Autorski projekt Słońce  

w kałuży był realizowany w II po-
łowie 2016 r. przez OPS  w part-
nerstwie z Zespołem Placówek 
Oświatowych w Rudniku oraz 
Zespołem Interdyscyplinarnym 
na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy  w rodzinie działającym na 
terenie Gminy Sułkowice. Było 
to działanie pilotażowe, adre-
sowane do dzieci i młodzieży. 
Tańcem i śpiewem, bajkowymi 
lekturami i przykładami, dzia-
łaniami plastycznymi i rucho-
wymi, spektaklami teatralnymi  
i warsztatami socjotechnicznymi 
– w ciekawy i twórczy sposób  –
specjaliści prowadzący zajęcia z 
jednej strony dążyli do korygo-
wania deficytów emocjonalnych 
i psychicznych u uczestników 
projektu, a z drugiej – uczyli samokon-
troli złości i agresji,  radzenia sobie ze 
stresem i budowania własnego „ja”, 
wzmacniania wiary w swoje możliwo-
ści. Zajęcia obejmowały również naukę  
wyrażania emocji w sposób akceptowa-
ny społecznie. 

Uczestnicy projektu byli wychowa-
nakami Zespołu Placówek Oświatowych 

Laury dla OPS za Słońce w kałuży
Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach „Słońce w kałuży” został zauważony 

i wyróżniony w VIII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy“.

w Rudniku w wieku 3 do 16 lat – 2 klasy 
szkolne oraz 1 grupa dzieci przedszkol-
nych – łącznie ok. 70 osób. Ponadto dzia-
łaniami informacyjno-edukacyjno-profi-
laktycznymi objętych zostało ok. 100 osób 
dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Projekt finansowany był przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach Programu 

Osłonowego Wspieranie Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie.

Konferencja z nagrodami
XV Wojewódzka Kon-

ferencja współorganizowana 
przez Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej oraz Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie, 
pt. Czy przemoc ma płeć? O po-
trzebie uwzględniania kwestii 
płci w realizacji działań w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie miała charakter ro-
boczy i uroczysty. Odbywała się  
9 października w Muzeum Ar-
mii Krajowej w Krakowie. Pod-
czas konferencji wicemarszałek 
Małopolski Wojciech Kozak, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Wioletta Wi-
limska oraz zastępca komendan-
ta wojewódzkiego Policji Robert 
Nowakowski wręczyli nagrody 
laureatom VIII Małopolskiego 
Konkursu „Przeciw przemocy“ 
za najlepsze działania interdy-

scyplinarne na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Wyróżnienie dla 
naszego OPS-u kapituła konkursowa 
uzasadniła nowatorskim podejściem do 
działań w zakresie przeciwdziałania tej 
patologii, w tym wykorzystanie bajkote-
rapii, socjoterapii i choreoterapii w rea-
lizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci.  

red.

Pomocni w bibliotece
Po wakacyjnej przerwie ruszyły pełną parą warsztaty bi-
blioteczne. Grupa zamiłowanych bibliofilów, pod okiem 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa 
Sadzika Małgorzaty Dzidek i instruktorki z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Harbutowicach Anety Dobosz–Wa-
ligóry z pietyzmem naprawia zniszczone książki albo 
opieczętowuje i okleja kodami kreskowymi nowości bi-
blioteczne, gawędząc przy tym w przyjaznej atmosferze  
o literaturze, upodobaniach literackich i wszelkich innych 
zainteresowaniach.

