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Podawani jesteśmy za przykład

List do Przedsiębiorców

Sułkowice „na tapecie”

w sprawie Katalogu Firm

Od początku tego roku jakby rozwiązał się worek
z pochwałami i wyróżnieniami dla naszej gminy.
Nasze projekty są podawane na forum regionalnym i ogólnopolskim
jako przykład wzorcowego wykorzystania
tzw. miękkich funduszy unijnych.
OPS w Sułkowicach został
trzykrotnie wyróżniony (jako jedyny podmiot w Małopolsce) za
za autorskie projekty realizowane
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zostały one
opisane w Podręczniku dobrych
praktyk, wydanym przez Urząd
Marszałkowski. Szerzej na ten temat piszemy na str. 4.
W kilka dni po uroczystości
wręczenia tych nagród do naszego urzędu z Warszawy przysłany
został Katalog Dobrych Praktyk
programu Europa dla Obywateli, a w nim, wśród 24 przykładów modelowego wykorzystania
środków z programu UE Europa
dla Obywateli przez organizacje
i jednostki w całej Polsce, znalazły
się nasze Sułkowice z projektem
Sułkowice – Ronchamp – Cuveglio:
Razem w Europie (czytaj na str. 6).
Co więcej, nasze projekty Zarządzanie Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych oraz
Pobudzanie aktywności społecznej i wspieranie przedsiębiorczości zamieszczone zostały w Bazie
Dobrych Praktyk Programu Doskonalenia Jakości Usług Publicznych (na stronie internetowej
http://bazadp.jakoscwurzedzie.

pl). O udziale naszej gminy w tym
programie informowaliśmy wielokrotnie na łamach „Klamry”.
W bieżącym numerze zamieszczamy kolorową wkładkę na ten temat.
Poprzez udział w tym programie
Urząd Miejski przygotowuje się do
wdrożenia certyfikatu zarządzania
jakością według norm ISO.
Pochwały każdego cieszą,
zwłaszcza gdy przychodzą z tak
prestiżowych gremiów. Ale przecież nie chodzi tu przede wszystkim o samozadowolenie. Pokazują
one niejako drugie oblicze europejskich pieniędzy, co w tym wypadku oznacza przecież aspiracje
UE. Może są one mniej spektakularne niż miliardowe inwestycje, ale są trwalsze, bo dają efekty
w postaci dojrzalszych, lepiej zarządzanych, bardziej twórczych
i otwartych społeczności lokalnych. Nie wystarczy sama infrastruktura, choć jest bardzo ważna.
Trzeba jeszcze umieć ją dobrze wykorzystać. Miejmy nadzieję, że inwestycje w Kapitał Ludzki w perspektywie zmienią też wizerunek
naszego kraju. Nadzieję, że kiedyś
jeszcze się okaże, iż Polacy potrafią
być imponującym narodem także
w czasie pokoju, nie tylko podczas
powstańczych zrywów.
(red.)

Wybrane z numeru:
Trzy wyróżnienia dla OPS w Sułkowicach s. 4

Opłatki strażaków i orkiestry

s. 14

O czasie wolnym dzieci

s. 5

Studniówka w ZSZiO

s. 15

Nagroda za trójpartnerstwo

s. 6

Pomaganie przez pływanie

s. 16

O promocji gminy

s. 6

O Puchar Prezesa Barzaka

s. 17

Budżet i inwestycje

s. 7

Sto lat Władysława Ruska

s. 18

Osobliwości przyrodnicze dra St. Flagi

s. 19

Sesje Rady Miejskiej

s..8–9

Opłatkowe spotkania integracyjne s. 10

Nagroda dla dyr. Aleksandry Korpal s. 20

Nagroda Najważniejsi są ludzie

Nagrody dla naszych druhów

s. 21

Znaczek turystyczny i numizmat

s. 19

s. 12

Toast z wernisażem w „Internacie” s. 14

Szanowni Państwo,
Urzędowi Miejskiemu zależy na rozwijaniu dobrej współpracy z przedsiębiorcami z naszej gminy. W związku z tym
planujemy zorganizowanie spotkania z reprezentantami instytucji, które dają firmom możliwości rozwoju. Zamierzamy też
przedstawić własne propozycje
wsparcia dla przedsiębiorstw.
Liczymy na to, że wspólnie uda
się nam wypracować najlepsze
rozwiązania dostosowane indywidualnie.
Chcemy wyjść naprzeciw
społeczeństwu informacyjnemu.
Bierzemy pod uwagę, że coraz
więcej ludzi korzysta z Internetu, żeby znaleźć potrzebne informacje. Dlatego też chcemy zaproponować Państwu możliwość
bezpłatnego
zaprezentowania
swojej firmy na naszej urzędowej stronie internetowej www.
sulkowice.pl w specjalnej zakładce o nazwie Katalog Firm.
Mamy nadzieję, że działanie
to pomoże w rozwoju Państwa
przedsiębiorstwa, a zarazem całej gminy. Wasze działania staną się bardziej widoczne, dostępne i obecne na zewnątrz.
W lutym 2011 r. zamierzamy zorganizować spotkanie
z wszystkimi przedsiębiorcami
z terenu naszej gminy. Zaprezentujemy na nim sposób przekazywania informacji do zamieszczenia w Katalogu Firm.
W programie konferencji przewidujemy również spotkania
z przedstawicielami takich instytucji, jak Małopolska Agencja Rozwoju Gospodarczego
i Powiatowy Urząd Pracy oraz
Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, które
przedstawią swoje propozycje
rozwiązań dla przedsiębiorców.
O terminie i miejscu konferencji poinformujemy Państwa
w specjalnym zaproszeniu.
Piotr Pułka, burmistrz

Bezpłatne usługi informacyjne:
W Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
w budynku B (podwórze) Punkt Konsultacyjny MARG Myślenice będzie udzielał
bezpłatnych informacji firmom w godzinach od 900 do 1300 w dniach:
8 marca, 12 kwietnia, 10 maja,
14 czerwca, 12 lipca, 19 sierpnia,
13 września, 11 października,
8 listopada i 13 grudnia.
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Trzy wyróżnienia dla OPS w Sułkowicach

Na dobry przykład
OPS w Sułkowicach zajmował szczególne miejsce wśród laureatów wyróżnionych podczas
konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wykorzystania funduszy europejskich
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako bowiem jedyny w Małopolsce
zdobył wyróżnienia aż dla trzech swoich autorskich projektów:
Na rzecz integracji, Senior i junior – wspólne odkrywanie świata i Kreatywna społeczność.
Wszystkie te projekty realizowane były w ramach działania:
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
integracyjno-opłatkowe
Nagrody
dla
OPS
we wszystkich miejscowow Sułkowicach odebrała reprezentacja ośrodka
ściach gminy. W każdym
z Józefą Bernecką na czele
z nich wzięło udział od
wraz z burmistrzem Pio100 do 200 mieszkańców.
trem Pułką i wiceburmistrz
Przy tej okazji prezentoRozalią Oliwą w poniedziawały się organizacje połek 17 stycznia w Centrum
zarządowe działające na
Sztuki i Techniki Japońterenie gminy, które przeskiej Manggha w Krakokazały informację m.in.
wie. Nagrody i wyróżnienia
o zakresie pomocy, jaką
wręczali
wicemarszałek
świadczą na rzecz mieszRoman Ciepiela i europokańców. W ramach tego
słanka Róża Thun.
projektu przeprowadzoZ powiatu myślenicno też kurs obsługi komkiego wyróżnione zostały
putera dla 16 osób oraz
takie programy jak: Szkozorganizowano
dyżury
ła Młodych Ratowników
doradcy
zawodowego
dla
(starostwo powiatowe), Laosób niepełnosprawnych
boratorium Kariery realii nieaktywnych zawodozowany przez gimnazjum
Delegacja naszej gminy podczas wręczenia nagród
wo. Wydane też zostaoraz Ekoturystyka szansą
w Centrum Manggha.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
ły broszury poświęcone
aktywizacji
społecznoprawom osób niepełnosprawnych
ści lokalnej seniorów (Tokarnia), Wyróżnione projekty OPS
i możliwościom korzystania przez
a także Lekcje żywej historii dla
Autorskie projekty OPS reali- nich z różnych form pomocy.
uczniów szkół podstawowych gmizowane są od 2008 roku nieprzeny Myślenice (Myślenice).
Wyróżnione projekty z całej rwanie do dziś. Projekty nagroSenior i junior – wspólMałopolski złożyły się na wyda- dzone obejmują okres do początku n e o d k r y w a n i e ś w i a t a – ten
ny przez Urząd Marszałkowski roku 2010, natomiast od stycznia projekt trwał od 1 września do 31
Podręcznik dobrych praktyk 2010. 2010 OPS prowadzi już dwa kolejne grudnia 2009. Jego wartość to 40
Wicemarszałek Roman Ciepiela – znacznie większe, wieloletnie pro- tys zł. Również był finansowany
wyraził nadzieję, że te przykłady jekty: Krok w lepsze jutro (o łącznej z EFS w 100%. Położony w nim zostaną się inspiracją i podpowie- wartości 902 805 zł –finansowany stał nacisk na integrację międzydzią, co jeszcze można zrobić, by w 100% z Europejskiego Funduszu pokoleniową. Dzieci uczyły starjak najpełniej wykorzystać moż- Społecznego) i kolejną edycję Aksze osoby korzystania z telefonów
liwości stwarzane przez fundutywni razem (na kwotę 765 723 zł komórkowych, cyfrowych aparasze unijne, a europosłanka Róża
z wkładem własnym 106 971 zł).
tów fotograficznych, komputerów,
Thun oświadczyła, że takie właNa
rzecz
i n t e g r a c j i a starsi przekazywali młodym
śnie działania, które pokazują,
– pierwszy z wyróżnionych projek- swoje doświadczenia i umiejętnojak dobrze wykorzystywane są te
tów prowadzony był od 2 stycznia ści. Projekt cieszył się ogromnym
środki, dają jej siłę i argumenty
do pracy i starania się o jak najko- 2009 do 28 marca 2009. Na jego powodzeniem i dał uczestnikom
rzystniejsze warunki dla naszego realizację OPS otrzymał stupro- wiele satysfakcji i korzyści. Osocentowe dofinansowanie z EFS by starsze biorące w nim udział na
kraju i regionu.
Podkreślano również, jak czyli 43 tys. 440 zł. Chodziło w nim trwałe wróciły do życia społeczneważne jest, że takie programy, jak o tworzenie silniejszych więzi śro- go swoich miejscowości, znalazły
umożliwiających własne obszary działania między
np. sułkowickie na rzecz integra- dowiskowych,
cji czy program starostwa powiato- pełniejszą asymilację osób niepeł- ludźmi, w organizacjach. Z kolei
wego nie kończą się na jednej edy- nosprawnych, chorych i bezrobot- dzieci nabrały większej wrażlicji, lecz mają charakter wieloletni nych oraz zmotywowanie ich do wości na potrzeby osób starszych
i rzeczywiście wpływają na kształ- pełniejszego uczestnictwa w życiu i dowiedziały się wiele o tradycjach
towanie lepszego modelu życia społecznym. W ramach projektu swego regionu. W sumie wzięło
społecznego.
zorganizowane zostały spotkania w nim udział 25 osób, a podsu-
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Co, gdzie, kiedy?

