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Ekspresem przez gminę
Posterunek policji

Trwają prace nad przystosowaniem pomieszczeń  
na nowo powstały posterunek policji, który znajdować się 
będzie w budynku SP nr 2 w Sułkowicach. Na kolejnym 
etapie prac wykonano instalacje teletechniczne, polegające 
na podłączaniu sieci komputerowej, monitoringu, systemu 
alarmowego oraz anteny radiotelefonu. Obecnie trwają pra-
ce malarskie.

Plac Zabaw przy SP nr 2 w Sułkowicach 

Kaplica w Rudniku

Zakończono prace remontowe zaplecza gospodarczego 
kuchni ZPO w Rudniku. Wykonano remont pomieszczeń 
magazynowych i korytarza w przyziemiu. Pomieszczenia 
zostały wyposażone w nowe meble. 

Remont dachu sali gimnastycznej w Rudniku

Zakończono remont dachu sali gimnastycznej w szko-
le w Rudniku, który uległ zniszczeniu podczas marcowych 
wichur. Odtworzono dach, usunięto zacieki i pomalowano 
ściany. 

Budowa sali gimnastycznej w Biertowicach
Wykonano docieplenie ścian, położono część tynków 

zewnętrznych, podłączono budynek do sieci kanalizacyj-
nej. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Tekst i fot.: red. EŁ

Z początkiem września zakończone zostały pra-
ce modernizacyjne i remontowe na placu zabaw przy  
SP nr 2 w Sułkowicach. W miejscu tym powstała Otwarta 
Strefa Aktywności – to projekt współfinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu 
powstała zewnętrzna siłownia plenerowa oraz elementy 
tzw. małej architektury.

Modernizacja budynku PS nr 2 w Sułkowicach
W czasie przerwy wakacyjnej w budynku PS nr 2 wyko-

nano prace modernizacyjne polegające na wymianie pod-
łogi w jednej sali i zapleczu znajdującym się na 1 piętrze. 
Podczas prac zdemontowano zniszczony parkiet i ułożo-
no wykładzinę podłogową Tarkett na powierzchni 80 m2. 
Wymieniono również instalację wentylacji znajdującą się  
w kuchni oraz w pomieszczeniach  gospodarczych. Zde-
montowano istniejące kanały wentylacyjne i wykonano 
wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną w kuchni.

Droga Kubanówka

We wrześniu dokonano odbioru końcowego zadania 
pn: Modernizacja drogi „Kubanówka” w Sułkowicach.  
W ramach zadania ułożono nawierzchnię asfaltową na dłu-
gości 240 mb i szerokości 4m. Na modernizację tej drogi 
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 % kosz-
tów ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 

Zakończono I etap modernizacji wnętrza kaplicy  
w Rudniku. Obecnie trwa II etap prac, który obejmuje prace 
konserwatorskie przy odnowieniu tablicy fundacyjnej oraz 
zniszczonej kropielnicy. W ramach zadania zostanie także 
wykonana nowa posadzka oraz drzwi wejściowe.

Zaplecze gospodarcze kuchni w ZPO w Rudniku
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Program Czyste Powietrze 
w Gminie Sułkowice

Gmina Sułkowice podpisała porozumienie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie dotyczące wspólnej realiza-
cji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

Dzięki włączeniu się Gminy Sułkowice w realizację 
Programu, Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania 
z pomocy i uzyskania informacji o Programie na terenie 
własnej gminy, w siedzibie Urzędu.

Nasi pracownicy odbyli już szkolenia organizowane 
przez WFOŚiGW w Krakowie, aby w sposób profesjonalny 
pomagać Państwu w aplikowaniu o środki w ramach Pro-
gramu. 

O terminie, od którego będzie można już składać wnio-
ski w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach będziemy Państwa 
informować na bieżąco na naszym profilu FB oraz stronie 
www.sulkowice.pl

23 lipca 2019 r. Ministerstwo Energii we współpracy 
z Ministerstwem Środowiska ogłosiło program dofi-
nansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój 
Prąd”.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji 
energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Budżet programu 
wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% 
kosztów instalacji fotowoltaicznej jednak nie więcej niż  
5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy 
2 - 10 kW . Program skierowany jest do gospodarstw domo-
wych. 

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze: 
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Tekst: red. EK fot. WFOŚiGW w Krakowie

Główne założenia programu Rządowego „Mój Prąd”:
• Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i monta-

żu instalacji fotowoltaicznej.
• Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być po-

niesione wcześniej niż od dnia 23.07.2019 r. (datą po-
niesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

• Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona 
do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem nabo-
ru. Konieczne jednak jest zakończenie prac inwestycyj-
nych w chwili składania wniosku o dofinansowanie. 
Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie 
umowy z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika 
dwukierunkowego. 

• Dofinansowanie będzie udzielane do mikroinstalacji 
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW.

• Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 
50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne 
(PV), nie więcej niż 5 000 zł.

• Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe 
urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesią-
ce przed instalacją).

• Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej 
zainstalowanej instalacji PV.

Szczegółowych informacji o nowym programie Mój 
Prąd udzielają doradcy energetyczni https://doradztwo-
-energetyczne.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst: Ministerstwo Energii
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Zmiany w opłacie recyklingowej
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmia-
nie uległy przepisy w zakresie pobierania opłaty recy-
klingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych. 

Następujące obowiązki ustawowe:
1. Przedsiębiorcy prowadzący: jednostkę lub jednost-

ki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej  
500 m², sprzedający produkty pakowane w tych jednost-
kach; więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego  
o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m², sprzeda-
jący produkty pakowane w tych jednostkach, podlegają obo-
wiązkom wynikającym z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.). Więcej informacji: 
www.malopolska.pl/produktowa.

2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty  
w opakowaniach i/lub produkty (m.in. opony, oleje) powin-
ni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie 
za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku 
następującego po roku sprawozdawczym. Więcej informa-
cji: www.malopolska.pl/produktowa.

3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie 
wprowadzania do obrotu oraz sprzedawcy detaliczni baterii 
i akumulatorów są zobowiązani do składania rocznych spra-
wozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami 
do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy 
w terminie do 15 marca roku następującego po roku sprawo-
zdawczym. Więcej informacji: www.malopolska.pl/baterie.

4. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub aku-
mulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży 
przekracza 25 m², jest obowiązany do przyjęcia selektywnie 
zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych od 
użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na 
nie oraz do przekazania zgromadzonych zużytych baterii 
sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub 
zużyte akumulatory zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 
r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521). 

5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (nie doty-
czy odpadów komunalnych) są zobowiązane do składania 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości wytworzo-
nych odpadów do urzędu marszałkowskiego za dany rok 
sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następujące-
go po roku sprawozdawczym. Więcej informacji: www.ma-
lopolska.pl/zbiorcze.

6. Podmioty korzystające ze środowiska powinny 
wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające infor-
macje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz  
o wysokości należnych opłat, do Urzędu Marszałkowskiego 
za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca roku 
następującego po roku sprawozdawczym. Więcej informa-
cji: www.malopolska.pl/srodowisko. 

Tekst: ID

Pojawiły się również nowe obowiązki prowadzących 
jednostki handlowe.

1. Od 1 września 2019 roku opłata recyklingowa,  
o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowy-
mi, dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych  
o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

2. Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingo-
wą za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w 
terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, 
w którym została pobrana. Z tym, że opłatę recyklingową 
pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy 
prowadzony przez marszałka województwa na zasadach 
dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 roku.

3. Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wyda-
nych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzyw 
sztucznych przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu 
detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklin-
gową składają za 2019 rok (w terminie do 15 marca 2020 
roku). Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa. 

4. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której ofe-
rowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte 
opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję 
liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na 
zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzo-
wym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie 
dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewi-
dencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od 
końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

5. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu deta-
licznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na 
zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową 
są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Więcej informacji 
w zakresie zasad rejestracji oraz wzór wniosku o wpis do 
rejestru BDO znajduje się na: www.malopolska.pl/rejestr. 
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Promesa dla Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Rudnika 

Diabelski Kamień
W dniu 25 lipca 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Rudnika Diabelski Kamień odebrało promesę  
w wysokości 8 000,00 zł. 

Promesa została przyznana ze środków budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego w ramach II naboru otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzi-
nie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski” na zada-
nie „Sułkowicka Jesień”. Stowarzyszenie reprezentował 
Waldemar Wolski – Członek Zarządu. Wniosek na zadanie 
został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach.

Promesy gwarantujące dofinansowanie projektów wrę-
czyli beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka oraz 
Anna Pieczarka z Zarządu Województwa. 