Te zajęcia są bardzo lubiane i oczekiwane przez wszyst-
kich – i panie z biblioteki i podopiecznych WTZ-tów. Prowa-
dzone są od kilku lat w co drugi wtorek od godz. 10.00 do 12.00. 
Owocem współpracy pomiędzy Biblioteką a Warsztatami są 
doroczne wspólnie przygotowywane wystawy i spotkanie au-
torskie prezentujące dorobek artystyczny uczestników. Pierwsze zajęcia w bibliotece po wakacjach
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Medale i puchary dla zwycięzców, dyplomy i upominki 
dla wszystkich uczestników i sprzęt rehabilitacyjny dla 
osób niepełnosprawnych to plon ósmej akcji Pomaganie 
przez pływanie, organizowanej przez KS Delfin Sułko-
wice wraz z zawodami o Puchar Burmistrza Sułkowic.

15 października w zawodach pływackich na krytej 
pływalni Aquarius w Myślenicach wystartowało 40 zawodni-
ków z gminy Sułkowice w wieku od 8 – 15 lat. Rywalizowali 
w ośmiu kategoriach wiekowych na dystansie 25 m stylem do-
wolnym. Wygrane trofea, dyplomy i upominki wraz z gratula-
cjami pięknej pasji do sportu wręczyli zawodnikom burmistrz 
Piotr Pułka oraz prezes KS Delfin, a zarazem radny powiato-
wy  Andrzej Pułka. 

Te wyjątkowe zawody to nie tylko okazja do spraw-
dzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej, nie tyl-
ko możliwość świetnej zabawy na basenie. Mają one również 
wymiar charytatywny i wychowawczy. Akcja Andrzeja Pułki, 
dzięki wsparciu pozyskiwanych przez niego sponsorów, co roku 
dostarcza sprzęt rehabilitacyjny potrzebny ludziom niepełno-
sprawnym z gminy Sułkowice. W tym roku trafią do nich: wózek 
inwalidzki, przenośne toalety, chodzik i rowerek rehabilitacyjny. 

Połączenie tej akcji charytatywnej z zawodami spor-
towymi uczula dzieci i młodzież na potrzeby innych, zwra-
ca uwagę, jak to jest być osobą niepełnosprawną ruchowo  
i jakimi mistrzami życia są ci, którzy potrafią przełamywać 
ograniczenia ciała, by móc jak najlepiej sobie radzić w takiej 
sytuacji. Uczą, że warto im w tym pomagać.

Pomaganie przez pływanie po raz ósmy

Dziewczęta 8 lat i młodsze:
I  –  Emilia Wolska, 
II  –  Anastazja Kurek, 
III – Alicja Batko.
Dziewczęta 9-10 lat:
I  –  Wiktoria Klimowska, 
II  –  Brygida Szewerdak, 
III  –  Wiktoria Woźnica.
Dziewczęta 11-12 lat:
I  –  Wiktoria Ostafin, 
II  –  Wiktoria Bochenek, 
III  –  Julia Gasińska.
Chłopcy 8 lat i młodsi:
I  –  Dawid Moroń, II  –  Domi-
nik Betlej, III  –  Adam Sołtys

Chłopcy 9-10 lat:
I  –  Ernest Piechota, 
II  –  Kamil Kuchta, 
III – Wiktor Kurek
Chłopcy 11-12 lat:
I  –  Adam Dzidek, 
II  –  Jakub Szymanowski, 
III  –  Arkadiusz Szczurek.
Chłopcy 13 lat:
I  –  Sebastian Bochenek
II  –  Szymon Pułka
III  –  Łukasz Hudaszek
Chłopcy 14-15 lat:
I  –  Edgar Piechota
II  –  Radosław Kuchta

Zwycięzcy Pucharu Burmistrza 2017
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Światowy Dzień Pierwszej 
Pomocy w Biertowicach 
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest 
wprawdzie 9 września, jednak ze względów organiza-
cyjnych pierwsza taka nasza gminna impreza odbyła się 
17 września. I choć pogoda absolutnie nie współgrała, 
to jednak ciekawość mieszkańców – głównie Biertowic 
– zwyciężyła. Tłumnie dopisali przy strażnicy, gdzie 
służby ratownicze prezentowały szeroki zakres swoich 
działań i umiejętności. 