W czasie wolnym

mowujące spotkanie integracyjne
wystawą prac uczestników projektu zorganizowano w mikołajki. Ponad 100 dzieci otrzymało wówczas
paczki mikołajkowe i kilka godzin
znakomitej wspólnej zabawy.
Kreatywna społeczność
–
projekt realizowany był od
1 stycznia 2009 do 31 marca 2010
(kwota 44 967 zł – finansowany
w 100% z EFS). Sukces spotkań
integracyjno-opłatkowych w poprzednim roku skłonił OPS do
kontynuowania i rozbudowania
projektu. W tej edycji chodziło
o zacieśnienie więzi społecznych
i aktywizację organizacji oraz
grup nieformalnych do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego w organizację tych spotkań włączone
zostały Koła Gospodyń Wiejskich,
a zatrudniony animator społeczny
pomagał mieszkańcom poszczególnych miejscowości opracować
samodzielnie atrakcyjny program

spotkań. Prezentowały się podczas nich grupy artystyczne, przeprowadzane były quizy i konkursy
z nagrodami, wspólnie śpiewano kolędy i piosenki biesiadne.
W spotkaniach wzięło udział ponad 800 osób.
W ramach projektu zorganizowano także kurs zasad funkcjonowania organizacji, tworzenia
projektów, pozyskiwania funduszy – tak by pomóc grupom nieformalnym ukonstytuować się
w wybranej przez nie formie organizacyjnej. Wzięło w nim udział
kilkanaście osób, które wykorzystały zdobyte wiadomości m.in.
do tego, by przekształcić KGW
w stowarzyszenia gospodyń. Usamodzielnienie tych organizacji
i nabycie przez nie osobowości
prawnej to krok do tego, by integracyjne spotkania mieszkańców
mogły się odbywać również wtedy, gdy zakończy się obecny etap
finansowania działań integracyj(awz)
nych przez UE.

Zadbajmy o to, by nasze dzieci nie spędzały całego swojego
czasu wolnego przed komputerem
i telewizorem. Warto poświęcić
go na rozwijanie zainteresowań,
poznawanie nowych koleżanek
i kolegów, rekreację na świeżym
powietrzu i ruch dla zdrowia.
Gmina stara się przez cały rok
mieć w zanadrzu ciekawe propozycje spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodszej młodzieży. Działają
sekcje sportowe, prowadzące zajęcia dla wszystkich chętnych. Świetlica Środowiskowa i jej filie we
wszystkich miejscowościach gminy
prowadzą zajęcia popołudniowe,
a także organizują ferie zimowe
i akcję letnią. Na dzieci i młodzież
czekają profesjonalni instruktorzy
i pedagodzy, wycieczki po okolicy
i wyjazdy oraz wspólne gry, quizy
i konkursy.
Nie zapominajmy o bibliotece
i jej filiach. Mają one bogate zbiory literatury dla dzieci i młodzieży,
wciąż uzupełniane o nowości, przygotowują atrakcyjne konkursy i zabawy literackie.
Dzieci
utalentowane
muzycznie warto zapisać do naszych
orkiestr dętych w Sułkowicach
i Krzywaczce, Elegii, zespołu tańca Retro itd.
Warto także wykorzystać nasze bardzo korzystne położenie
oraz bogatą i atrakcyjną ofertę
okolicy. W najbliższym czasie np.
dla gimnazjalistów i starszych
z pewnością interesująca będzie np.
wystawa w Muzeum Regionalnym
„Dom Grecki” w Myślenicach, na
której prezentowane są litografie
i ilustracje książkowe autorstwa
trzech mistrzów malarstwa XX
wieku: Pabla Picassa, Henri Matisse’a oraz Joana Miro. To rzadka
okazja obcowania z największym
formatem sztuki nowoczesnej bez
ogromnych nakładów na koszty
podróży i wstępy do renomowanych galerii artystycznych świata.
Wystawa czynna jest do 13 marca.
Ciekawe propozycje nadsyła
Muzeum Etnograficzne w Krakowie. W jego siedzibie w Ratuszu
na Placu Wolnica często odbywają
się warsztaty dla dzieci już powyżej 5 roku życia prowadzone przez
znakomitych instruktorów.
To zaledwie niektóre propozycje. Jest w czym wybierać. Szkoda wolnego czasu na siedzenie
w domu.
Rozalia Oliwa
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Razem w Europie

Trójpartnerstwo i promocja gminy
Gmina Sułkowice została doceniona za inicjatywę tworzenia sieci europejskich miast partnerskich.
Oczywiście wszystkie gminy nawiązują partnerstwo z kilkoma nawet ośrodkami zagranicznymi.
To żadna nowina. Jednak nasi partnerzy współpracują także ze sobą nawzajem.
I tu już zaczyna się owa sieć współpracy, w myśl zasady:
przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
Na ilustracji powyżej przedstawiono spis treści Katalogu Dobrych Praktyk programu Europa
dla Obywateli w pomysłowej postaci gry planszowej. Jak widać,
gmina Sułkowice ma tu swoje
miejsce wśród 24 przykładów wybranych z całej Polski – właśnie
z przyczyny naszego trójpartnerstwa.

Partnerska sieć
Taka wielostronna współpraca jest wysoko promowana przez
Unię Europejską, bo tworzy większe możliwości wspólnych działań,
podejmowania łączonych akcji
(np. wymiany młodzieżowej, sportowej czy gospodarczej). Daje też
większe możliwości realizowania
ciekawych wspólnych projektów
i korzystania z grantów UE na ich
realizację. Wszystko zależy od potrzeb i inwencji partnerów.
Podczas podpisania umowy
partnerskiej z Cuveglio burmistrz
tej miejscowości wielokrotnie po-
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wtarzał, że przy okazji naszej trójstronnej współpracy chodzi mu
przede wszystkim i w pierwszej
kolejności o młodzież, by stwarzać
jej szersze możliwości i perspektywy. Rozważano także obszary
współpracy gospodarczej naszych
przedsiębiorców.
Dzięki partnerstwu poznajemy
lepiej Europę, „oswajamy” ją, nazwy innych krajów kojarzą nam się
już nie tylko z miejcem na mapie,
lecz także z życzliwymi twarzami i
serdecznymi ludźmi. Języki obce
stają się mniej abstrakcyjne, gdy
trzeba ich używać, by porozmawiać
ze znajomymi, co przekłada się na
lepsze wyniki nauki w szkołach,
a np. egzamin zawodowy dla gastronomii, z zadaniem przygotowania dekoracji do kolacji włoskiej
czy francuskiej staje się czystą
przyjemnością, jeśli zna się te „klimaty” z praktyki.
O zaletach międzynarodowej
współpracy nie musimy się nawzajem przekonywać, bo są oczywiste.

Ale docenienie na tak prestiżowym forum cieszy i natychmiast
budzi apetyt na więcej.

Duma i lokalny patriotyzm
Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej radni zastanawiali się, co
można zrobić, by szerzej i intensywniej promować naszą gminę. Na zewnątrz – np. podczas targów branżowych, wyjazdów, konferencji, lecz
także u siebie, w gminie i regionie.
Po co mamy się promować
u siebie? Pytanie brzmi dość retorycznie, jeśli uświadomimy sobie,
jak ważne jest, by człowiek czuł
się dumny z własnego miejsca na
ziemi.
Wystarczy
przypomnieć
jak na rozwój Podhala wpłynęła
duma i lokalny patriotyzm jego
mieszkańców. My także nie „wypadliśmy sroce spod ogona”. Warto
o tym pamiętać i pielęgnować w sobie tę świadomość, by być atrakcyjnym partnerem dla ośrodków kra-
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jowych i zagranicznych, by nasze
dzieci nie uciekały w świat i by nam
wszystkim „chciało się” angażować
w tworzenie coraz atrakcyjniejszej
ziemi sułkowickiej.