Tekst i fot.: red.

Dofinansowanie na prace 
konserwatorskie przy pomniku 

na Przełęczy Sanguszki
Gmina Sułkowice otrzymała dotację w kwo-
cie 11 500,00 zł na realizację zadania pod nazwą: 
„Wykonanie prac konserwatorskich i restaura-
torskich przy pomniku na Przełęczy Sanguszki  
w Harbutowicach z 1895 r. – etap I”. 

Promesa w ramach konkursu „Małopolska pamięta” zo-
stała wręczona burmistrzowi Arturowi Grabczykowi przez 
Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Annę Pie-
czarkę w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Krakowie. 

W ramach pierwszego etapu planuje się wykonanie 
prac konserwatorskich,  izolacji pionowej, poziomej oraz 
drenaż fundamentów.

Tekst i fot: red.

Dofinansowanie 
na budowę sali gimnastycznej 

w Biertowicach
Gmina Sułkowice otrzymała dofinansowanie na budo-
wę sali gimnastycznej w Biertowicach ze Środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa 
Polska – edycja 2019 w wysokości 1 092 400,00 zł. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 018 762,01 zł.  
W budynku oprócz sali gimnastycznej znajdować się będzie 
zaplecze szatniowo-sanitarne oraz część dydaktyczna.

Głównie sala będzie wykorzystywana do realiza-
cji podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego 
dla uczniów szkoły podstawowej. Dodatkowo sala będzie 
udostępniana klubom sportowym na zajęcia z młodzieżą  
i  drużynom OSP. Będą z niej mogły również korzystać sto-
warzyszenia i grupy nieformalne w ramach zajęć populary-
zujących kulturę fizyczną i rekreację osób dorosłych.

Budynek zostanie oddany do użytkowania w czerwcu 
2020 roku.

tekst: red. EK

Nowe instrumenty 
dla Orkiestry Dętej z Sułkowic
Gmina Sułkowice otrzymała dotację w wysokości 
10 000,00 zł na realizację zadania pn. Rozwój twórczo-
ści Orkiestry Dętej z Sułkowic poprzez doposażenie  
w instrumenty muzyczne” w ramach konkursu „Mało-
polskie Orkiestry Dęte – NA START”. 

Historia Orkiestry Dętej w Sułkowicach zaczyna się  
w 1874 r. w czasie zaboru austriackiego. Orkiestra jest  
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Żegnamy zasłużonych 
mieszkańców naszej Gminy

Ryszard Judasz - zm. 14 sierpnia 2019 r. – od 1 marca 2007 r. 
kustosz Izby Tradycji działającej przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. ks. Józefa Sadzika, radny Rady Miejskiej  
w Sułkowicach w latach 2002-2006, większość swojego 
zawodowego życia związany z Fabryką Narzędzi Kuźnia  
w Sułkowicach – przez 21 lat jako kierownik Klubu Kuźnia, 
a po przekształceniach - specjalista do spraw reklamy.

Wspaniały człowiek i przyjaciel, pełen pasji i humoru, 
który nigdy nie odmówił pomocy. To za jego sprawą powsta-
ło swoiste muzeum ziemi sułkowickiej, to on zebrał tu więk-
szość eksponatów, które pochodzą głównie z jego prywat-
nych zbiorów. Żył tym miejscem i przyciągał do niego wielu 
zwiedzających. Był skarbnicą wiedzy na temat historii Gmi-
ny  Sułkowice i jej mieszkańców. Gromadził pamiętniki, 
archiwalne zdjęcia, dokumenty, stare sprzęty gospodarskie  
i kowalskie, pisał do Klamry artykuły pod wspólnym ha-
słem „Ciekawostki historyczne”. Patriota lokalny. Szczegól-
nie zależało mu na promocji kowalskich tradycji Sułkowic. 
Był autorem i współautorem wielu folderów, opracowań  
i materiałów promocyjnych związanych z historią gminy,  
a także m.in. herbu Sułkowic z 1969 r. Współpracował ze 
stowarzyszeniami, muzeami, urzędem miejskim. Orga-
nizował i prowadził lekcje lokalnej historii dla szkół. Pro-
mował naszą Gminę w radio i telewizji. Za swoje życiowe 
zasługi otrzymał w 2017 r. Nagrodę Samorządową od Rady 
Miejskiej.

Zofia Nędza - zm. 23 lipca 2019 r. - wiceprezes Stowarzy-
szenia Gospodyń w Sułkowicach. Osoba, która wielokrot-
nie promowała naszą Gminę i jej kulinarne zalety, m.in.  
na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Życzliwa, wesoła 
i otwarta, zawsze skora do pomocy. 

Tekst: red., fot.: archiwum UM

Szczepienia przeciwko 
meningokokom typu C

Powiat Myślenicki od 2008 r. kontynuuje nieprzerwa-
nie program szczepień ochronnych przeciwko menin-
gokokom typu C, wywołującym sepsę. Szczepienia te 
nie są objęte refundacją, ale od 2005 r. wpisano je jako 
zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. 

Sepsa jest szczególnie niebezpieczną chorobą wśród 
dzieci, ponieważ może doprowadzić do ciężkich powikłań, 
a nawet do śmierci. Szczepienia współfinansowane są przez 
Gminy: Dobczyce, Wiśniowa, Tokarnia, Lubień, Pcim.

W związku z prowadzonym programem, zain-
teresowani rodzice z terenu  Powiatu Myślenickie-
go mogą skorzystać z oferty i bezpłatnie zaszczepić 
swoje dziecko. Warunkiem jest zakwalifikowanie do 
szczepienia po wykonaniu badania przez lekarza ro-
dzinnego oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opieku-
na prawnego na wykonanie szczepienia. Do udziału  
w programie zapraszamy dzieci w wieku od 1-18 roku życia.

Przychodnie POZ biorące udział w programie szcze-
pień na terenie Gminy Sułkowice:

1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Szkolna 9, 
    32-440 Sułkowice, tel. 12 273 21 73
2. NZOZ VITAMED, ul. Szkolna 9, 
    32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 70

Tekst: Powiat Myślenicki

najstarszą grupą działającą na terenie Gminy Sułkowice. 
Założył ją ks. F. Swoboda. Najpierw działała jako orkiestra 
parafialna. Po zawieszeniu działalności na lata 1904-1911, 
odnowiła swoją działalność pod patronatem OSP. Ponow-
nie zawiesiła swoją działalność na czas II Wojny Światowej. 
Bezpośrednio po wojnie udało się skompletować ukryte 
wcześniej instrumenty. Grupa na nowo zaczęła spotykać się 
na próbach i koncertować. Po 1953 r. działała przy fabry-
ce Kuźnia jako orkiestra zakładowa. Po okresie przemian 
ustrojowych w kraju Orkiestrę wcielono w struktury Ośrod-
ka Kultury i przy tym Ośrodku działa do dnia dzisiejszego. 
Sułkowicka Orkiestra należy do najstarszych zespołów mu-
zycznych tego typu w Polsce, a jej historia to historia wielu 
wspaniałych ludzi. 

Najstarszy grający w tym momencie w Orkiestrze in-
strument pochodzi z roku 1874. Zakup nowych instrumen-
tów pozwoli rozbudować Orkiestrę, co zachęci i zmotywu-
je dzieci i młodzież by aktywnie i mądrze spędzać wolny 
czas. Dzięki pozyskanym środkom dzieci, młodzież jak  
i dorośli członkowie Orkiestry będą mieli możliwość roz-
wijania swoich talentów muzycznych. Wszyscy członkowie 
Orkiestry są pełni zapału i chcą nieustannie rozwijać swoje 
możliwości. Ambicją członków Orkiestry jest doskonalenie 
swoich umiejętności, tak aby koncerty odbywały się na wy-
sokim poziomie muzycznym z szerokim repertuarem roz-
rywkowym, marszowym, kościelnym i okolicznościowym. 
Orkiestra Dęta z Sułkowic odgrywa niezwykle ważną rolę 
w kultywowaniu lokalnych tradycji muzycznych.

Tekst: red. EK
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„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to,
że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim …”

 

Nasza Grupa Środowiskowa działająca przy SWON 
„Kolonia”, od 8 lat otrzymywała dofinansowanie 
na terapię dzieci niepełnosprawnych (ok 20 000 zł),  
w tym: fizjoterapię, zajęcia logopedyczne, pedagogicz-
ne i spotkania z psychologiem. Niestety w tym roku nie 
udało się uzyskać funduszy, ale nie poddaliśmy się. 