Na początek inicjatorka akcji Żaneta Król–Michalska, 
Tomasz Michalski, prezes OSP Paweł Śliwa oraz Piotr Trze-
boński i Marcin Klimczyk powitali wszystkich przybyłych 
na I Gminne Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. 
Burmistrz Piotr Pułka podziękował pomysłodawczyni oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. 

Obejrzeć można było pozorowany wypadek drogowy 
z rozcinaniem samochodu przy pomocy narzędzi hydraulicz-
nych, wyciąganiem z  niego poszkodowanego oraz ratowa-
niem osoby, która wypadła przez szybę. Role poszkodowanych 
odegrali Adam Widlarz i Karol Ciężkowski. Akcję tę przepro-
wadzili strażacy z OSP Biertowice wraz z Młodzieżową Druży-
ną Pożarniczą, OSP Sułkowice i OSP Krzywaczka. Do pomocy 
włączyli się oczywiście ratownicy medyczni. Wydarzenia ko-
mentowali Żaneta Król–Michalska oraz Piotr Trzeboński.

O swojej działalności opowiedzieli przedstawiciele Myśle-
nickiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Psami. Jest to stowa-
rzyszenie, które działa dopiero od roku, a już ma na swoim koncie 
kilka zakończonych sukcesem akcji. Na podziękowanie szkolony 
przez grupę pies – ratownik otrzymał piękną budę od sponsora.  

fot. Monika Widlarz
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Koncert na inaugurację roku 
2017/18 odbył się w niedzielę 15 paź-
dziernika w sali widowiskowej ośrodka.

Na scenie zaprezentowały 
wszystkie formacje i sekcje działające 
przy SOK-u. Programy zostały przygoto-
wane w ciągu września i października. 
Na scenie – obok działających od wielu 
lat takich zespołów, jak Orkiestra Dęta, 
chór Apassionata, Elegia, Chór Senio-

SOK zainaugurował 
kulturalny rok...

rów, Retro czy Dzieci Chudego – obej-
rzeć można było występ klasycznej gru-
py baletowej dzieci oraz widowiskowy 
pokaz karate zakończony zimnymi og-
niami. W istniejących od lat zespołach 
w gronie występujących byli też uczest-
nicy rozpoczynający swoją przygodę  
z SOK-iem. Najmłodsza frakcja Zespo-
łu Tańca Retro w tym roku składa się  
z przedszkolaków.

Inauguracja roku kulturalnego jest znakomitą okazją do zaprezentowania 
aktualnej oferty ośrodka kultury, dokonań instruktorów (w tym 45-lecia w 
Elegii Adama Woźnicy) i uczestników zajęć oraz docenienia pracowników i 
zaangażowania przyjaciół. 

...i uhonorował 45-lecie 
Adama Woźnicy w Elegii

Podczas uroczystości uczczono 
jubileusz Adama Woźnicy – jego 45-le-
cie wspólnego muzykowania w kapeli 
Elegii. Otrzymał owację na stojąco, dy-
plom i tytuł SOK Kultura 2017. 

Tytuł ten – nadawany osobom 
wspierającym i rozsławiającym dzia-
łania ośrodka – otrzymali też: Zespół 
Elegia, sekretarz gminy Małgorzata 
Dziadkowiec oraz brązowy medalista 
mistrzostw świata w szachach Szymon 
Gumularz.

oraz 20-lecie pracy 
Kamila Makówki
Podziękowanie i dyplom uzna-

nia dyrektor Halina Obst wręczyła 
pierwszemu trenerowi Szymka, świętu-
jącemu swoje 20-lecie pracy w Ośrodku 
– Kamilowi Makówce.