Jaka promocja?
Na promocję gminy tegoroczny budżet przewiduje kwotę 100
tys. zł. To jest dużo pieniędzy. Jednak jeśli weźmie się pod uwagę,
że w tej kwocie jest finansowanie
takich imprez, jak Dni Gminy Sułkowice czy Jarmark „Sułkowicka
Jesień” – topnieje ona w oczach.
A jednak. Zamierzenia są mimo to
ambitne.
Planowane jest wydanie folderu promocyjnego, w którym poszczególne miejscowości zachwalać będą Koła i Stowarzyszenia
Gospodyń. Wraz ze zwyczajami
i obrzędowością charakterystyczną
dla naszych miejscowości i atrakcjami w postaci zabytków i ciekawostek podane zostaną tradycyjne
przepisy kulinarne z tego terenu.
Zorganizowany
zostanie
pierwszy Festiwal Sułkowickiej
Krzonówki – naszego regionalnego produktu Tradycyjnego na liście Ministerstwa Rolnictwa.
W węzłowych punktach gminy staną tablice informacyjne wykonane przez naszych kowali, tak
by zachować specyfikę lokalną
Miasta 1000 Kowali.
To tylko kilka z planowanych
działań. Oczywiście nadal prowadzona będzie kampania informacyjna o naszej gminie w „Gazecie
Myślenickiej”, innych gazetach
wychodzących na terenie naszego
powiatu, gazetach krakowskich,
Radio Kraków, na stronach internetowych i w miarę możliwości
także w telewizji Kraków. Jednak
te działania prowadzone są przez
pracowników Urzędu Miejskiego
i redakcję „Klamry” w ramach ich
pracy, więc nie pociągają za sobą
dodatkowych kosztów.
Na posiedzeniu komisji budżetu padła też propozycja opracowania prezentacji multimedialnej
naszej gminy i zakupienia mobilnego stoiska promocyjnego (laptop, rzutnik, ekran). Takie stoisko
mogłoby wędrować wraz z przedstawicielami samorządu, a także
przedsiębiorcami na rozmaite konferencje, targi, i inne wydarzenia,
w których i tak biorą udział, by
przy tej okazji prezentować naszą
gminę na szerszym forum i budować jej atrakcyjny wizerunek.
(red.)

Co planujemy w roku 2011

Budżet i inwestycje
W styczniu rada miejska przyjęła budżet gminy na bieżący rok.
Jest to budżet o tyle wyjątkowy, że: po pierwsze – przyjmowany był
w styczniu, po wyborach samorządowych, by nowo wybrany
samorząd mógł mieć wpływ na jego kształt;
po drugie – przed decyzją przyznaniu nam dofinansowania na
kanalizację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIŚ), wiec nie uwzględnia kwot na tę inwestycję. Będą one
uzupełnione w budżecie po zapadnięciu ostatecznych rozstrzygnięć.
W sumie w tegorocznym budżecie na inwestycje (poza kanalizacją) przewidziane jest 6 mln 958
tys. zł. Po otrzymaniu dotacji na
dalszą kanalizację Sułkowic, Rudnika i Biertowic wydatki inwestycyjne przekroczą 20 mln zł.

Sułkowice
Z inwestycji planowanych
poza kanalizacją najpoważniejszą
kwotowo pozycją jest budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach.
Zadanie to uzyskało dofinansowanie z województwa małopolskiego.
W tym roku powstanie właściwy
zalew, a w przyszłym będzie wykonywana cała towarzysząca mu
infrastruktura naziemna.
W Sułkowicach ponadto prowadzona będzie budowa sieci wodociągowej przy ul. Ślusarskiej
i na Zagumniu, modernizacja ul.
Smereczyńskiego, budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia, modernizacja placu przy szkole podstawowej, modernizacje budynków
przedszkoli nr 1 i 2, infrastruktury
sportowej przy gimnazjum oraz
doposażony zostanie plac zabaw
przy przedszkolu nr 3.

Biertowice
Będzie kontynuowana budowa
kanalizacji sanitarnej na Dziołach,
przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkolnego oraz ogólnodostępnego boiska sportowego.

Harbutowice
Zostanie zmodernizowany parking przy kościele parafialnym i prowadzone będą prace zmierzające do
utworzenia wyraźnego centrum tej
wsi. Z inwestycji drogowych przewidziana jest modernizacja drogi
na Podlasie i na Latoniówkę.

Krzywaczka
W dalszym ciągu prowadzona
będzie budowa przedszkola. Ponadto zaplanowana jest modernizacja parkingu w centrum wsi oraz

modernizacje dróg wewnętrznych
na kwotę 100 tys. zł.

Rudnik
Prowadzona będzie rozbudowa sieci wodociągowej, gmina dofinansuje III etap budowy chodnika przy ul. Dolnej (inwestycję
prowadzi powiat, jako właściciel
drogi), wykonana będzie modernizacja parkingu przy kościele parafialnym. Planowany jest też zakup
samochodu dla OSP Rudnik. Najpoważniejszą inwestycją w Rudniku jest budowa skrzydła gimnazjum przy obiekcie szkolnym.

A ponadto
Zakupione zostaną kolejne
wiaty przystankowe. W związku z
planowanymi inwestycjami gmina wykupi grunty o wartości 150
tys. zł. Dofinansowany zostanie
projekt E-powiat – zintegrowany
system informacji. Na rozbudowę
oświetlenia ulicznego w budżecie
przewidziana jest kwota 50 tys. zł.

Procedury
Prace nad budżetem trwają od
połowy ubiegłego roku. Rada przyjęła procedurę jego uchwalania.
Już na etapie przygotowywania
projektu swoje wnioski do budżetu
składały rady sołeckie i zebrania
wiejskie, organizacje pozarządowe
i komisje rady miejskiej. Opracowany projekt był konsultowany
następnie w komisjach. Obecnie
po ostatnich pracach w komisjach
i uwagach zgłaszanych przez radnych został skierowany do przyjęcia jako obowiązujący przez radę
miejską. Taka procedura pozwala
na zwrócenie uwagi na najpilniejsze społecznie potrzeby i odpowiednie zaplanowanie inwestycji
na najbliższe lata. Teraz najważniejsza jest decyzja POIŚ, bo od
niej zależy tryb wykonania i źródła
finansowania kanalizacji.
(red.)
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cji multimedialnej ulicę Sportową
i ulicę 21 Stycznia, która od ulicy
Sportowej do pewnego miejsca
jest własnością prywatną. Gmina
stara się przejąć udziały, jednakże właściciele zapisani w księgach
wieczystych już nie żyją, a spadkobiercy musieliby przeprowadzić
postępowania spadkowe, żeby
móc przekazać swoje udziały na
rzecz gminy. Do tego potrzeba zgody sąsiadów, ale tej brak. Kłótnie
sąsiedzkie doprowadziły do tego,
że po przejęciu działki trzeba było
wyznaczyć granicę tej drogi i okazało się, że droga leży na terenach
dwóch sąsiadujących posesji. Problem polega na tym, że sąsiedzi nie
chcą się wzajemnie przepuszczać

go złożono trzy wnioski o zmianę przeznaczenia nieruchomości
z terenów MU (tereny zabudowy
mieszkaniowo usługowe) na tereny MU/C (tereny usług komercyjnych). We wspomnianych wnioskach nie jest napisane, że ma tam
powstać „Biedronka”. Ten wniosek
został pozytywnie zaopiniowany
m. in. przez komisję budżetu, a następnie przegłosowany na sesji. Tereny, o które wnioskowano zostały
przekształcone na tereny UC1 czyli
usług komercyjnych.
Takich terenów mamy w gminie 24,5 ha. Można na nich lokalizować obiekty przeznaczone na
różnorodne formy działalności
gospodarczej, w tym m. in. usług,
rzemiosła
i
nieuciążliwej produkcji.
Burmistrz
przedstawił
mapę
z terenami, o których mowa. Poinformował, że w studium wyodrębnione
są tereny UC2, czyli
tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji
wielkopowier zchniowych obiektów
handlowych.
TaProblemy z drogami
kich terenów jest
Kwestie związane z drogami wciąż należą do najżywiej dyskutoi śniegiem
8,80 ha. Przedstawanych na posiedzeniach rady.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
Pojawił się także
wił teren, na któtemat odśnieżania dróg i takich i w pewnym momencie ta droga rym może powstać sklep wielkostrategicznych miejsc, jak plac gminna ma 1,20 metra szerokości. powierzchniowy. Według zapisów
przy strażnicy OSP, ośrodek zdro- Jeśli nie będzie zgody tych dwóch ustawy o planowaniu i zagospowia oraz zgłaszano konieczność zwaśnionych stron, gmina nie bę- darowaniu przestrzennym: w stumonitorowania tych czynności, dzie mogła ani należycie utrzymy- dium uwzględnia się uwarunkogdyż podczas obfitych opadów wać tej drogi, ani nie będzie moż- wania wynikające w szczególności
wiele miejsc wymaga bardzo czę- liwości położenia na niej asfaltu. z obszarów, dla których obowiązstego odśnieżania. Prace te są na Tak samo wygląda sprawa drogi kowe jest sporządzenie miejscowebieżąco wykonywane.
(którą zgłaszał radny Stanisław go planu zagospodarowania przeDyskutowano także problem Latoń) koło Banku Spółdzielcze- strzennego na podstawie przepisów
kłopotliwego skrzyżowania ulicy go. Tam gmina ma część udziałów, odrębnych, w tym obszary wymaWolności i 11 Listopada, gdzie lu- natomiast właściciele pozostałych gające przeprowadzenia scaleń
stro oddala, zamiast pomóc kie- działek nie zgadzają się na organi- i podziału nieruchomości, a także
rowcom w przejeździe, przejście zację drogi i na położenie nakładki obszary rozmieszczenia obiektów
dla pieszych jest natomiast w kło- asfaltowej. Jeśli nie będzie porozu- handlowych o powierzchni sprzedapotliwym miejscu. Radni poru- mienia z nimi, nie ma szans na wy- ży powyżej 400 m2.
szyli także problem innych dróg: konanie potrzebnych inwestycji.
Na pozostałych terenach,
21 Stycznia oraz 11 Listopada od
mogą powstawać obiekty handloBanku Spółdzielczego w górę, Co z tą „Biedronką”?
we do 400 m2 powierzchni, o któa także przejść dla pieszych.
Na temat kolejnej interpela- rych wspomniano wcześniej, czyli
W
odpowiedzi
burmistrz cji dotyczącej „Biedronki” w Suł- także „Biedronka”. Czy rzeczywiomówił sprawę ulicy 21 Stycznia, kowicach burmistrz wyjaśnił, że ście powstanie, to zależy od decyo którą pytała radna Jolanta Ła- w czasie opracowywania studium zji inwestora oraz pozwolenia ze
ski. Wskazał za pomocą prezenta- zagospodarowania przestrzenne- starostwa powiatowego.
Na III sesji RM VI kadencji
w dniu 16 grudnia uchwalone zostały m.in.: zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Rudnika odnośnie poszerzenia terenu cmentarza wraz
ze strefą sanitarną; wysokość diet
radnych oraz wynagrodzenia dla
burmistrza; diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy;
a także uchwały formalne dotyczące organizacji pracy rady.
Niektórzy radni opowiadali się za
utrzymaniem dotychczasowego
poziomu diet radnych i sołtysów
oraz wynagrodzenia burmistrza
na dotychczasowym. Ostatecznie
jednak przegłosowano,
że stawki te zostaną
zrewaloryzowane.
IV sesja RM w dniu
29 grudnia składała się
z części roboczej i części uroczystej. Uchwalono ramowy plan pracy rady miejskiej oraz
przyjęto plany pracy
komisji stałych na rok
2011 oraz wykaz wydatków, które nie wygasły
z upływem roku 2010.
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Zmiana lokalu SIG
Na sesji została również poruszona kwestia wypowiedzenia
przez burmistrza Sułkowickiej
Izbie Gospodarczej umowy najmu
sali w Starej Szkole. Ta sprawa
wywołała burzliwą dyskusję. Odpowiadając na zarzuty ze strony
radnej Władysławy Kołodziejczyk
i Stanisława Latonia, że jest to
brak chęci współpracy z przedsiębiorcami ze strony burmistrza,
stwierdził on, że sala ta jeszcze
w poprzedniej kadencji rady miała
być przeznaczona na salę samorządową. Jeśli tylko zajdzie potrzeba,
gmina chętnie udostępni tę salę
Izbie Gospodarczej na posiedzenia. Jednak na co dzień sala może
być znacznie efektywniej wykorzystywana. Dodał też, że za dzierżawę, wraz z pokryciem wszystkich
mediów, SIG płacił gminie 50 zł na
miesiąc, co znacznie przewyższa
koszty utrzymania tej sali.
Pierwsza
umowa
użyczenia SIG-owi sali w Starej Szkole
z dnia 30 grudnia 2005 r. wraz z jej
aneksem z dnia 13 lutego 2008 r.
przedstawia kosztorys nakładów
poniesionych przez SIG i Urząd
Miejski na adaptację pomieszczeń
w budynku starej szkoły. Izba poniosła koszt w wysokości 25 tys.
645,62 zł, zaś Urząd 4 tys. 273,13
zł. Z rozliczenia wynika, że lokal
można było użyczyć SIG na 4 lata.
Wiceburmistrz dodała, że już poprzednia rada planowała uchwalić
zmianę statutu gminy, który przewidywałby utworzenie sali samorządowej, służącej również innym
podmiotom w gminie. Gdyby SIG
w dalszym ciągu był zainteresowany wynajmowaniem lokalu od
gminy, możliwe jest wskazanie
mu innego pomieszczenia i ustalenie warunków najmu. Natomiast
umowa użyczenia jest wyłączną
prerogatywą burmistrza. Zgodnie
z umową z dn. 30 grudnia 2009 r.
jeżeli użyczający potrzebuje użyczanych pomieszczeń, to może
zakończyć umowę przed upływem
okresu, na jaki została zawarta.
Na kolejnej sesji prezes i wiceprezes SIG wypowiedzieli się, że
respektują warunki umowy i skoro taka jest decyzja burmistrza,
opuszczą salę do końca grudnia
2010 r. Wyrazili też nadzieję, że
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współpraca między samorządem
gminnym a Izbą będzie się w przyszłości dobrze układała.