Zwróciliśmy się o pomoc najpierw do tych, którzy do-
strzegają jak ważna jest systematyczna rehabilitacja i tera-
pia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

Koszt takiej kompleksowej pomocy jest wysoki i nie 
każda rodzina jest w stanie udźwignąć taki ciężar.  Dzięki 
naszym spotkaniom integracyjnym znamy dzieci, które po-
trzebują wsparcia i dla nich podjęliśmy wyzwanie uzyska-
nia niezbędnych środków. 

W pierwszej kolejności zamieściliśmy na stronie inter-
netowej apel o dokonanie darowizny na rzecz Stowarzysze-
nia „Kolonia”. Dzięki najwierniejszym darczyńcom uzy-
skaliśmy część kwoty.  Następnie zainicjowaliśmy licytację 
internetową, w którą włączyli się mieszkańcy naszej gminy. 

Efekty przerosły nasze oczekiwania, bowiem z samych 
licytacji udało się uzyskać 5 266,00 zł, z indywidualnych 
darowizn 9 448,24 zł a z loterii przeprowadzonej podczas 
Jarmarku Sułkowicka Jesień 1 082,50 zł. 

Co więcej,  w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie 
pojawiła się oferta  tzw.: Małego Grantu na dofinansowanie 
priorytetowych zadań, w które wlicza się również działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Z tego grantu udało się 
pozyskać 6 000,00 zł. 

Sumując wszystkie otrzymane fundusze uzyskaliśmy 
do tej pory: 21 796,74 zł. 

Z serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu, osobom wystawiającym 
rzeczy/usługi na aukcję oraz darczyńcom. Dziękujemy rów-
nież wszystkim licytującym oraz tym, którzy wspierali nas 
w jakikolwiek inny sposób. Zbiórka nie byłaby możliwa bez 
naszych stałych wolontariuszy. 

Fizjoterapia dzieci nieprzerwanie trwa, natomiast za-
jęcia ze specjalistami rozpoczną się od października. Je-
steśmy dumni, że nasza społeczność jest zawsze otwarta  
i gotowa pomagać, tym którzy tego potrzebują. 

Tekst: Danuta Światłoń-Bielawa, fot. Paulina Węgrzyn

Zadania do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego 

na 2020 rok 
Odbyły się wrześniowe Zebrania Wiejskie, na których 
uchwalone zostały zadania w ramach funduszu sołe-
ckiego. 

Fundusz sołecki to kwota zarezerwowana w budżecie 
gminy i w części refinansowana z budżetu państwa w for-
mie dotacji celowej. Utworzenie funduszu sołeckiego nie 
jest obowiązkowe dla gmin. Warunkiem, aby Sołectwo mo-
gło do niego przystąpić jest przedłożenie wniosku do dnia 
30 września. Tylko w ten sposób może on zostać uwzględ-
niony przez Burmistrza w przygotowywanym projekcie bu-
dżetu na następny rok.

Przyjęcie i uchwalenie wniosku odbywa się podczas ze-
brania wiejskiego z inicjatywy podjętej przez sołtysa, radę 
sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołe-
ctwa. Fundusz sołecki jest wyliczany na podstawie wzoru 
określonego w ustawie o funduszu sołeckim. 

Wysokość funduszu sołeckiego dla każdej miejscowości 
w Gminie Sułkowice na 2020 rok wynosi 38 679, 40  zł. 

Środki finansowe z funduszu sołeckiego w poszczegól-
nych miejscowościach zostały przeznaczone na zadania, tj.:

Biertowice - wykonanie nawierzchni bitumicznych na 
mostach pieszo – jezdnych na rzece Skawinka umożliwia-
jącej bezpieczne poruszanie się mieszkańców i poprawę 
komfortu jazdy. Zakup urządzenia do koszenia terenów 
zielonych, który zapewni właściwe utrzymanie czystości 
zarówno na placu zabaw, jak i terenu rekreacyjnego w Bier-
towicach.

Harbutowice – remont przykościelnych parkingów, 
umocnienie osuwisk krawężnikami i zabezpieczenie ich 
płytami ażurowymi, doświetlenie i uporządkowanie terenu.

Krzywaczka - modernizacja drogi na działce nr 1466, 
która zapewni przejezdność do domów mieszkalnych.

Rudnik - dofinansowanie do zakupu wyposażenia sa-
mochodu bojowego dla OSP Rudnik.

Tekst: Teresa Gatlik
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Dotacje na remonty 
w remizach OSP

W Krzywaczce, Biertowicach i Harbutowicach wyko-
nywane są prace budowlane i remontowe.

W remizie OSP w Krzywaczce w ramach programu 
Małopolskie Remizy 2019 realizowana jest inwestycja mo-
dernizacji placu apelowo – ćwiczebnego. Na to zadanie  
z Województwa Małopolskiego pozyskano połowę środków 
tj. 28 000,00 zł. Na placu przylegającym do remizy zostanie 
wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 500 m².

Realizowany jest także remont wieży alarmowej. Zosta-
nie on sfinansowany ze środków przekazanych przez Radę 
Sołectwa Krzywaczka. Zakres prac obejmuje zabezpiecze-
nie i wzmocnienie konstrukcji wieży, wykonanie elewacji, 
montaż stolarki okiennej oraz wymianę pokrycia dachowego.

Środki na remont i adaptację pomieszczenia socjalnego 
oraz malowanie garażu pozyskano przy pomocy Komendy 
Powiatowej PSP w Myślenicach z MSWiA oraz programu 
5000+. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie 
wewnętrznej instalacji wod-kan, wykonanie instalacji elek-
trycznej i oświetleniowej, wykonanie ścianek działowych, 
ułożenie płytek podłogowych i ściennych, gipsowanie, ma-
lowanie, montaż drzwi, montaż wc, umywalki i prysznica 
wraz z kabiną.

Całkowity koszt robót to ok. 130 000,00 zł. (Gmina Suł-
kowice, MSWiA oraz Województwo Małopolskie).

W garażu bojowym OSP w Harbutowicach trwają pra-
ce związane z obniżeniem posadzki oraz wjazdu do garażu. 
Prace polegają na skuciu dotychczasowej wylewki, wylaniu 
nowej, wykonaniu podbudowy i zbrojenia. Położony zosta-
nie tynk mozaikowy oraz pomalowany garaż. Remont ga-
rażu jest konieczny, ponieważ już pod koniec października 
jednostka otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wszystkie prace druhowie wykonują i finansują sami. 
Koszt ok. 10 000,00 zł.

Tekst i fot.: Jakub Światłoń

W remizie OSP w Biertowicach zostało wyremontowa-
ne pomieszczenie socjalne wraz z toaletą oraz wykonano 
przejście do garażu bojowego. Ułożono także płytki i poma-
lowano Izbę Tradycji znajdującą się w jednostce. Wykonano 
remont instalacji elektrycznej. Koszt robót to ok. 50 000 zł 
(80 % to środki własne jednostki, natomiast pozostałe to 
środki Gminy Sułkowice oraz MSWiA).

Defibrylator AED w Biertowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach z radością 
informuje Mieszkańców, że w dniu 17 września 2019 r.  
na budynku remizy pomiędzy bramami garażowymi zostało 
zamontowane długo oczekiwane urządzenie AED. Urządze-
nie zostało zakupione ze środków „Wojewódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019”. Z całego serca pragniemy podzięko-
wać wszystkim, którzy oddali swój głos na ten projekt. Dzię-
kujemy Grupie Poszukiwawczo Ratowniczej z Myślenic  
za możliwość wspólnego działania w ramach inicjatywy 
„AED w powiecie myślenickim”.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny w skrócie AED 
to urządzenie, które w razie nagłego zatrzymania serca może 
komuś uratować życie. Defibrylator może byś obsługiwany 
przez wszystkie dorosłe osoby i nie wymaga przeszkolenia 
medycznego. Sprzęt instruuje krok po kroku jakie czynno-
ści należy wykonać w sytuacji kryzysowej. Chcieliśmy, aby 
AED było ogólnodostępne, dlatego zostało umieszczone  
w specjalnej kapsule z której w razie potrzeby można je 
szybko wyjąć. Prosimy, aby bez potrzeby nie wyjmować 
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Apel Burmistrza
Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 

napływają skargi związane z brakiem poszanowania miejsc 
pamięci i miejsc sakralnych – ważnych dla Mieszkańców 
Gminy – przez naszą młodzież. Zwracam się więc z prośbą 
do Państwa, a w szczególności do Rodziców o reagowanie  
i zwrócenie uwagi na to w jaki sposób dzieci i młodzież spę-
dzają czas. 

