
Lucyna Biela – sołtys Biertowic:

– boisko przy szkole i wykup ziemi pod boisko ogól-
nodostępne. 

Danuta Chodnik – sołtys Harbutowic:

– Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Na wagę złota jest  
każdy metr porządnej drogi w Harbutowicach. 

Lekcja wf na boisku przy szkole w Biertowicach.
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1200  metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej 
na drodze gminnej Na Końcówkę w Harbutowicach.

Droga wojewódzka w Harbutowicach po modernizacji, 
nawierzchni, ułożeniu chodników i zamontowaniu 

nowych wiat przystankowych

Wybrukowany kostką parking w centrum Biertowic.

W latach 2007–2009 na remonty i budowę 
dróg ( w tym chodników) gmina wydała z budżetu 
2 759 tys. zł, a w tym roku w budżecie zarezerwo-
wano 100 tys. zł na drogi powiatowe i 228 tys. zł na 
drogi gminne i wewnętrzne. 

Powstały duże, wygodne, brukowane par-
kingi i place: w Sułkowicach przy OSP, w Bier-
towicach przy OSP, w Krzywaczce przy Centrum 
Kultury oraz przy OSP, plac targowy, a następnie 
parking na Zielonej,  w Rudniku przy kościele, 
parking przy OSP w Harbutowicach.

Ułożone zostały nowe chodniki we wszyst-
kich miejscowościach gminy.
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Janusz Starzec – sołtys Krzywaczki:

– Centrum Kultury. Mamy nareszcie porządne i ładne 
centrum wsi. Rośnie nam w tym centrum przedszkole. 

Budynek Centrum Kultury w Krzywaczce. Stary budynek 
plebański został przez gminę zmodernizowany w ramach 
Planu Odnowy Miejscowości z funduszy unijnych.

Budowa przedszkola w Krzywaczce.
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Zofia Góralik– soł-

tys Rudnika:

– Kanalizacja, gim-
nazjum i chodnik 
w Rudniku Dol-
nym (wymienia 
jednym ciągiem 
w pierwszej odpo-
wiedzi). Że w ogó-
le to gimnazjum 
u nas jest, a co 
dopiero budowa 
nowego skrzydła 
szkoły dla gimna-
zjum. 

Chodnik 
z kładką dla pieszych 

w Rudniku Dolnym.
Fot. Anna Witalis 

Zdrzenicka

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Rudniku.



Adam Bargieł – przewodniczący Rady Osiedla, czy-

li sołtys Sułkowic:

– Ścieki. Obecnie nie ma nic ważniejszego.

Jan Socha – przewodniczący Rady Miejskiej:

– Kanalizacja.

Marta Biernat – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:

– Plac targowy na Zielonej i uporządkowanie parkingu 
przy wjeździe do miasta.

Wiesław Moroń – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

– Kompostownia. Zdecydowanie kompostownia.
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Otwarcia placu targowego na Zielonej

Ludzi zajmujących się na co dzień gminnymi inwestycjami, pracowników referatu inwestycji 

zapytaliśmy: Z których inwestycji możemy jako gmina być dumni, z czego powinniśmy się cieszyć?

Jerzy Biernat – kierownik referatu inwestycji:

– Dla mnie sam zasięg inwestycji w zestawieniu z rela-
tywnie niewielkim budżetem gminy, to jest coś. Ale uwa-
żam, że nie dość na co dzień doceniamy skalę współpracy 
gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Proszę zwró-
cić uwagę, w ilu miejscach jednocześnie prowadzone są 
u nas prace regulacyjne w korytach potoków. Przecież 
w okolicy nie jest to powszechne. Gminy narzekają, że 
nie mogą się doprosić o regulację. Praktycznie wszystkie 
drogi wojewódzkie mają u nas chodniki. Niedługo będzie 
można obejść całą gminę po chodniku. W jakiś sobie tyl-
ko wiadomy sposób burmistrz potrafi zachęcić inwestora, 
zaprosić do nas, może stworzyć przyjazne warunki pracy, 
a może to siła przekonywania. Jak by nie było – są u nas 
i robią na rzecz gminy naprawdę bardzo wiele. 

Tym możemy się pochwalić 
Mówią szefowie gminnych inwestycji

Regulacja Harbutówki (w tym miejscu już Skawinki) na Zielonej

Regulacja stopnia na ujęciu wodnym w Harbutowicach

Budowa kanalizacji w gminie



Wojciech Bargieł – inspektor referatu inwestycji

Słusznie kierownik mówi o współpracy z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich i o sprzyjającym klimacie. Ale to 
dotyczy nie tylko dużych podmiotów. Jeszcze kilka 
lat temu nie można było do Sułkowic kogoś zaprosić, 
jeśli się go nie przenocowało i nie ugościło w domu. 
Dziś mamy kilka wysokiej klasy hoteli, restauracji, 
centrum handlowe. Na stoku w Harbutowicach ma 
powstać wyciąg narciarski. To wszystko bardzo pod-
nosi standard gminy i stwarza nowe możliwości roz-
woju naszym miejscowościom i mieszkańcom. 