Dokumenty planistyczne
– czyli 1600 wniosków
Burmistrz na IV sesji RM
omówił stan prac nad dokumentami planistycznymi. Poinformował
on, że w 2007 roku ówczesna rada
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sułkowice. Prace nad studium
trwały blisko dwa lata, ponieważ
zmieniały się przepisy. Powołano
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który
musi opiniować takie studium, co
wpłynęło na wydłużenie procedury, więc w roku 2008 nie udało się
go uchwalić. Obecnie trwają prace
nad uchwalonym już projektem
studium i nad planami. Zmieniane są plany w Sułkowicach, Rudniku, Krzywaczce i Biertowicach.
Odnośnie Harbutowic została już
podjęta uchwała. Jednak przed

ogłoszeniem przetargu i rozpoczęciem prac nad zmianami planu,
muszą zostać zakończone sprawy
związane ze studium, do którego
wpłynęło prawie 1600 wniosków
o zmianę przeznaczenia nieruchomości. Mieszkańcy monitują,
żeby jak najszybciej przystąpić do
zmiany tego planu.
Zmiany w studium w Harbutowicach dotyczą dwóch obszarów:
koło Pomnika Sanguszki i w rejonie Szklanej Góry. Koło pomnika
inwestor chce wybudować obiekt
gastronomiczno-hotelowy. Na jego
prośbę Rada Miejska poprzedniej
kadencji zdecydowała o przystąpieniu do zmiany studium w tym
rejonie. Miał w tej kwestii poważne
zastrzeżenia Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, który nie
chciał się początkowo zgodzić na
tę inwestycję ze względu na ochronę walorów krajobrazowo-widokowych tego terenu. Natomiast
w rejonie „Szklana Góra – Pagórek” planowane są trasy narciarskie wraz z wyciągiem.
(jg)

Podczas sesji sylwestrowej wystapiła Schola z Biertowic z koncertem kolęd
i pastorałek, a szefowie placówek gminnych i organizacji otrzymali symboliczne
lampiony i kalendarze gminne.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Sesja ze świątecznym światełkiem
Ostatnia w ubiegłym roku
sesja Rady Miejskiej – oprócz porządku roboczego – miała także
część świąteczną.
Zaproszeni na nią zostali szefowie placówek gminnych, którzy
wraz z życzeniami na nowy rok
i gminnymi kalendarzami otrzymali zapalone lampiony – symboliczne
kaganki
oświecenia,
życzliwości i dobrej myśli. Zostali

poproszeni o poniesienie ich wraz
z serdecznymi życzeniami (specjalnie przygotowanymi na tę okazję przez burmistrza Piotra Pułkę)
do swoich miejsc pracy i działania
pro publico bono.
Sesję zakończył toast noworoczny i poczęstunek stwarzający
możliwość swobodnej wymiany
myśli i integracji nowych władz
(awz)
samorządowych.

9

Klamra 1 (222) styczeń 2011
„Aktywni razem” – projekt
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Opłatkowe spotkania integracyjne
W każdą niedzielę stycznia spotykaliśmy się w naszych miejscowościach,
by we wspólnocie sąsiedzkiej świętować początek roku, życzyć sobie z opłatkiem w ręku
wszelkiej pomyślności w nowym roku i zaczynać go razem.
Organizatorem spotkań jest Ośrodek Pomocy Społecznej, a ich gospodarzami – Koła Gospodyń
w poszczególnych miejscowościach. Spotkania mają budować silniejsze więzy wspólnoty sąsiedzkiej, dawać możliwość prezentacji dorobku kreatywnych grup każdej z miejscowości, stymulować
inwencję, a nade wszystko – dawać ludziom radość i napawać dobrą myślą na nadchodzący rok.
To już trzecia edycja wspólnotowych spotkań opłatkowych
organizowanych dla mieszkańców gminy przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w ramach programów
unijnych. W tym roku w opłatkach
wzięło udział blisko 1000 osób.
– Największy problem sprawiają ludzie, którzy wciąż twierdzą, że
to są opłatki dla biednych, samotnych lub chorych. W ten sposób zrażają wiele osób do udziału, czyniąc
niepotrzebną krzywdę całej miejscowości. Na szczęście coraz więcej
ludzi rozumie już, że takie spotkanie jest dla wszystkich, bo chodzi
nam o to, by wspólnie tworzyć silne,
otwarte na siebie nawzajem wspólnoty lokalne. Jest to także jeden
z priorytetów Unii Europejskiej,
dlatego możemy na ten cel pozyskiwać fundusze europejskie – mówi
dyrektor OPS Józefa Bernecka.
Programy opłatków ustaliły
Koła i Stowarzyszenia Gospodyń
– każde dla swojej miejscowości
– wraz z organizatorami. Przy programie zatrudniona była również
animatorka społeczna Bernadetta
Koźlak, która koordynowała przygotowania. Każdy z opłatków, jest
okazją do wspólnego śpiewania
kolęd i ulubionych pieśni biesiadnych, wspólnych tańców i zabawy
– wszak to przecież karnawał. Na
każdym organizowane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i suto
zastawione stoły, o co już postarały
się nasze gospodynie, wkładając
w przygotowania cały swój kunszt
i serce.
Aby wspólny śpiew brzmiał
jak dzwon, wydrukowane zostały śpiewniki z wyborem piosenek
szczególnie lubianych w poszczególnych miejscowościach i kolęd.
Miedzy kolędami popularnymi w
całej Polsce znalazły się i takie,
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które kiedyś chętnie u nas śpiewano, a dziś pamiętają je już tylko bardzo nieliczni, jak np. Józef
staruszek. Dzięki tym spotkaniom
z powrotem nauczono się je śpiewać i przynajmniej one pozostaną
w naszej pamięci i tradycji.
Jak zwykle śpiew prowadziła Zofia Kurowska wspomagana
przez lokalnych muzyków i akordeon Stanisława Judasza.
W tym roku hasłem przewodnim opłatków była integracja rodzin,
dlatego wszystkie konkursy zaplanowano jako rodzinne. Dużą zaletą tych
spotkań była także możliwość spotkania się i porozmawiania w swobodnej atmosferze z przedstawiciela-

mi władz gminnych – burmistrzem,
wiceburmistrz, radnymi, dyrektorami szkół i placówek gminnych, duszpasterzami, pracownikami urzędu.
Każde spotkanie miało swoją
własną specyfikę. Występowały na
nich zespoły działające w każdej
miejscowości, dzieci i młodzież
przygotowały jasełka, a mieszkańcy Harbutowic i Biertowic specjalnie na tę okazję przygotowali
kabaret wiejski, wywołujący salwy
śmiechu z widowni. Nie ulega wątpliwości, że przy okazji spotkań
opłatkowych organizatorzy gotowi
są ludziom nieba przychylić, jakby
chcieli przebłagać je, by było nam
życzliwe i łaskawe.