Jestem świadomy, że w Gminie Sułkowice brakuje 
miejsca gdzie dzieci mogłyby aktywnie i pożytecznie spę-
dzać swój wolny czas jeżdżąc wyczynowo na rolkach, hu-
lajnogach czy deskorolkach. Na ile pozwalają nam na to 
finanse Gminy staramy się temu zaradzić i sprostać ocze-
kiwaniom Mieszkańców. Po spotkaniach z zainteresowa-
nymi Mieszkańcami Gmina podjęła stosowne kroki dążące 
do realizacji budowy skateparku. Każda forma aktywności 
fizycznej warta jest wsparcia ze strony władz Gminy, należy 
jednak pamiętać, że na terenie Gminy istnieje wiele grup 
zainteresowań, sekcji i drużyn uprawiających różne sporty 
i mających swoje pasje, dlatego działania samorządu mu-
szą mieć na celu zaspokajanie potrzeb całej społeczności 
lokalnej. Trzeba również pamiętać, że środki na ten cel na-
leży zabezpieczyć w budżecie Gminy, znaleźć odpowiednie 
miejsce, uzyskać stosowne zgody i pozwolenia. 

Do tego czasu swoje pasje miłośnicy tego sportu mogą 
realizować na ogólnodostępnych placach zabaw lub też  
w skateparkach w sąsiednich miejscowościach. Mój apel do 
Państwa wynika nie tylko z kwestii zachowania szacunku 
dla miejsc pamięci i obiektów sakralnych, ale również bez-
pieczeństwa dzieci wykonujących akrobacje w miejscach 
do tego niedostosowanych.

Jestem dumny, że na terenie Gminy są ludzie z pasją. 
Nie mogę jednak nie reagować na skargi Mieszkańców na 
złe zachowanie i wulgarne słownictwo w miejscach waż-
nych dla społeczności lokalnej.

Z poważaniem,
Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

urządzenia. Wspólnie dbajmy o to dobro, bo nie wiemy  
kiedy może ono uratować nam życie.

Jesteśmy dumni z tego, że dzięki takim inicjatywom 
możemy przyczynić się do skutecznego ratowania ludzkie-
go życia. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach

W dniu 13 października 2019 r. odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja 
wyborcza w Województwie Małopolskim kształtowała 
się na poziomie 63,78%, natomiast w Gminie Sułkowi-
ce wyniosła 60,09%. 

W naszej Gminie było 9 obwodów głosowania i powo-
łanych zostało 9 obwodowych komisji wyborczych.  Licz-
ba uprawnionych do wyborów osób w Gminie Sułkowice 
– 11 476.

W głosowaniu do Sejmu Gmina Sułkowice znalazła 
się w okręgu wyborczym nr 12 – Kraków, gdzie poprawnie 
oddano 6 791 głosów. Największą liczbę głosów zdobył Ko-
mitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 4 109 
głosów poparcia.  Na drugim miejscu uplasował się Koali-
cyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL 
Zieloni z 1 134 głosami. Trzecie miejsce Komitet Wyborczy 
Konfederacja Wolność i Niepodległość - 561 głosów. 

Mandat poselski w 12 okręgu wyborczym otrzymali: 
Rafał Bochenek (PiS), Ewa Filipiak (PiS), Filip Kaczyński 
(PiS), Krzysztof Kozik (PiS),  Władysław Kurowski (PiS), 
Dorota Niedziela (KO), Marek Polak (PiS) oraz Marek Sowa 
(KO).

W głosowaniu do Senatu Gmina Sułkowice znalazła 
się w okręgu wyborczym nr 30 – Kraków. Liczba poprawnie 
oddanych głosów wyniosła 6 670. Mandat senatora uzyskał 
Andrzej Pająk (PiS).

Wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu

Gmina Sułkowice – procent głosów oddanych na poszczególne partie

Tekst: Paulina Węgrzyn
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XII Jarmark Sułkowicka Jesień
W niedzielę 15 września na Placu Targowym „Zielona 
Podkowa” odbył się XII Jarmark Sułkowicka Jesień 
połączony z Gminnym Zlotem Esioków. Wraz z Urzę-
dem Miejskim w Sułkowicach organizacją zajęło się 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski 
Kamień oraz Sułkowicka Izba Gospodarcza. 

Na doroczny jesienny jarmark zjechało kilkudziesięciu 
wystawców z całego regionu, oferując rękodzieło artystycz-
ne, ceramikę, decoupage, biżuterię, a także lokalne specja-
ły tj. miody, sery czy przetwory. Wspaniałe przysmaki przy-
gotowały panie ze Stowarzyszeń Gospodyń z Sułkowic, 
Rudnika i Krzywaczki oraz Spółdzielni Socjalnej Podków-
ka. Na stoiskach zaprezentowali się również: Towarzystwo 
Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” z Biblioteką Publiczną im. 
Ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, uczniowie oraz nauczy-
ciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Sułkowicach, Sułkowicka Izba Gospodarcza oraz Urząd 
Miejski w Sułkowicach. W trakcie wydarzenia wolontariu-
sze Grupy Środowiskowej SWON „Kolonia” przeprowadzili 
loterię fantową, z której cały dochód będzie przeznaczony 
na pomoc specjalistyczną dzieci podopiecznych Grupy Śro-
dowiskowej. 

Tegoroczną „Sułkowicką Jesień” uatrakcyjniły wyko-
nania muzyczne i taneczne wielu grup. Zaprezentowali 
się: Zespół Pieśni i Tańca Elegia, dzieci z przedszkoli nr 1  
i nr 2 w Sułkowicach, a także zespoły Hak i Przyjaciele oraz 
Graham Band. 

Ważnym punktem programu był Konkurs Esioków, 
zorganizowany w ramach wznowionego Gminnego Zlotu 
Esioków, który kilka lat temu odbywał się podczas „Zakoń-
czenia lata na Kamieńcu”. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich 
gości i mieszkańców, którzy zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią. Dziękujemy również: wystawcom, Stowarzyszeniom 
Gospodyń za smaczny poczęstunek, dziecięcym grupom 
artystycznym, które swoimi występami uświetniły to wy-
darzenie, zespołom Hak i Przyjaciele oraz Graham Band, 
pani Iwonie Dzidek za profesjonalną konferansjerkę, Rad-
nemu Powiatowemu panu Krzysztofowi Trojanowi, firmom 
Maan i Olko Tools za ufundowanie fantastycznych nagród 
dla właścicieli esioków, firmie Mrówka oraz Szkółce Pił-
karskiej Gościbia za udostępnienie dmuchańców, Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sułkowicach za słod-
ki poczęstunek dla dzieci, wolontariuszom Grupy Środo-
wiskowej Kolonia i paniom wychowawczyniom Świetlicy 
Środowiskowej za przeprowadzenie zabaw i animacji dla 
dzieci, panu Józefowi Tomalowi - Staroście Powiatu Myśle-
nickiego za objęcie imprezy Patronatem Honorowym. 

Tekst i fot. Paulina Węgrzyn
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1 Bieg Sułkowicki
Sobota 21 września na długo pozostanie w pamięci 
mieszkańców Sułkowic, bo tak sportowej atmosfery 
jak dotąd na naszym rynku nie było. A to wszystko za 
sprawą biegaczy, którzy wystartowali w 1 Biegu Sułko-
wickim z samego centrum naszego miasteczka. 

Impreza zorganizowana została przez firmę Fizjomedi-
cus - Centrum Rehabilitacji i Terapii Manualnej przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Sułkowicach i cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród miejscowych 
pasjonatów biegania, ale również profesjonalnych biegaczy 
z całej Małopolski. W biegu głównym wzięło udział 180 
zawodników, którzy pokonali 5 kilometrową trasę ulicami 
Sułkowic, by na boisku przy SP nr 2 przebiec linię mety. 
Każdy z uczestników otrzymał koszulkę i pamiątkowy me-
dal, natomiast na zwycięzców czekały atrakcyjne nagro-
dy, wręczane w następujących kategoriach: Open, Kobie-
ty, Mężczyźni 50+, Kobiety 50+, Najszybszy Mieszkaniec 
Gminy Sułkowice, Najszybszy Pacjent Fizjomedicus, Naj-
szybszy Mieszkaniec Sułkowic. 

Po biegu głównym odbyły się zawody biegowe dla dzie-
ci, w których uczestniczyło ponad 200 dzieci w pięciu ka-
tegoriach wiekowych. Całości imprezy towarzyszył piknik 
rodzinny z bezpłatnymi atrakcjami dla najmłodszych. Pod-
czas biegu nad bezpieczeństwem uczestników czuwało gro-
no służb: druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z całej 
gminy, policja, firma Atma Rescuers oraz wolontariusze. 
Bieg został objęty Patronatem Honorowym przez: Witolda 
Kozłowskiego- Marszałka Województwa Małopolskiego 
oraz Józefa Tomala - Starostę Powiatu Myślenickiego.