Budowa hotelu sieci Chaber w Krzywaczce, pomyślanego 
też jako centrum konferencyjne.

Hotel i restauracja „Gala” w Rudniku na granicy 
z Sułkowicami i Biertowicami

Dorota Gabryl – zastępca kierownika referatu inwestycji

Mnóstwo poważnej pracy i naprawdę dużo satysfak-
cji dała mi szkoła w Krzywaczce. Tam konieczne były 
poważne modernizacje, teraz jeszcze dojdzie skrzy-
dło przedszkola. Cieszy, gdy się widzi, że praca nie 
idzie na marne, że służy i przynosi efekty. 

Takimi sztandarowymi inwestycjami są też boiska. 
Ale to już było albo jest w trakcie realizacji. 

Przed nami następne poważne wyzwanie – budowa 
skrzydła gimnazjum w Rudniku. To, że zanim skoń-
czy się jedno, już czeka następne i można to następ-
ne projektować i wykonywać, to continuum w inwe-
stycjach oświatowych, to moim zdaniem jest powód 
do zadowolenia.

Dzisiaj jest to zwyczajny stok Szklanej Góry 
w Harbutowicach. Już niedługo przetnie go 

wyciąg narciarski i trasa zjazdowa
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Narada dyrektorów połączona z prezentacją tablicy multime-
dialnej w szkole w Krzywaczce, w sali powstałej wskutek mo-
dernizacji pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni węglowej

Witold Magiera – prezes Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w Sułkowicach

Zastanawiam się, co tak naprawdę odpowiedzieć. 
Bo w dziesiejszych czasach nasze składowisko samo 
w sobie już nie jest tak reprezentacyjne, jak jeszcze 
dwa lata temu. Wtedy byliśmy pionierami gospodar-
ki odpadami. Dziś powstają duże składowiska mar-
szałkowskie, a perspektywą są nie tyle składowiska, 
co spalarnie. Choć oczywiście nasze składowisko jest 
nadal wzorcowe jako małe składowisko gminne. 

Otwarcie sortowni i kompostowni na składowisku 
odpadów komunalnych w Sułkowicach 



Cieszy mnie bardzo kompostownia, bo była bar-
dzo potrzebna, by mogła prawidłowo funkcjonować 
oczyszczalnia ścieków. Zwłaszcza, że będziemy ją 
rozbudowywać. 

Ale najbardziej cieszy poziom świadomości lu-
dzi, to, że sortowanie u źródeł u nas stało się normą. 
Jeżeli na danym odcinku jeszcze niedawno wystar-
czyły dwa transporty do zebrania odpadów sortowa-
nych w kolorowych workach, to dziś potrzebnych jest 
siedem. Ma na to wpływ oczywiście także wzrost za-
możności ludzi, którzy mogą już sobie pozwolić na 
kupowanie większej ilości dóbr. Ale nie zmienia to 
faktu, że te odpady ludzie sortują. 

Jest przed nami jeszcze zadanie, którego wszy-
scy się po trosze boimy, bo bardzo kosztowne, ale 
niezwykle potrzebne. Mówi się o kanalizacji, rozbu-
dowujemy wodociąg, ale musimy w najbliższym cza-
sie zmodernizować ujęcie wodne. Mamy rewelacyjną 
wodę. Nie możemy dopuścić do pogorszenia jej ja-
kości przez wadliwie działający przesył. Niewdzięcz-
na inwestycja, bo jej nie widać.  Za to będzie widać, 
a raczej czuć jej brak, jeśli się tej modernizacji nie 
wykona. Kolejne powodzie i podtopienia pokazują to 
najlepiej, gdy z kranu z wodą leci muł. Ale powodem 
do zadowolenia może też być i to, że przy kolejnych 
atakach powodzi praktycznie nie było dłuższych 
przerw w dostawie czystej wody.

Budowa nitki wodociągu od strony Jasienicy. Doprowadzi 
wodę do Rejonu II w Sułkowicach i zapewni awaryjne 

zasilanie wodociągu gminnego.

Triumwirat Wojciech Bargieł, Jerzy Biernat i Witold Ma-
giera na tle  hałdy mułu wydobytego podczas czyszczenia 

zbiornika po tegorocznych powodziach. 

zebrała awz
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Z czego 
cieszą się dzieci

Plac zabaw w Rynku w Sułkowicach.
Przez dwa lata gmina tworzyła i doposażała ogólnodostęp-

ne place zabaw dla dzieci w każdej miejscowości

Miasteczko ruchu drogowego w przedszkolu w Biertowi-
cach, otrzymane z Fundacji im. J. K. Steczkowskiego Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako bonus dla 
gminy-laureata konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce.

Otwarcie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska spor-
towego im. Janusza Światłonia, usytuowanego przy szkole 

podstawowej w Sułkowicach. 
Inwestycja dotowana z programu „Blisko boisko”.
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