Trzech Króli w Krzywaczce
z zapowiedziami jubileuszowymi
pełen jubileuszy. Swoje
studziesięciolecie będzie
świętowała
jednostka
OSP, a parafia będzie obchodziła stulecie wybudowania „nowego” kościoła.
Po wspólnej modlitwie
z duszpasterzem parafii
ks. Zbigniewem Drobnym
i życzeniach z opłatkiem
rozpoczęła się biesiada
przy stołach, zastawionych smakołykami przygotowanymi przez Gospodynie.
Uczestnikom
spotkania czas umilał zespół muzyczny Iver, wyłoniony z orkiestry dętej
Konkurs rodzinny na najpiękniejszą koronę
dla jednego z Trzech Króli
fot. Jan Zdrzenicki z Krzywaczki i Bęczarki oraz znakomity chór
Spotkanie opłatkowe nie odszkolny. Dyrektor Mirobyło się w niedzielę zaraz po No- sław Chmiel skromnie twierdzi,
wym Roku, tylko dniu Trzech Kró- że to dopiero początki, że jeszcze
li. Dla mieszkańców Krzywaczki nie pokazali wszystkiego, na co
rozpoczyna się rok wyjątkowy, ich stać. Jeśli tak, to rzeczywiście
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mają przed sobą niejeden sukces. Już mają na koncie wygraną
w powiatowym przeglądzie piosenki patriotycznej w Lubniu. Chór
prowadzi nauczycielka muzyki,
a zarazem nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Myślenicach Małgorzata Wątor.
Świąteczna atmosfera skłania
ludzi także do silniejszego odczuwania wdzięczności. Dziękowano
więc sołtysowi Januszowi Starcowi za remont strażnicy, ten zaś
dziękował burmistrzowi Piotrowi
Pułce za pomoc w tym przedsięwzięciu, orkiestra dziękowała burmistrzowi za zakup strojów, były
podziękowania dla proboszcza za
jego zaangażowanie w życie wsi,
dyrektora szkoły, wiceburmistrz
Rozalii Oliwy, a także dla jednostki OSP za użyczenie strażnicy na
spotkanie. Gremialnie dziękowano gospodyniom, opeesowi i władzom gminy za przygotowanie tej
uroczystości.
Całości dopełniły pomysłowe
konkursy z nagrodami. Rodziny
Moskalów, Leśniaków i Stefanów
rywalizowały tworząc najpiękniejszą koronę dla Króla. Wygrali Stefanowie, ale wszystkie korony zdobyły uznanie i nagrody dla rodzin.

Podziękowania
z serca

i

życzenia prosto
fot. Jan Zdrzenicki

W drugim konkursie zmierzyli się
twórcy łańcuchów z cukierków:
rodziny Majcherczyków, Wajdów
i Proficów.
Wspólny śpiew i radosne tańce trwały do późnego wieczora.

Z kabaretem wiejskim
i jasełkami w Harbutowicach
zgadywali „Jaka to kolęda?”. Zmierzyły się rodziny
Woźniaków, Pasternaków
i Madejów, a pytania konkursowe przeplatały współczesne pastorałki w wykonaniu młodzieży.
Również 3 rodziny
zmierzyły się w konkursie
pod hasłem „Co wiemy o naszych dzieciach”. Rodzice
musieli powiedzieć, co dzieci lubią jeść, jak lubią spędzać czas, jaki mają wzrost,
rozmiar buta, ulubiony kolor itp. Dzieci weryfikowały
odpowiedzi rodziców, powoKabaret Marii Malinowej i rodzeństwa Horwa- dując niejednokrotnie ich
tów
fot. Jan Zdrzenicki konsterancję i rozbawienie
widowni, gdy okazywało
Mieszkańcy Harbutowic spo- się, że właśnie zmieniły swój gust
tkali się w niedzielę 9 stycznia. w sprawie zupy czy koloru.
Punkty programu przeplatał
Wspólnotowe popołudnie zainicjował ks. proboszcz Zbigniew Nowak wspólny śpiew prowadzony przez
wspólną modlitwą i błogosławień- Zofię Kurowską i Stanisława Justwem. Następnie składano sobie dasza oraz tańce, a miedzy stołami
życzenia z opłatkiem w ręku i – po uwijały się gospodynie i harbutosmacznym obiedzie – obejrzano wianie – uczniowie szkół gastronobogaty, kostiumowy program ja- micznych i turystycznych, zmieniasełkowy, który przedstawiły dzie- jąc wciąż talerze i zastawiając stoły
ci z klasy III szkoły podstawowej coraz to nowymi frykasami. Wrę(przygotowane przez Zofię Bobeł). czały także gościom podarunki od
Gwoździem programu okazał firmy Lajkonik – pracodawcy części
się występ kabaretu wiejskiego, naszych Pań ze Stowarzyszenia Gopowstałego rok temu specjalnie spodyń „Cis” w Harbutowicach.
na okoliczność spotkania opłatkowego. Jego duszą i „sprężyną” jest
Maria Malinowa. W tym roku towarzyszyło jej rodzeństwo Karolina
i Dawid Horwatowie. Ku uciesze
widowni kabaret zaprezentował się
w nowej scence rodzajowej prosto
z życia w Harbutowicach.
Wystąpiła też osiemdziesięcioletnia Maria Piegza, która do
świątecznej atmosfery w Harbutowicach postanowiła wprowadzić
trochę poezji. – Bardzo lubię czytać wiersze, a jeśli coś mi się spodoba, chciałabym się tym dzielić z
innymi. Uważam, że w naszym życiu powinno być więcej miejsca na
poetycką refleksję – powiedziała po
występie „Klamrze”.
Zorganizowano
oczywiście
konkursy rodzinne. Na wzór popularnego programu telewizyjnego,
Gospodynie z poczęstunkiem od
uczestnicy pierwszego konkursu
„Lajkonika”
fot. Jan Zdrzenicki
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Nagroda dla ks. Jacka Budzonia
na opłatku w Biertowicach
i Elżbieta Żywot-Zakrzewska, a piękne stroje są zasługą pomysłowości dzieci, nauczycieli i rodziców.
Na program spotkania złożyły się też konkursy rodzinne z nagrodami:
na najpiękniejszy stroik
i quiz z pytaniami o Biertowicach i gminie. Atrakcyjności – prócz tego, że
można było podpowiadać – przydawała temu
konkursowi metoda wyboru pytania. Dzieciaki
z rywalizujących rodzin
z wielkim zaangażowaPodczas spotkania burmistrz wręczył ks. Budzo- niem i frajdą przekłuwały
niowi swoją nagrodę za rok 2010 „Najważniejsi ponumerowane baloniki.
są ludzie”
fot. Jan Zdrzenicki
Lokalny kabaret stworzoGościnna sala Domu Weselne- ny przez Gospodynie na potrzego „Klaudia” w strażnicy pękała by tego spotkania przygotował
18 stycznia w szwach. Jak zwykle zabawna scenkę, całości dopełnił
w Biertowicach spotkanie opłat- występ scholi z kolędami. Oczykowe miało klimat przyjęcia do- wiście były tańce, zabawy i długie
brze zgranej, serdecznej rodziny. swojaków rozmowy.
Wraz z mieszkańcami Biertowic
Dodatkowo atmosferę „podgrzała”
świętowali
burmistrz Piotr Pułka
nagroda „Najważniejsi są ludzie”,
przyznawana przez burmistrza oso- i wiceburmistrz Rozalia Oliwa,
bom szczególnie zaangażowanym radny z Biertowic Kazimierz Król,
w niesienie pomocy potrzebującym. Za rok 2010 wręczono ją m.in.
proboszczowi Biertowic ks. Jackowi Budzoniowi. Do ostatniej chwili
laureaci nagrody nie byli podawani do wiadomości, więc dla wszystkich, z ks. Budzoniem włączenie
była to miła niespodzianka.
Po wspólnej modlitwie i życzeniach cementowanych opłatkiem gospodynie z KGW raczyły
wszystkich przysmakami, które
z trudem nadążało się degustować.
Biesiadzie towarzyszył śpiew kolęd
i popularnych piosenek prowadzony przez Zofię Kurowską i kapelę
ludową „Tęcza” z Maszkowa w gminie Iwanowice, ale prawie już swoją,
jako że z Biertowic pochodzi jeden z
jej członków, a pozostali czują się w
Biertowicach jak ryby w wodzie.
Znakomite kostiumowe jasełka przedstawiły połączone siły
szkoły i przedszkola, a efekt był
rzęsiście oklaskiwany i obfotografowywany równie intensywnie jak
zawody Miss. Młodych aktorów
przygotowały Beata Góralczyk
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ks. proboszcz Jacek Budzoń, dyrektor szkoły Renata Skrzeczek,
organizatorzy cyklu spotkań wspólnotowych w miejscowościach naszej gminy, czyli dyrektor OPS Józefa Bernecka, koordynatorzy tego
projektu UE Bożena Moskal i Piotr
Budzoń, a konferansjerem spotkania – podobnie jak pozostałych
– była animatorka społeczna projektu Bernadetta Koźlak.