1 Bieg Sułkowicki przeszedł już do historii, niemniej 
pokazał, iż nawet sportowa rywalizacja w piękny sposób 
potrafi zintegrować mieszkańców Sułkowic.

Tekst i fot.: Paulina Węgrzyn
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Serial „Pasjonaci” w SOK

W dniach 3 i 5 sierpnia w naszym ośrodku było na-
prawdę tłoczno. W każdym pomieszczeniu można było 
spotkać od kilku do kilkunastu, a momentami nawet 
kilkudziesięciu osób. 

Mimo tłoku i dynamiki działania każdy wiedział co 
ma robić. Wszystko to dlatego, że nasz SOK na dwa dni za-
mienił się w prawdziwy plan zdjęciowy fabularyzowanego 
serialu dokumentalnego pt. „Pasjonaci”, w który zaangażo-
wany jest krakowski Teatr ITAN. Będzie to trzynaście opo-
wieści o losach niewidomych i niedowidzących aktorów, 
zrealizowanych z ich udziałem.

Artur Dziurman i grupa Scena Moliere prowadzą  
w Krakowie instytucję absolutnie wyjątkową – jedyny  
w Polsce profesjonalny teatr skupiający aktorów niewido-
mych. Teatr ITAN, działający przy fundacji o tej samej na-
zwie, kontynuuje dorobek Stowarzyszenia Scena Moliere, 
angażując w każdym ze swoich seriali profesjonalistów, 
amatorów, seniorów i młodzież.

W serialu, obok aktorów niewidomych i niedowidzą-
cych, udział wezmą znani i lubiani aktorzy filmowi: Tade-
usz Huk, Adrianna Biedrzyńska, Katarzyna Jamróz, Dorota 
Pomykała, Anna Korcz, Dariusz Kordek, Dariusz Gnatow-
ski, Maciej Damięcki, Aldona Jankowska, Agnieszka Man-
dat oraz wielu innych.

Dzięki uprzejmości produkcji mieliśmy możliwość nie 
tylko oglądania pracy na planie filmowym ale także czyn-
nego udziału w nagraniu. Pobyt na planie zdjęciowym daje 
możliwość poznania aktorów, reżysera oraz całej produkcji 
i ich pracy od kulis. To było naprawdę świetne doświadcze-
nie.

Serial „Pasjonaci” emitowany będzie w styczniu 2020 
roku na antenie TVP1. O szczegółach odcinka kręconego  
w SOKu będziemy informować zimą.

Tekst i fot.: SOK

Wakacyjne rozmaitości SOK
Warsztaty z KP_PL

Wakacje to czas odpoczynku i świetnej zabawy. 
W Sułkowickim Ośrodku Kultury bawiliśmy się i uczyliśmy 
nowych rzeczy podczas warsztatów kreatywnych ze Stowa-
rzyszeniem Pomagamy Ludziom Kreujemy Przyszłość KP_
PL. W trakcie trzech dni doskonałej zabawy stworzyliśmy 
łapacze snów, nauczyliśmy się techniki decoupage, zrobi-
liśmy własny wulkan i wykonując ciekawe doświadczenia 
poznawaliśmy właściwości fizyczne różnych substancji. 
Każdorazowo na warsztatach meldowała się niemal 20 oso-
bowa grupa przesympatycznych dzieciaków. Najmłodsi 
uczestniczyli w zajęciach w asyście rodziców lub starszego 
rodzeństwa, przez co panowała iście rodzinna atmosfera.  
To był naprawdę wspaniały, kreatywnie spędzony czas!

Dziękujemy Paniom Ewelinie i Paulinie Węgrzyn  
za fantastycznie spędzony czas oraz zaszczepienie w nas 
ciekawości i wytrwałości w poznawaniu nowych rzeczy.

Wycieczka na Police
Nasz Ośrodek stawia na aktywne spędzanie wolnego 

czasu, dlatego kolejną formą Wakacyjnych Rozmaitości 
SOK 2019 była wycieczka w góry. Udaliśmy się na wyprawę 
w Pasmo Policy w Beskidzie Żywieckim. Wędrując górskim 
szlakiem, poznawaliśmy leśne ciekawostki, napawaliśmy 
się pięknymi widokami Babiej Góry i zdobyliśmy Policę, na 
szczycie której znajduje się pomnik upamiętniający kata-
strofę lotniczą z 1969 r.

Warsztaty mozaikowe
Pani Ewa Saczka - artystka mozaikowa przeprowadziła 

z dziećmi warsztaty, których rezultatem były piękne i orygi-
nalne prace. Układanie kamieni, obsługa specjalistycznych 
narzędzi czy impregnacja to rzeczy, których mogli spróbo-
wać uczestnicy warsztatów. Mamy nadzieję, że Pani Ewa 
odwiedzi nasz Ośrodek jeszcze nie raz, a mozaika zyska 
kolejnych fanów.

Tekst i fot.: SOK



Klamra 4 (313) październik 2019 15Wydarzenia kulturalne

Obchody 76. Rocznicy 
Pacyfikacji Sułkowic

W dniu 24 lipca 2019 r. odbyła się uroczystość upamięt-
niająca 76. Rocznicę Pacyfikacji Sułkowic. 

Tradycyjne obchody rozpoczęły się od uroczy-
stego przemarszu oraz Mszy Świętej sprawowanej  
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułko-
wicach w intencji ofiar, której przewodniczył ks. proboszcz 
Edward Antolak, koncelebrowali ks. Jacek Budzoń - pro-
boszcz parafii w Biertowicach oraz ks. Marian Błaszczyk 
– proboszcz parafii w Rudniku. Po modlitwie nastąpił prze-
marsz pod pomnik na Rynku, gdzie przedstawiciele wła-
dzy, instytucji i stowarzyszeń złożyli wieńce i oddali hołd 
pomordowanym. Całość obchodów zwieńczył występ Chó-
ru Seniorów „Elegia”. 

Tekst i fot.: Tomasz Pacułt

Piosenka o Pacyfikacji Sułkowic 
(autor nieznany)

Noc była ciemna, niebo pochmurane, 
Spoglądało smutno na sułkowski lud.
I sen spokojny, nim nadszedł poranek,
Przerwał sznur licznych szumiących aut.

Oj wy, Sułkowice, krwawy dzień was czeka,
Licznych synów waszych czeka dzisiaj śmierć.
Zginą w męczarniach hańbiących człowieka,
Wspólną mogiłę będą dzisiaj mieć.

Już przyjechali, wioska obstawiona
Przez tych polskich zdrajców i przez zondernist.
Niejednego dzisiaj twarz będzie skrwawiona,
W plebańskiej stodole już kat SS jest.

Godzina ranna, ludzi wypędzają
Z własnych ich domów, gdzie ich miejsce jest.
Na targowicę wszystkich zgromadzają,
Bo taki właśnie dzisiaj rozkaz jest.

Leżą tam wszyscy bracia obok siebie,
Starzy ojcowie z troską o swych synów.
„Zlituj się, zlituj, Ty co jesteś w niebie”
Bo w koło jest rząd ciężkich karabinów.

Obok mają miejsce spłakane kobiety,
Opłakują z dziećmi swymi na ręku.
I to im tylko dodaje podniety,
Aby przed wrogiem nie pokazać lęku.

Wśród krzaków strasznych i wyzwisk oprawców
Słychać głos ostry, który echo niesie.
Ten wywołuje dziewiędziesiąt nazwisk
Z listy, która czarną listą zwie się.

Wywołany powstał i odchodzi na bok,
Kiwając głową już na pożegnanie.
I znów się kładzie przy koledze obok,
Gotowy na męki i na skonanie.

Każdy się żegna w duszy z rodziną,
Syn ze swą matką, brat ze swym bratem,
Ojciec z dzieciami, kochanek z jedyną,
Każdy się żegna z pięknym światem.

Gdy się nazwiska na liście skończyły,
Słychać głos ostry do kilku współbraci,
Aby ich dłonie łopaty chwyciły
I wykopały grób wspólny dla bracia

Grób ten był metra półtrzecia głęboki,
Nie na cmentarzu lecz przed innym domem,
Sześć metrów długi, trzy metry szeroki,
W miejscu osobnym, niepoświęconym.



Klamra 4 (313) październik 201916 Wydarzenia kulturalne

Poświęcenie 
cmentarza cholerycznego

W dniu 25 lipca br. dokonano ponownego poświęcenia 
cmentarza cholerycznego w Sułkowicach. 