Również inni instruktorzy Ośrod-
ka otrzymali dyplomy i publiczne podzię-
kowania za swój trud wkładany w rozwi-
janie zainteresowań dzieci, młodzieży  
i dorosłych mieszkańców gminy Sułko-
wice. Udekorowani zostali zwycięzcy 
konkursów regionalnych i ogólnopol-
skich. Podziękowania otrzymali również 
„ludzie drugiego planu”, czyli pracowni-
cy SOK-u. Dyrektor Halina Obst wręcza-
ła dyplomy, koszyczki z wrzosem, drobne 
upominki i „parasole kultury” w asyście 
burmistrza Piotra Pułki, wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej Krystyny Sosin  
i  Kazimierza Króla oraz prowadzącej 
koncert Beaty Szuby.te
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Wyróżnieni tytułem SOK Kultura i jubilat Kamil Makówka 

Nowości w SOK-u – sekcja baletu klasycznego i sekcja karate

Myślenicka Policja ze swoim rzecznikiem asp. sztab. 
Szymonem Salą miała swój punkt informacyjno-edukacyjny, 
przy którym prezentowała wyposażenie, na przykład alkogo-
ogle, które obrazują trzeźwemu, jak zachowuje się człowiek 
za kierownicą samochodu po spożyciu alkoholu. 

Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli nauczyć się lub przypo-
mnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy w Punkcie Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, zobaczyć jak działa automatyczny de-
fibrylator zewnętrzny AED. Na stoisku fundacji DKMS można było 
zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku do przeszczepu.

Dzieci wraz z rodzicami tłumnie przybyły na obcho-
dy, czynnie i chętnie brały udział zarówno w konkursach, jak 
i w szkoleniu z pierwszej pomocy, oglądały samochód straży 
pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego. Młodszym pocie-
chom szczególnie podobały się misie–ratownisie w Akademii 
Młodego Ratownika. W obchody mocno zaangażowała się 

cała szkoła w Biertowicach. Dyrektor Renata Skrzeczek wraz 
z nauczycielami nie tylko przybyli na obchody, ale też czyn-
nie włączyli się w ich przeprowadzenie tj. zorganizowali kon-
kursy sprawnościowe, przeprowadzili konkurs plastyczny nt. 
„Ratownicy w akcji”. Prace oceniał artysta plastyk i przewod-
niczący Rady Miejskiej w jednej osobie, Jan Socha w asyście 
Kazimierza Króla – sołtysa Biertowic i wiceprzewodniczące-
go RM. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane 
przez sponsorów. I nikt nie wrócił do domu z pustymi rękoma.

Na koniec burmistrz dodał: Jesteśmy pod wrażeniem, jak 
wiele osób zaangażowało się w akcję. Dziękujemy i organizatorom 
i wszystkim tym, którzy wsparli tę imprezę. Nie spodziewaliśmy się, 
że będzie aż taki oddźwięk. I choć wszystko odbyło się w stru-
gach deszczu,  to przecież ludzkie życie ratuje się nie tylko 
przy pięknej słonecznej pogodzie, ale w każdych warunkach, 
a częściej chyba właśnie w tych trudnych atmosferycznie. Jo
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Archiwalne Sułkowice

Klub Kolekcjonerów Jana Pawła II Gminy Kamionka w 2013 roku wydał niepocztową kartę koresponden-
cyjną beznominałową. Foto i projekt graficzny: Krzysztof Drozdowski. Nakład 200 egzemplarzy.

 W dniu 27 października 1973 r., dzięki ogrom-
nemu wysiłkowi ówczesnego dyrektora Szko-
ły Zawodowej mgra inż. Stanisława Kufreja, 
uroczyście oddano do użytku nowoczesny 
budynek szkoły. Od tego czasu nastąpił roz-
wój szkolnictwa zawodowego w Sułkowicach.  
W 1973 r. otwarto w szkole Liceum Zawodowe 
w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem, 
natomiast rok później utworzono Technikum 
Mechaniczne dla Pracujących w zawodzie 
technik obróbki skrawaniem. 
Po 80 latach istnienia szkoły, 12 październi-
ka 1974 r., Szkole Zawodowej nadano imię 
Ludowego Wojska Polskiego. 
Staraniem dyrektor szkoły Aleksandry 
Korpal oraz Komitetu Rodzicielskiego od 
26 kwietnia 2003 r. Liceum Ogólnokształ-
cącemu patronuje św. Jan Kanty, a od 16 
października 2004 r. patronem Technikum 
Mechanicznego jest Karol Wojtyła. W uro-
czystościach nadania imienia wzięli udział 
m.in.: ks. prof. Tadeusz Panuś (Kapelan Ojca 
Świętego JPII), księża Rodacy wraz z pro-
boszczem ks. dr. Janem Nowakiem, którzy 
koncelebrowali Mszę św. 