Kapela „Tęcza” na stałe zagościła na uroczystościach w Biertowicach.
fot. Jan Zdrzenicki

Nagroda dla Anny Moskal i Jana Hodurka
na opłatku w Sułkowicach
zes sułkowickich strażaków Jan Hodurek. Także
i oni nie kryli zaskoczenia
i wzruszenia z powodu
nagrody. Kocham ludzi,
a już szczególnie kocham
tych chorych - mówiła ze
łzami w oczach Anna Moskal, a Jan Hodurek przypomniał, jak wielu ludzi
modliło się o jego zdrowie
i wspomagało, jak umiało
gdy ciężko chorował kilka
lat temu. Chcę się im jakoś
odwdzięczyć – powiedział.
Podobnie jak w innych
miejscowościach,
także
spotkanie w sułkowickiej
Nagroda „Najważniejsi są ludzie” dla Anny Moskal i Jana Hodurka fot. Anna Witalis-Zdrzenicka strażnicy w niedzielę 23
stycznia rozpoczęła wspólDwóch laureatów nagrody na modlitwa z proboszczem ks.
burmistrza „Najważniejsi są lu- Stanisławem Jaśkowcem i wikadzie” to mieszkańcy Sułkowic: rym ks. Marianem Błaszczykiem i
pielęgniarka Anna Moskal i pre- wzajemne życzenia z opłatkiem.
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Wzruszający program jasełkowy przedstawiły dzieci z przedszkola nr 3, przygotowane przez
Teresę Szwajdych. Zebrały mnóstwo pochwał, bo program był
trudny, znakomicie dopracowany,
ubarwiony wieloma współczesnymi pastorałkami, które dzieci
śpiewały z ogromnym zacięciem
i świetnym wyczuciem rytmu.
A Pani razem z nimi.
Przy wspólnym kolędowaniu
sułkowianie prezentowali piękne,
mocne głosy. Zofia Kurowska wędrowała z mikrofonem po sali, co
raz przekazując prowadzenie śpiewu innemu głosowi.
Program artystyczny spotkania wzbogacił też występ grupy apostolskiej z Sułkowic oraz
gościnny występ kabaretu Marii
Malinowej z Harbutowic. Scenka
z życia ubawiła sułkowian nie
mniej niż harbutowian.
Stowarzyszenie
Gospodyń
przygotowało także dwa konkursy rodzinne z nagrodami. Trzeba
było pięknie zapakować prezent
i wręczyć go z gracją oraz wykonać
tradycyjny łańcuch choinkowy.
Tradycja co prawda musiała pójść
na kompromis i zgodzić się na zamianę słomy na rurki do napojów
(bo w całych Sułkowicach nie znaleziono ani worka słomy), ale bibułki i zręczne ręce zrobiły swoje.
Piękne łańcuchy zdobią teraz choinkę w strażnicy OSP.
Oczywiście
stoły
zostały
smacznie zastawione, a nasze gospodynie troszczyły się, by ciało nie
było mdłe i nadążało za duchem
ochoczym biesiadników.

Jak w Rudniku, to z Elegią
Góralik. W tej miejscowości
współorganizatorkami spotkania wraz
z OPS były Panie ze
Stowarzyszenia Gospodyń „Kalina”. Widać je
było dosłownie wszędzie – w kuchni, między
stołami, na estradzie
przy wspólnym śpiewie i jako organizatorki
konkursów. Pogodne,
hoże,
uśmiechnięte,
bez śladu zmęczenia
– jakby te smakołyki
na stołach dla 200 osób
same się przygotowały
i same podawały!
Chór „weteranów” ZPiT Elegia
fot. Jan Zdrzenicki
W Rudniku, wiadoCykl spotkań opłatkowo–kar- mo, musi być „Elegia”. Zaprezentonawałowych zakończył w tym wały się wszystkie formacje zespołu
roku Rudnik w ostatnią niedzielę od najmłodszych czarodziejów scestycznia. Prawie 200 osób świę- ny, przez coraz profesjonalniej wirutowało rozpoczęcie nowego roku, jącą młodzież, po chór weteranów
życzyło sobie zdrowia i spełnienia i towarzyszącą wszystkim niezrówmarzeń, cieszyło się z własnego naną kapelę. Natomiast sala pokazatowarzystwa. Życzenia składał ła, że nauka „Elegii” nie idzie w las
i błogosławił mieszkańcom ks. i kto jak kto, ale rudniczanin śpiewać
kanonik Aleksander Zemła, pro- potrafi. Gromko wykonywano dawboszcz parafii rudnickiej. Swoje ne rudnickie piosenki i przyśpiewki
życzenia przekazali też burmistrz na równi z popularnymi „Sokołami”
Piotr Pułka i wiceburmistrz Ro- i pięknymi kolędami.
Biesiadującym czas umilali
zalia Oliwa oraz dyrektorka OPS
Józefa Bernecka i pracownicy także uczniowie przedstawieniem
prowadzący
projekt.
Wspólnie wigilijnym i szkolny chór wykonuz rudniczanami świętował przewod- jący kolędy. Chętne rodziny wzięły
niczący Rady Miejskiej Jan Socha udział w konkursach z nagrodami,
i wiceprzewodniczący Zbigniew a wszyscy – we wspaniałym sąsiedzSzuba, radny miejski Józef Godzik kim popołudniu i wieczorze.
i radna powiatowa – sołtyska Zofia
Anna Witalis Zdrzenicka

Podczas spotkania opłatkowego w Sułkowicach
Józefa Nędza mile zaskoczyła Gospodynie,
śpiewając ułożone przez siebie przyśpiewki
o ich Stowarzyszeniu:
Drogie gospodynie – proszę się nie gniewać
Bo ja teraz będę na Wasz temat śpiewać.
Miłe gospodynie – życzę wam szczęścia i radości
Byście gotowały dla wspaniałych gości.
Pyszne ciasta piekły – pierogi lepiły
Wszystkie troski smutki w krzonówce topiły.

Przedszkolaki z PS nr 3 w zachwycającym programie jasełkowym.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Niechaj ta krzonówka – zagości na stołach
Niech każdy spróbuje – jak ona smakuje.

Opłatek cementuje życzenia – jak
powiedzial ks. proboszcz Aleksander
Zemła
fot. Jan Zdrzenicki
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Karn awał
Styczeń w gminie to nie tylko spotkania wspólnot sąsiedzkich każdej miejscowości,
lecz także opłatkowo-karnawałowe powitanie Nowego Roku w wielu śrdowiskach i grupach,
które na co dzień łaczą wspólne sprawy zawodowe, zainteresowania albo... służba.

Toast Noworoczny z wernisażem
w Galerii Internat

Opłatki w mundurach
Ostatnia
sobota
stycznia
przejdzie do historii jako dzień
najbardziej obfity w imprezy od...
wszystko jedno kiedy. Bawiono się
znakomicie, m.in. na opłatku strażackim, opłatku orkiestry, studniówce w ZSZiO. Nie dość na tym,
w tym samym dniu odbywał się
turniej o Puchar Prezesa Barzaka.
Najbardziej chyba zabieganymi ludźmi w tym imprezowym
dniu byli ksiądz Marek (był to dla
niego także dzień kolędy) i burmistrz, którzy odwiedzali wszystkie rozbawione towarzystwa z życzeniami i błogosławieństwem.

Orkiestra

Julia Flis i dyrektor Aleksandra Korpal podczas wernisażu. Na widowni – wierni plenerowicze – artyści krakowscy od lat związani z Sułkowicami i Galerią.
fot. Wojciech Ćwiękała

Miłośnicy sztuki związani
z Galerią, jak to już od lat mają
w zwyczaju, powitali Nowy Rok
wspólnym kolędowaniem i wernisażem – tym razem wystawy pejzaży autorstwa Julii Flis. 6 stycznia
sala Galerii Internat wypełniona
była po brzegi gośćmi nie tylko
z gminy Sułkowice, lecz także
z Krakowa i Myślenic.
Artystka Julia Flis zaprezentowała pejzaże rodzime oraz
włoskie, nawiązując poniekąd do
partnerstwa Sułkowic z Cuveglio.
Co prawda prezentowane obrazy
przedstawiały krajobrazy Toskanii, a Cuveglio leży w Lombardii,
lecz ten sam kierunek: kierunek „z ziemi włoskiej do Polski”.
Wzniesiono także toast noworoczny, życzac sobie, by był to rok wyjatkowo udany.
Taki też zapowiada się w samej Galerii. Gospodyni spotkania
– dyrektor Aleksandra Korpal – zapowiedziała, że w lutym odbędzie
sie tu jubileuszowy XX Plener Malarski w Sułkowicach. Artyści od
lat zaprzyjaźnieni z naszą gminą
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Galerią „Internat” zapowiadają,
że będzie to wydrzenie wyjątkowe.
Goście zostali także zaproszeni
na tradycyjnego „Śledzia w Galerii” który w tym roku przypada na
wtorek 8 marca, czyli jednocześnie
na Dzień Kobiet.
(jg)

Dotychczas orkiestra świętowała powitanie Nowego Roku
wspólnie ze strażakami, jednak
rosnące zastępy obu formacji skłoniły szefów do podjęcia decyzji, że
w tym roku będzie osobno. Cóż jednak znaczy siła przyzwyczajenia
– chociaż osobno, to w tym samym
dniu. Orkiestra spotkała się w sali
widowiskowej GOK.
Trzy pokolenia muzyków zasiadły przy wspólnym stole i wirowały na parkiecie, budując tak
potrzebne muzykom rozumienie
się w lot i bez słów.