Modlitwę w intencji pochowanych tam zmarłych po-
prowadził ks. proboszcz Edward Antolak, któremu towarzy-
szyli proboszczowie sąsiednich parafii: ks. Jacek Budzoń  
i ks. Marian Błaszczyk. W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz, instytucji oraz mieszkańcy Sułkowic. 

Dzięki staraniom Gminy Sułkowice oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” i środkom finansowym  
pochodzącym z grantu z LGD Między Dalinem i Gościbią, 
odnowiono XIX- wieczny obelisk upamiętniający zmarłych 
w wyniku epidemii cholery, uprzątnięto teren wokół cmen-
tarza oraz utworzono przystanek turystyczno - pielgrzymi 
na Beskidzkiej Drodze św. Jakuba, która przebiega w po-
bliżu. 

Tekst: Paulina Węgrzyn, fot.: TPS Kowadło

Dożynki Powiatowe
Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” z Harbutowic oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wolski 
reprezentowali Gminę Sułkowice na Dożynkach Po-
wiatowych, które w tym roku odbyły się w Tenczy-
nie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Koście-
le pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie, gdzie 
wspólnie podziękowano za tegoroczne zbiory.

Po mszy, dożynkowy korowód, któremu przewodziły: 
Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna i Orkiestra Dęta OSP ze 
Skomielnej Białej przemaszerował na teren kompleksu spor-
towego LKS Topór w Tenczynie, gdzie Starosta Myślenicki 
i Wójt Gminy Lubień dokonali oficjalnego otwarcia Dożynek 
Powiatowych. Jednym z najważniejszych punktów progra-
mu była tradycyjna prezentacja grup wieńcowych w Powia-
towym Konkursie Wieńca Dożynkowego.

Na zakończenie starosta Józef Tomal zaprosił wszyst-
kich na przyszły rok do Gminy Wiśniowa, której Zarząd 
Powiatu Myślenickiego postanowił powierzyć organizację 
XXII Dożynek Powiatowych w 2020 roku.

Tekst: red., fot.: kadr z reportażu iTV Myślenice

Druhowie świętują 135 lat OSP Sułkowice
W dniu 31 sierpnia odbyła się uroczystość 135 - lecia 
OSP Sułkowice. Uroczystość rozpoczęła się od prze-
marszu pododdziałów OSP na Mszę Św. do kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach. 
Mszę Świętą koncelebrowali: ks. dziekan Edward An-
tolak oraz ks. Leszek Dyląg - kapelan gminy Raba Wy-
żna. 

Po zakończeniu mszy uroczysty orszak jubileuszowy 
przeszedł na parking przy strażnicy, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia 
meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu 
PSP w Krakowie - st. bryg. Markowi Bębenkowi przez Ko-
mendanta Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Sułko-
wicach - Rafała Kurka. 

Następnie podniesiono Flagę Państwową na maszt przy 
dźwiękach Hymnu. Prezes OSP Sułkowice – Jan Hodurek 
przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił rys histo-
ryczny jednostki. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: 
st. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Woje-
wódzki PSP w Krakowie, Jan Podmokły – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach, st. bryg. 
Sławomir Kaganek – Komendant Powiatowy PSP w Myśle-
nicach, bryg. Wojciech Murzyn – Zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Myślenicach. Wraz ze strażacką bracią 
na trybunach zasiedli: Robert Bylica – Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego, Józef Tomal - Starosta Powiatu 
Myślenickiego, Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu My-
ślenickiego, Radni Powiatowi: Aleksandra Korpal, Andrzej 
Pułka, Krzysztof Trojan, Artur Grabczyk – Burmistrz Gminy 
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Sułkowice, Waldemar Wolski - Przewodniczący RM Sułko-
wice, Radni Rady Miejskiej w Sułkowicach, Sołtysi oraz 
byli Burmistrzowie.

Obchody Jubileuszu były także doskonałą okazją do 
wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej.

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odzna-
czeni zostali: Jan Osiecki, Mariusz Kaczor.

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” od-
znaczeni zostali: Tomasz Stręk, Tadeusz Sroka, Sławomir 
Sitarz.

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” od-
znaczeni zostali: Bogusław Sroka, Łukasz Garbień, Krzysz-
tof Kuchta.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: 
Krzysztof Jędrzejowski, Rafał Kuchta, Jan Klus, Michał 
Kiebzak, Paweł Jończyk.

Odznaką „Zasłużony dla pożarnictwa ziemi myśleni-
ckiej” odznaczeni zostali: Jan Hodurek, Ryszard Sroka, Jó-
zef Ziemianin.

Z okazji Jubileuszu 135-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Sułkowicach wydana została monografia jednostki 
autorstwa Stefana Bochenka, która współfinansowana była 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zaprezentowa-
no w niej szeroką działalność strażaków ochotników z Suł-
kowic, którzy oprócz walki i ochrony przeciwpożarowej bio-
rą czynny udział w działalności organizacyjnej, kulturalnej 
i religijnej. Uzupełnieniem tekstu są liczne fotografie. Publi-
kacja ta dokumentuje i promuje działalność jednej z najstar-
szych jednostek OSP w powiecie myślenickim.

W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli 
życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sułkowicach. Wyrazy uznania wyraził między innymi 
Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal wręczając 
prezesowi OSP list gratulacyjny oraz przekazał jednostce 
agregat prądotwórczy. Burmistrz Gminy Sułkowice prze-
kazał druhom życzenia oraz podziękował im za wieloletnią 
bezinteresowną służbę. Włodarz miasta złożył na ręce pre-
zesa OSP okolicznościowe życzenia wraz z prądownicą, któ-
ra ułatwi przeprowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych. 
Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Tekst: Tomasz Pacułt, fot.: OSP Sułkowice

3 miejsce 
w Powiecie Myślenickim

Drużyna druhów OSP z Sułkowic jako zwycięzca 
Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, które 
odbyły się w 2018 roku, reprezentowała nas na szczeb-
lu powiatowym. Druhowie już od początku sierpnia 
trenowali i przygotowywali się do zawodów, których 
organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Myślenicach. 

Zawody odbyły się 8 września br. na stadionie KS Dalin 
w Myślenicach. Jednostki rywalizowały w dwóch konkuren-
cjach – sztafecie i rozwinięciu bojowym. 

Drużyna w składzie: Krzysztof Jędrzejowski (mechanik), 
Wiktor Kiebzak (łącznik), Michał Kiebzak (rozdzielaczowy), 
Łukasz Dyrcz (przodownik roty I), Piotr Kuchta (pomocnik 
przodownika roty I), Szymon Latoń (przodownik roty II), 
Mirosław Sroka (pomocnik przodownika roty II), Paweł Joń-
czyk (dowódca) zajęła bardzo dobre 3 miejsce. Gratulujemy!

Tekst i fot.: Jakub Światłoń



Klamra 4 (313) październik 201918 Wydarzenia kulturalne

XI Powiatowe Manewry 
w Ratownictwie Medycznym

W dniu 6 października na terenie Zalewu Rekreacyj-
nego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach 
odbyły się XI Powiatowe Manewry w Ratownictwie 
Medycznym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu myślenickiego. W zawodach wzięło 
udział 10 czteroosobowych drużyn.

Uczestnicy zawodów zmierzyli się z czterema zainsce-
nizowanymi zdarzeniami. Pierwsze to zadławienie 6 mie-
sięcznego niemowlaka, drugie to osoba wyciągnięta z wody 
w stanie hipotermii z rozbitą głową, kolejne to potrącenie 

pieszego przez motocyklistę, a ostatnim było zatrzymanie 
krążenia przez piłkarza na boisku sportowym. W roli pozo-
rantów wystąpili druhowie OSP z terenu Gminy Sułkowice 
- którym serdecznie dziękujemy.

Zawodnicy mieli na wykonanie każdego zadania  
5 minut. Każda drużyna była oceniana przez funkcjona-
riusza PSP oraz ratownika Maltańskiej Służby Medycznej 
z Myślenic. Punktacja była przyznawana za postępowanie 
zgodnie z procedurami i wytycznymi obowiązującymi dla 
ratowników KSRG.

Najlepszą drużyną okazał się zastęp ratowników z OSP 
Zakliczyn, drugie miejsce zajęła Myślenicka Grupa Po-
szukiwawczo – Ratownicza, a trzecie OSP Tenczyn. Zastęp 
OSP Sułkowice w składzie: Rafał Kuchta, Krzysztof Jędrze-
jowski, Maciej Klus i Szymon Latoń zajął 6 miejsce.