udostępnił i opisał Władysław Bartosz, członek Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”

Krzyż zwycięstwa w Krzywaczce

Zespół figur religijnych i patrio-
tycznych ufundowanych przez 
Stefanię i Romana Lisowskich 
wzbogacony został o nowy – Krzyż 
Zwycięstwa. Uroczystość poświę-
cenia odbyła się 15 października.

Przy krzyżu ks. proboszcz Zbi-
gniew Drobny odprawił polową Mszę 
św., w której wzięły udział poczty sztan-
darowe i delegacje żołnierzy AK z Ma-
kowa Podhalańskiego i Skawiny, repre-
zentanci Bractwa Kurkowego, wojska, 
straży pożarnej, harcerzy ze Skawiny  
i Myślenic, chór oraz orkiestra z Krzy-
waczki i Bęczarki. Uczestnicy modlili 
się za poległych za wiarę i Ojczyznę 

oraz za ład moralny w dzisiejszej Polsce 
i na całym świecie.

Uroczystości towarzyszył wzru-
szający moment złożenia kwiatów pod 
obeliskiem poświęconym gen. Augusto-
wi Emilowi Fieldorfowi, ps. „Nil” (jed-
nemu z pierwszych pomników ufundo-
wanych na posesji państwa Lisowskich). 
Na ołtarzu polowym zademonstrowano 
też krzyż generała Andersa, z którym 
odprawiane były wojenne msze św. 

Gospodarze uroczystości odebrali 
wiele słów uznania i podziękowań za swo-
ją patriotyczną postawę, a władze Związ-
ku Kombatantów RP i Więźniów Politycz-
nych w Makowie Podhalańskim wręczyły 
im honorowe odznaczenia. awz

„Klamra” 

x 300
Uważny Czytelnik z pewnością to 
dostrzegł i może nawet zdziwił się, 
że ten numer jest taki „zwyczajny”.

Otóż tak właśnie jest – wydajemy 
oto trzechsetny numer „Klamry”. Proszę 
się jednak nie gniewać, że nie nadajemy 
mu jubileuszowego charakteru.  W tym 
przypadku świąteczną szatę przewidu-
jemy dla „Klamry” nr 303, czyli nowo-
roczno-styczniowej, a z tej okazji przy-
gotowujemy dla Państwa i w ogóle dla 
mieszkańców i przyjaciół naszej gminy 
wyjątkową niespodziankę. Oczywiście 
nie powiemy, jaką. Powiemy tylko, że war-
to jeszcze te dwa miesiące poczekać. red.
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Daniec w SOK-u
Marcin Daniec – znany artysta 

kabaretowy, jeden z najpopularniejszych 
polskich satyryków ostatniego dwudzie-
stolecia – wystąpi w Sułkowickim Ośrod-
ku Kultury 14 grudnia o godz. 18.30.  
W najnowszym programie przypomina 
swoje kultowe monologi oraz w różnych 
wcieleniach komentuje współczesne wy-
darzenia społeczne i polityczne. Bilety 
do nabycia w biurze SOK–u.



Korowody świętychKorowody świętych
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SOK - Inauguracja roku kulturalnegoSOK - Inauguracja roku kulturalnego

Gminne święto Pierwszej PomocyGminne święto Pierwszej Pomocy
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