Spotkanie opłatkowo-karnawałowe orkiestry dętej z Sułkowic. fot. Jakub Zdrzenicki
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Życzenia z opłatkiem – prezes Jan
Hodurek i ks. Marek Suder.
fot. Jakub Zdrzenicki

Druhowie OSP

Słysząc pytanie: Od jak dawna organizowany jest w Sułkowicach opłatek strażacki? naczelnik Ryszard Sroka mocno się
zafrasował. Po chwili znalazł rozwiązanie zagadki: Od zawsze!
Wraz z druhami ratownikami
świętują ich rodziny i przyjaciele
straży, w ich liczbie burmistrz i
wiceburmistrz, radni, darczyńcy.
Do zabawy i biesiady przygrywał
zespół Remix z Dobczyc, który
nie tylko grał „pod nogę”, lecz
znakomicie prowadził wspólne
kolędowanie, organizując je na
kalwaryjską modłę, tzn. najpierw
„przepowiadali” melodię zwrotki
lub refrenu na akordeonie i saksofonie, a później śpiewali je wraz
z gośćmi spotkania.
Po błogosławieństwie duszpasterza, wspólnej modlitwie, życzeniach opłatkowych i sowitym
poczęstunku nastąpiły tańce i zabawy do białego rana.
Królował oczywiście „czekoladowy walc” po północy. Amatorzy
tańca i czekolady mogli zamawiać
u orkiestry melodie z dedykacją i obtańcować wybraną osobę
i obdarować ją czekoladą. Nie
ustalamy cen na czekoladę, każdy
płaci tyle, ile uznaje za stosowne
i ile może. Ten walc zawsze cieszy
się bardzo dużym powodzeniem.
Dochód z takiej sprzedaży czekolady przeznaczamy na częściowe
pokrycie kosztów organizacji spotkania – mówi Jan Hodurek. (red.)

Druhowie OSP Sułkowice i goście w akcji... tanecznej.

fot. Jakub Zdrzenicki

Całoroczny Święty Mikołaj spotyka inne mikołaje

Gwiazdkowa Niespodzianka
Armia ponad dwudziestu wolontariuszy pojawiła się w Sułkowicach z pudłami wypełnionymi po brzegi prezentami
– posegregowanymi specjalnie według wieku.
Żadne z dzieci nie wyszło z pustymi rękami.
Spotkanie osładzały dodatkowo rozdawane słodycze oraz cytrusy.
Co może wyniknąć ze spotkania i z połączenia sił dwóch
wolontariuszek o wielkich sercach – Danuty Sołtys i Grażyny
Koniecznej – przekonały się w sobotę 22 stycznia dzieci wybrane
z całej gminy. Otóż prezes naszych
emerytów Danuta Sołtys, na co
dzień wspomagająca 500 członków
swojego koła, spotkała na swojej
drodze Grażynę Konieczną – szefową krakowskiej Gwiazdkowej
Niespodzianki – akcji charytatywnej polegającej na docieraniu z
paczkami świątecznymi do dzieci
z rodzin poszkodowanych przez
los. Jako że pomoc to ich specjalność, Panie postanowiły połączyć
siły i zorganizować akcję charytatywną w gminie Sułkowice.
W wytypowaniu dzieci do projektu
pomogli sołtysi.
Po oficjalnym przywitaniu
„Gwiazdkowej
Niespodzianki”
władze gminy podziękowały Grażynie Koniecznej za zainteresowanie naszą gminą, składając na
jej ręce płaskorzeźbę kowala, żeby
przypominała o tradycjach kowalskich Sułkowic.
Dwugodzinny program obejmował m.in. wspólne kolędowanie z zespołem Betlejem Band i liczne konkursy z nagrodami, które zwycięzcy
sami mogli sobie wybrać. Każdy

z uczestników otrzymywał dyplom,
a malarze-amatorzy – przyborniki
do malowania, których używali podczas konkursu. Młodzieżowa grupa
wolontariuszy przygotowała również
spektakl jasełkowy.
Gwiazdkowa Niespodzianka
to wspaniali ludzie, którzy pomagają, nie oczekując niczego w zamian.
Cieszy ich dawanie. Mieszkają
w Krakowie – działają w całym kraju.
Połączyła ich wspólna misja niesienia pomocy dzieciom. Dołączyli do
światowego przedsięwzięcia Operation Christmas Child prowadzonego
przez międzynarodową organizację
Samaritan’s Purse. Zamożne osoby
prywatne z całego świata przygotowują paczki świąteczne dla ubogich
dzieci, a Polska jest jednym ze stu
krajów, do których trafiają te paczki. Wolontariusze zajmują się ich
dystrybucją. Ofiarowują swój wolny
czas, pieniądze, pełną poświęcenia
pracę i radość dawania.
Akcja Gwiazdkowa Niespodzianka w Polsce prowadzona jest
już dziewięć lat i zaraża kolejne osoby. Każdy może się do niej włączyć.
Wystarczy tylko przygotować paczkę dla dziecka, dla którego będzie
ona być może jedynym prezentem
świątecznym. Dzięki tej akcji upominki otrzymało już ponad 600 000
dzieci.
Joanna Gatlik
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Pomaganie przez pły wanie
Dwa rowery rehabilitacyjne, wózek rehabilitacyjny i wózek inwalidzki to plon
akcji charytatywnej „Pomaganie przez pływanie”
zorganizowanej przez radnego powiatowego Andrzeja Pułkę w Myślenicach na pływalni Aquarius.
Ile kilometrów można przepłynąć w ciągu 4 godzin na myślenickim basenie? Do tej pory
nie wiedział tego nikt. Wszystko
oczywiście zależy od ilości pływających, ich wytrwałości i sprawności sportowej. Pierwszy rekord
Aquariusa ustanowili członkowie sekcji pływackiej TG Sokół
i sekcji Aquarius oraz sympatycy
podczas akcji „Pomaganie przez
pływanie” w piątek 21 stycznia.
W ustanawianiu rekordu wzięło
udział około 120 osób, które wspólnie przepłynęły 122 km 450 m. Trenerzy twierdzą, że wynik mógł być
wyższy, gdyby grypa nie przerzedziła szeregów sekcji pływackich.
Niemniej punkt odniesienia został
ustanowiony, a akcja przyniosła
obfite owoce.
Pieniądze na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych (w sumie ponad
5 tys. zł) podarowali sponsorzy,
a ponadto stowarzyszenie Farmaceuci bez granic w Polsce przekazało organizatorom akcji wózek
inwalidzki (o wartości 3 tys. zł).
Obdarowani osobiście odebrali
sprzęt na pływalni tuż po zakończeniu akcji. Rowery otrzymali
Maciek Chrobak z Sułkowic i Ania
Sroka z Biertowic, wózek rehabili-

Wręczenie darów przez sportowców na basenie Aquarius

tacyjny Radek Jaśkowiec z Sułkowic, a wózek inwalidzki Michalina
Ślusarczyk z Harbutowic. Dzieci
ogromnie ucieszyły się z podarunku. Od razu na basenie zaczęły
przymierzać się do testowania swoich rowerów. Natomiast wnuczka
odbierająca wózek inwalidzki dla
Michaliny Ślusarczyk oświadczyła, że będzie on służył nie tylko jej
babci, lecz także innym starszym
osobom w sąsiedztwie.
Inicjatorem i organizatorem
przedsięwzięcia jest Andrzej Puł-

ka, który przy tej okazji przypomniał maksymę Ojca Świętego
Jana Pawła II: Bogatym jest nie
ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.
Na marginesie tej akcji charytatywnej powstaje jeszcze inna
refleksja. Okazuje się, że w TG
Sokół i sekcji Aquarius pływa tyle
dzieci i młodzieży z gminy Sułkowice – i to pływa naprawdę dobrze
– że spokojnie można by pomyśleć
o własnej sekcji pływackiej przy
jednym z naszych klubów.
(awz)
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Organizatorzy i obdarowani składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Grażynie Gniadek,
Zarządowi i Pracownikom Apipol-Farma i Apipol-Kraków,
firmie Evand-Aktiv Ewy Funek i Andrzeja Pułki,
firmie Snap Wojciecha Pułki i Piotra Goduli,
radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Jarosławowi Szlachetce,
Przemysławowi Szczygłowi,
wolontariuszom ZS nr 1 w Raciechowicach i opiekunom Dorocie Węgrzyn oraz Cezaremu Janickiemu jako inicjatorom akcji w Raciechowicach,
radnym powiatu myślenickiego: Andrzejowi Pułce, Markowi Mikosiowi, Piotrowi
Sikorze, Kazimierzowi Panusiowi i Piotrowi Dziadkowcowi,
przyjaciołom spotkanym u Marka Mikosia,
Pawłowi Oskwarkowi, Mirosławowi Ziemianinowi, Piotrowi Szymczykowi, Andrzejowi
Kalinowskiemu,
Stowarzyszeniu Farmaceuci bez granic w Polsce
Burmistrzowi Gminy Myślenice Maciejowi Ostrowskiemu
Burmistrzowi Gminy Sułkowice Piotrowi Pułce.
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VIII Halowy Turniej o Puchar Prezesa Barzaka
Turniej charytatywny o Puchar Prezesa organizowany jest od 8 lat przez Klub Sportowy Gościbia.
W tym roku do turnieju zgłosiło się 16 drużyn. Zwyciężyła drużyna Fabryki Mebli „Ryś” z Krzywaczki.
W przyszłym roku zatem odbędzie się już walka o Puchar Stefanii i Tadeusza Rysiów.
Zgodnie z regulaminem turnieju częściowy dochód przeznaczany jest na rzecz chorych dzieci
z gminy Sułkowice. W tym roku
fundusz ten wzbogacił wspaniałomyślny dar ubiegłorocznego zwycięzcy – prezesa Przedsiębiorstwa
Budowlanego Barzak, który wręczył czek na 10 tys. zł rodzicom
Mateusza Chrobaka na operację
chłopca, a burmistrz Piotr Pułka
przekazał w imieniu gminy fotelik samochodowy do przewożenia
dzieci niepełnosprawnych Dawidowi Kocańdzie.