Okolicznościowe upominki drużynom wręczył Prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego Województwa Małopolskiego – Robert Bylica, 
Burmistrz Gminy Sułkowice - Artur Grabczyk oraz Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach – bryg. 
mgr inż. Wojciech Murzyn.

Tekst i fot.: Jakub Światłoń
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Wakacje ze Świetlicą Środowiskową
Po trzech tygodniach zajęć 122 uczestników pożegnało akcję „Lato - 2019” 
zorganizowaną przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach. 

Dzieci w formie wesołej zabawy otrzymały niezwykłą porcję wrażeń z ele-
mentami edukacji. Zajęcia odbywały się w miejscu zamieszkania i na wyjaz-
dach. Każdy uczestnik znalazł w programie coś dla siebie. Każdy dzień obfi-

tował w zajęcia ruchowe, możliwe 
dzięki dostępom do  szkolnych sal 
gimnastycznych. Odbyła się kolonij-
na olimpiada sportowa, powodzeniem 
cieszyły się ping-pong, piłkarzyki, 
cymbergaj. Wykonano plakaty pt. „Ko-
lory lata”, powstały wspaniałe ,,Cuda-
ki - Dziwaki” nawiązujące do ochrony 
środowiska. Były zajęcia z profilak-
tyki zakończone konkursem indywi-
dualnym „Nie wchodź w to”. Dzień 
talentów ukazał zainteresowania  
i przeróżne możliwości dzieci. Uczest-
nicy dzięki zajęciom zorganizowanym 
przez  Gminną Bibliotekę Publiczną, 
Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Ko-
wadło” oraz Sułkowickie Archiwum 
Cyfrowe zdobyli wiedzę o historii na-
szego miasta i spotkali się z jego Go-
spodarzem Panem Burmistrzem Artu-
rem Grabczykiem.

Drugim rodzajem zajęć były  
wyjazdy. Uczestnicy odbyli trzy wy-
cieczki autokarowe dłuższe i trzy  
wyjazdy na basen. Tegoroczne wy-
cieczki poza funkcją rekreacyjną do-

„Porozmawiajmy o…”
„Porozmawiajmy o…” to cykl zajęć przygotowanych 
przez pracowników biblioteki, nauczyciela ZSZiO  
w Sułkowicach i prezesa TPS „Kowadło” Panią Urszu-
lę Woźnik-Batko przy współpracy z pedagogiem ZSZiO  
w Sułkowicach - Panią Agatą Kęsek-Olesek oraz wo-
lontariuszy wolontariatu Św. Jana Pawła II z tejże 
szkoły. 

opiekunami Panią kierownik Bernadetą Żurek oraz Panią 
Katarzyną Bochenek. Bardzo cieszy fakt, że na nasze za-
proszenie odpowiedział Zastępca Burmistrza Gminy Sułko-
wice Pan Dariusz Melerowicz, który włączył się w prowa-
dzenie zajęć. Tematem spotkania była tolerancja, o której 
dzieci chętnie słuchały i przystępowały do dyskusji. Brały 
też udział w przygotowanych specjalnie na zajęcia ćwi-
czeniach. Pretekstem do dyskusji o tolerancji była historia  
o słoniu Elmerze - specjalnie wybrana pod kątem porusza-
nego tematu i dostosowana do wieku dzieci. Pogadankę na 
temat tolerancji przygotowała i przeprowadziła pani peda-
gog Agata Kęsek – Olesek. W zrozumiały dla dzieci sposób 
wytłumaczyła co to znaczy być tolerancyjnym. Przed nami 
jeszcze trzy spotkania na których będziemy poruszać trud-
ne, ale ważne tematy. Zapraszamy dzieci ze Świetlicy Śro-
dowiskowej na zajęcia w październiku. 

Patronat nad spotkaniami objął Burmistrz Gminy Suł-
kowice Pan Artur Grabczyk. Zajęcia przygotowane zostały 
dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach 
wraz z jej filiami w Rudniku, Biertowicach i Harbutowi-
cach. Odbywać się będą raz w miesiącu od września do 
grudnia bieżącego roku w Izbie Tradycji Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach. 

Pierwsze zajęcia odbyły się 20 września i przybyli na 
nie podopieczni Świetlicy Środowiskowej wraz ze swoimi Tekst i fot.: Małgorzata Dzidek



Klamra 4 (313) październik 201920 Wokół edukacji

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach
W ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez 
Parę Prezydencką w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło 
się Narodowe Czytanie. 

Ze względu na charakter wydarzenia młodszym ucz-
niom zostały przeczytane bajki. Nasi goście, którymi byli 
Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk oraz Pani Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Dzidek 
odczytali klasom pierwszym „Plastusiowy pamiętnik” Ma-
rii Kownackiej. Klasy drugie i trzecie wysłuchały książek 
przeczytanych przez Panie wychowawczynie pt.: „Drzewo 
do samego nieba” Marii Terlikowskiej oraz „Asiunia” Joan-
ny Papuzińskiej. 

W tym roku Pan Prezydent z małżonką wybrali osiem 
nowel na Narodowe Czytanie, dlatego przedstawiciele 
klasy VIB i VIIIA przeczytali dla klas starszych nowele  
pt. „Katarynka” Bolesława Prusa. Uczniowie z wielką uwa-
gą wysłuchali lektury.

Jak się okazało, akcja szkolna udała się znakomicie, 
gdyż po odczytaniu lektur wielu uczniów przychodziło do 
biblioteki szkolnej po wcześniej czytane lektury. Wszystkim 
dziękujemy za udział w akcji.

Tekst i fot.: Ewelina Pyrtek

starczały ciekawej wiedzy historycz-
nej i przyrodniczej. „Apilandia” – to 
jedyne w Polsce miejsce gdzie w pro-
fesjonalny sposób promuje się temat 
pszczół, ich ogromne znaczenie dla 
całego ekosystemu. „Borek” to ogrom-
ne Centrum Aktywnego Wypoczynku 
spełniające również funkcję eduka-
cyjną. Zajęcia w przygodowym parku 
„Świat Skalnych Skał”, odbywały się  
w labiryncie pełnym niespodzianek. 
Ta trzygodzinna przygoda z edukato-
rem zakończyła się wspólnym grillo-
waniem. Z kolei „Ogród Doświadczeń” 
pokazał dzieciom, że tak naprawdę 
wszystko co nas otacza oparte jest na 
prawach fizyki. 

Wyjazdy na basen były uzupełnie-
niem codziennych zajęć rekreacyjno- 
ruchowych i oczywiście jak zwykle 
cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Łącznie w wycieczkach udział wzięło 
307 osób, a w wyjazdach na basen 270 
osób.

Frekwencja na zajęciach była 
bardzo wysoka, co świadczy o tym, 
że dzieci dobrze się bawiły. Dziękuje-
my paniom wychowawczyniom, które 
przez te trzy tygodnie opiekowały się 
dziećmi zapewniając im dobrą zabawę 
i bezpieczeństwo.

Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia galerii zdjęć na naszej stronie 
internetowej.

Tekst i fot.: Bernadeta Żurek
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Cała nadzieja w kawie-
- Jak zostać mistrzem w trzy miesiące?!

Z pasją...

Dawid Zadora - Mistrz Polski baristów Green Caffe Nero 2019

9 października Dawid Zadora – 19 latek z  Harbutowic, 
wywalczył tytuł Wicemistrza Świata w międzynarodo-
wym konkursie baristów Caffè Nero w Londynie. O swo-
jej pasji i przygotowaniach do wielkiego finału Dawid 
opowiedział nam jeszcze przed wyjazdem do Londynu. 

Klamra (K): Kawę codziennie pije prawie każdy  
z nas. Mogłoby się wydawać, że parzenie kawy to nic trud-
nego. Ale jak się okazuje, wcale nie jest to łatwa sztuka 
zrobić kawę idealną, aby wydobyć z niej niepowtarzalny 
aromat i smak. Trzeba zaparzyć setki filiżanek kawy oraz 
spienić morze mleka – dopiero wówczas mamy szansę na 
dołączenie do elitarnej społeczności baristów. Właśnie, 
mógłby Pan nam wyjaśnić, czym się zajmuje barista?

Dawid Zadora (DZ): Barista zajmuje się kawą, robie-
niem espresso i wielu innych kaw na jego bazie. Zgłębia też 
wiedzę na temat kawy, dzięki czemu, z roku na rok, kawa 
serwowana w Polsce staje się coraz lepsza. Oczywiście nie 
we wszystkich kawiarniach, tylko w tych, w których bariści 
naprawdę kochają to, co robią.

K: W takim razie, proszę nam opowiedzieć, skąd 
wzięła się u Pana miłość do kawy?

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” w SP nr 2 w Sułkowicach
To już kolejny rok, kiedy nasza placówka bierze udział 
w konkursie pn.: „Odblaskowa Szkoła”. Akcja trwa  
2 miesiące - wrzesień i październik i w tym czasie rea-
lizowane są wyznaczone zadania. 

Do tej pory udało się osiągnąć część założonych celów, 
zrealizowanych podczas organizacji szkolnych konkursów: 
plastycznego i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym, wykonania gazetek ściennych, a także przygotowa-
nia przez chór szkolny piosenki o tej tematyce.

Dodatkowo zorganizowano spotkanie z panią Ulą Bar-
gieł - studentką trzeciego roku Ratownictwa Medycznego 
- która fachowo uczyła dzieci z klas pierwszych, drugich  
i trzecich, jak i kiedy należy udzielać pierwszej pomocy. Po-
nadto bardzo istotnym założeniem było spotkanie wycho-
wanków klas młodszych z funkcjonariuszką Policji - panią 
Ewą Nalepą, która wdrożyła dzieci w temat bezpieczeństwa 
na drodze, a także podjęła aktywność przeprowadzenia 
dzieci z klas pierwszych przez pasy nieopodal naszej szko-
ły.

Przed nami jeszcze sporo pracy w zakresie realizacji 
owego konkursu, natomiast przy dalszej wielowymiarowej  
i solidnej współpracy pracowników szkoły, wierzymy  
w sukces tego przedsięwzięcia.

Tekst i fot.: Zofia Fijał
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DZ: Moja przygoda z kawą rozpoczęła się w momen-
cie spotkania Pani Renaty Lebiedzkiej, która uczy przed-
miotu „Baristyka” w Małopolskiej Szkole Gościnności  
w Myślenicach oraz posiada swoją własną szkołę w Kra-
kowie (Małopolska Szkoła Baristów). Zaraziła mnie swoją 
pasją i tym, z jakim zaangażowaniem podchodziła do kawy. 
W mojej pierwszej pracy trafiłem na kurs „latte art”, nauki 
rysowania wzorów mlekiem na kawie, dzięki któremu rów-
nież nauczyłem się nowych umiejętności w serwowaniu 
kawy. Pracując w hotelach niestety nie miałem dużej moż-
liwości pracy na ekspresie. Momentem przełomowym było 
rozpoczęcie pracy w kawiarni. Pracę w Green Caffe Nero 
zacząłem 3 miesiące temu w czerwcu. Już od dwóch lat ma-
rzyłem tylko o tym, aby zająć się profesjonalnie parzeniem 
kawy i w końcu się to udało. Trafiłem do kawiarni na ulicy 
Szlak 77, która stała się moim drugim domem. 

K: I to ona doprowadziła Pana do tytułu Mistarza. Czy 
mógłby Pan przybliżyć nam czym są Mistrzostwa Green 
Caffe Nero i opowiedzieć o przygotowaniach do nich?

DZ: Mistrzostwa „Barista of the Year” są skierowa-
ne do wszystkich baristów z sieci Green Caffe Nero, dają 
nam szansę na pokazanie swoich umiejętności przed więk-
szą publicznością oraz na wybicie się w świecie kawy. Do 
zawodów przygotowywała mnie kierowniczka kawiarni 
Asia oraz Dominik – ubiegłoroczny Mistrz Polski i Świata  
w konkursie Barista of the Year. Bez nich nie zaszedłbym 
tak daleko. Dali mi dużo cennych wskazówek i pomagali mi  
w przygotowaniach oraz pisaniu prezentacji na występ.  
W zawodach startowało kilkuset baristów z całej Polski,  
którzy musieli przejść eliminacje kawiarniane, w czasie któ-
rych wybierano jedną osobę, która następnie reprezentowa-
ła swoją kawiarnię w „Finale Regionu”. Nasz region składa 
się z ośmiu kawiarni, czterech z Wrocławia i czterech z Kra-
kowa. Całe wydarzenie miało miejsce w mojej kawiarni na 
Szlaku, więc miałem ogromne wsparcie od mojego teamu  
z pracy. Zwycięzca tego etapu trafiał do półfinału, w którym 
znajdowało się ośmiu zawodników z ośmiu różnych regio-
nów. Półfinał odbywał się w Warszawie i wyłaniał czwórkę 
najlepszych zawodników z całej Polski, którzy mierzyli się 
ze sobą w Wielkim Finale. 

K: Jakie umiejętności musiał Pan zaprezentować  
w finale?

DZ: Finał polegał na tym, że musiałem zrobić dwa 
espresso single, cappuccino, latte oraz mój autorski drink 
kawowy. Całość opierała się na prezentacji, w której opo-

wiadałem o mieszance, na bazie której przygotowywałem 
espresso do kaw oraz o kawach, które w danych momen-
tach robiłem. Żeby nie było zbyt łatwo miałem ograniczo-
ny czas, który wynosił 15 minut. Może się wydawać, że to 
tylko zwykłe parzenie kawy i pienienie mleka, ale w takich 
zawodach liczy się odporność na stres i bardzo duża precy-
zja w tym, co się robi. Sędzia techniczny bacznie obserwuje 
każdy nasz ruch, czasem z odległości milimetrów. Sędzio-
wie mają na tyle złożony skoroszyt, że można bardzo dużo 
punktów stracić choćby na złym czasie ekstrakcji espres-
so. Jeśli czas parzenia będzie nieodpowiedni, oczywiście 
można takie espresso powtórzyć, co i mi się przytrafiło, ale 
musimy pamiętać, że goni nas czas. Dużo osób odpadało 
na poszczególnych etapach właśnie przez to, że nie zdążyli  
z czasem.

K: Spodziewał się Pan wygranej? Jak pan sądzi, co 
pozwoliło Panu pokonać, nie ukrywajmy, zdecydowanie 
bardziej doświadczonych kolegów po fachu?

DZ: Sam byłem zaskoczony, że tak się to potoczyło. Pa-
miętam, że na etapie regionalnym byłem niezadowolony 
ze swojej prezentacji, a jednak okazało się, że była najlep-
sza. Na finał do Warszawy pojechałem już z nieco większą 
pewnością siebie, ale i tak wymyślenie swojego autorskiego 
drinka na bazie espresso było dużym wyzwaniem i nieła-
two byłoby mu sprostać, gdyby nie pomoc m.in. Asi. Dlatego 
chciałabym podziękować tym, którzy mnie cały czas wspie-
rali. Była to Asia, moja kierowniczka, mój trener Dominik, 
który rok temu zdobył mistrzowski tytuł i którego ja teraz 
broniłem, Kinga, moja narzeczona i wreszcie mój tata, który 
jest stolarzem i zrobił dla mnie deski, na których podałem 
swoją kawę podczas prezentacji. Gdyby nie oni, nie cieszył-
bym się dziś z tytułu Mistrza Polski. To także ich sukces.

K: To, że serwuje Pan mistrzowską „małą czarną” nie 
podlega wątpliwości. Co jest Pana zdaniem najtrudniej-
sze w przygotowaniu dobrej kawy?

DZ: Nie ma takiej rzeczy, jeśli umiesz robić kawę to 
przy dobrym nastawieniu zawsze wyjdzie ci dobra. Przy 
złym sprawa jest o tyle trudniejsza, że to rzutuje na jakość 
kawy jaką wydajesz. Ważną kwestią jest również czas eks-
trakcji espresso, jeśli wynosi więcej niż powinien kawa 
będzie przeparzona i tym samym bardzo gorzka w smaku. 
Jeśli czas będzie zbyt krótki, to kawa będzie niedoparzona 
i tym samym mało wyrazista w smaku, wodnista. Ważnym 
czynnikiem w parzeniu kawy jest też temperatura wody, 
większość osób robiąc parzoną kawę w domu, zalewa ją 
wrzątkiem. Jest to duży błąd, ponieważ kawa w tempera-
turze 100 stopni pali się i uwalnia z siebie bardzo dużo go-
ryczy. Dlatego warto zalewać kawę wodą o temperaturze  
ok. 90 stopni.

K: Domyślam się, że aktualnie skupia się Pan na Mi-
strzostwach Świata Caffe Nero, które odbędą się za mie-
siąc w Londynie, ale może ma już Pan jakieś dalsze plany 
związane z baristyką?

DZ: Na razie skupiam się na samych Mistrzostwach, 
ale w przyszłym roku chciałbym wystartować w Olimpia-
dzie Kawy i sprawdzić swoje umiejętności na tle innych ba-
ristów z całej Polski.

K: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych sukce-
sów w świecie kawy!
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Wakacje w SOK

Poświęcenia pomnika na cmentarzu epidemicznym
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