„Najważniejsi są ludzie”
Prezes firmy architektoniczno-budowlanej Bogdan Barzak
za swoją ofiarność na rzecz Mateuszka, a prezes Klubu Sportowego „Gościbia” Edward Łaski – za
coroczne organizowanie turnieju
charytatywnego otrzymali Nagrodę
Burmistrza Gminy Sułkowice „Najważniejsi są ludzie”, za niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Do
podziękowań dołączyła również dyrektor gimnazjum w Sułkowicach
Stefania Pilch, która udostępniła
halę na turniej oraz przyjęła uczestników w gościnne progi świetlicy,
a gimnazjalne kucharki serwowały
wyśmienite posiłki dla wszystkich
uczestników turnieju. Młodzież
z gimnazjum w Sułkowicach przygotowała również zabawne hasła reklamowe dla każdej firmy biorącej
udział w turnieju.
Do walki zagrzewała jak zawsze niezawodna orkiestra dęta
z Sułkowic, a gimnazjalne cheerleaderki – zespół taneczny The Lux
prowadzony przez Joannę Kaźnicę, dał pokaz tańca nowoczesnego. Po oficjalnym otwarciu turnieju odbył się mecz reprezentacji
dziewcząt z Lipnika kontra zespół
gimnazjalistów z Sułkowic.

Podziękowania i wręczenie nagród darczyńcom. Od lewej: Bogdan Barzak,
Edward Łaski, Stefania Pilch, Piotr Pułka.
fot. Joanna Gatlik

roczni zwycięzcy – firma Barzak
z Krakowa uplasowała się na IV
pozycji, na V miejscu znalazło się
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
–Handlowe „Inter – Zoo” z Poręby,
na VI Firma Handlowa „Szczurek”
z Sułkowic, na VII firma Agaty
Konopki Ryś i Daniela Konopki
– obuwie „Daniello” z Izdebnika,
a na VIII Producent Narzędzi
„Juco” z Sułkowic.
Pozostałe drużyny, które wzięły udział w turnieju, to: TKSJ „To-

O zdrowie i uśmiech

Wyniki turnieju
30 stycznia 2011 r. odbyły się
mecze półfinałowe. Pierwsze miejsce zajęła Fabryka Mebli „Ryś”
z Krzywaczki, drugie Firma Drzewna „Biela” z Sułkowic, trzecie Zakład Produkcyjno – Handlowy
„Crawtico” z Sieprawia. Ubiegło-

niks” Meble Szczurek z Rudnika,
Firma „Inter–Drew” z Sułkowic,
Centrum Drewna i Oklein z Izdebnika, Skład Materiałów Budowlanych „Stanbud” z Sułkowic , Tartak Jasienica, firma „Conhpol” ze
Stanisławia Dolnego, OSP Sułkowice i Fabryka Narzędzi Kuźnia.
Wyróżniono także kilku zawodników turnieju. Najlepszym
zawodnikiem okazał się Rafał Słota z firmy „Barzak”. Królem strzelców został Krzysztof Zając z firmy
„Crawtico”, a najlepszym bramkarzem Tomasz Szuba z reprezentacji Firmy Drzewnej „Biela”.

Obdarowane dzieci i ich rodzice.
fot. Joanna Gatlik

Turniej zgromadził liczną
publiczność na trybunach, która przez dwa dni gorąco dopingowała zawodników. Dobrze, że
znajdują się ludzie, których nie
trzeba dopingować do pomagania
innym. Walczą fair – o zdrowie,
nie tylko swoje, ale i cudze, a także
o uśmiech na twarzy potrzebującego dziecka i jego rodziców.
W tym roku niemal całość
przekazanych środków trafi do
rodziny Chrobaków. O dramatycznym przypadku Mateuszka pisaliśmy w grudniowej „Klamrze”.
Joanna Gatlik
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Malarz, artystyczna dusza, żołnierz Armii Andersa, więzień sowieckich łagrów

Stuletnie życie Władysława Ruska
3 stycznia obchodził piękny jubileusz 100 lat życia.
Przeżył praktycznie cały XX wiek wraz z jego oszałamiającym tempem przemian
i zdobył duży bagaż bolesnych doświadczeń.
W dniu jego setnych urodzin otoczyła go nie tylko kochająca rodzina,
lecz także sąsiedzi, znajomi i przedstawiciele społeczności miasta i gminy.
Wraz z dostojnym Jubilatem
świętowali krewni i znajomi oraz
Zarząd Koła Miejsko–Gminnego
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych z Eugeniuszem Pitalą na czele. Wspólnie
wzniesiono toast za jego zdrowie
i odśpiewano obowiązkową w takich okolicznościach piosenkę,
zmieniając jedynie zwyczajowe
„Sto” na „Dwieście” lat.
Do serdecznych życzeń dołączył burmistrz Piotr Pułka wraz
z zastępcą Rozalią Oliwą, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyną Stankiewicz oraz dyrektor OPS w Sułkowicach Józefą
Bernecką.

Ślady pamięci
Władysław Rusek jest człowiekiem znanym w Sułkowicach.
Jego bogatą biografię opisał Roman Bargieł w artykule „Od nieludzkiej ziemi do Anglii” w „Klamrze” w numerze 9-10-11 z roku
2000, wspominał go wielokrotnie
– też w „Klamrze” – Stefan Bochenek, ma swoje miejsce w „Monografii
Gminy
Sułkowice”,
a obecnie w gazecie parafialnej
„Od Serca” publikowany jest
w odcinkach pamiętnik Władysła-

Przedstawiciele władz gminy z wizytą u Stulatka Władyława Ruska
fot. Joanna Wojtan

wa Ruska pt. „Przez Bliski Wschód
pod Monte Cassino”.
Co więcej, wnuczka Władysława Ruska, historyk Joanna Wojtan
postanowiła napisać pracę magisterską na temat jego wojennych losów.

Trudna biografia
Przeszedł przez niewolę sowieckią, był więźniem Starobielska
i obozów pracy, walcząc każdego
dnia o przetrwanie. O misce zupy
ze zgniłej kapusty i jednej kromce
chleba pracował w kamieniołomie
przy budowie drogi na trasie Nowogród Wołyński – Lwów przez Rów-

W roli kreślarza. Fot. z archiwum rodzinnego
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no, Dubno i Brody. W zawszonych
barakach, stłoczony z współwięźniami w małej celi, na własnej skórze przeżył „Inny świat”.
Po opuszczeniu obozu ważył
35 kg. Wcielony został do Armii
gen. Władysława Andersa w 1941 r.
i wraz z nią walczył o wolność. Po
przedostaniu się przez Persję do
Palestyny, już jako żołnierz Drugiego Korpusu, został skierowany na front włoski. Uczestniczył
w walkach nad rzeką Sandro, a potem pod Monte Cassino.

Duch niezłomny
Jak wspomina jego wnuczka
Joanna Wojtan „(dziadek) opowiada tylko wesołe historie z codziennego żołnierskiego życia, omijając
koszmarne szczegóły, które niewątpliwie go nie ominęły”. Został
okrutnie doświadczony przez los
i wojennych oprawców, ale to nie
złamało go, a wręcz zahartowało.
Po wojnie udało mu się znaleźć
szczęście. Otoczony rodzinną opieką dożył wspaniałego wieku. Jego
wnuczka – magister historii dba
o to, żeby jego wspomnienia ocalały od zapomnienia i służyły ku
przestrodze kolejnym pokoleniom. Promuje także jego talent
malarski. Dzięki jej staraniom od
lutego w holu ośrodka kultury
w Sułkowicach można oglądać wystawę jego prac.

Joanna Gatlik
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Pszczoła porobnica włochatka (2)
Porobnica włochatka jest jednym z 8 gatunków porobnic wykazanych na terenie Polski
i jednym z trzech gatunków występujących na terenie gminy Sułkowice. Od początku prowadzenia
badań monitoringowych, tj. od roku 1981, notowana jest nieprzerwanie. Omawiany gatunek występuje
w Polsce w dwóch odmianach barwnych, jasnej i czarnej. W Sułkowicach i najbliższej okolicy
występuje populacja jasna o ubarwieniu szarym lub rudawym (fot. na okładce).
Zarówno samce, jak i samice są większe od pszczoły miodnej
i wymiarami ciała zbliżone są do
robotnic trzmieli. Długość języczka
odpowiada w przybliżeniu długości
ich ciała (10–13 mm). Samice są silnie owłosione (stąd nazwa gatunku).
Porobnica włochatka należy
do pszczół wczesnowiosennych,
gnieżdżących się w ziemi. Pierwsze osobniki spotkać można zaraz
po stopieniu się śniegu (czasami
już w połowie marca), a ostatnie po
70–90 dniach od wyjścia z zimowli,
tj. na początku czerwca.
W warunkach naturalnych
chętnie zasiedla strome ściany wąwozów, wały nadrzeczne, głęboko
wykrojone drogi, urwiste zbocza
i miedze. Nie unika glinianych
ścian starych budynków i kamiennych fundamentów spojonych gliną.
Samice tworzą gniazda płytko pod powierzchnią ziemi (7–10
cm). Typowe gniazdo składa się
z przedsionka, kanału głównego
i kilku kanałów bocznych z komórkami (fot. obok). Zależnie od stopnia rozwoju, gniazdo liczy od kilku
do 25 komórek lęgowych. W nich
samice składają pokarm dla larw,
który ma postać półpłynnej mieszaniny pyłku i nektaru. Ściany
komórek nasączone są twardniejącą wydzieliną gruczołu odwłokowego, zabezpieczającą gniazdo
przed mikroorganizmami chorobotwórczymi i utratą wilgoci. Larwy pozbawione są kokonów i leżą
nagie w komórce, na warstwie pokarmu. Przeobrażenie w dorosłą
pszczołę następuje we wrześniu,
jednak wylot owadów w pełni
uformowanych następuje dopiero po ustąpieniu zimy. Wówczas
wszystkie osobniki przegryzają
żuwaczkami ściany swoich komórek i wydostają się na zewnątrz,
korzystając z korytarza prowadzącego do wyjścia.
Włochatka wykazuje się niezwykłymi cechami biologicznymi
i użytkowymi. Znana jest z wyjątkowej odporności na niesprzyjające warunki klimatyczne i małej podatności na choroby. Jest
pszczołą zwinną, pełną temperamentu, aktywną od wczesnych

Gniazdo porobnicy włochatki
fot. Stanisław Flaga

godzin rannych aż do zmroku (15
godzin w ciągu dnia). Pod względem zwinności lotu nie ustępuje
tak sprawnym lotnikom jak ważki
i mszyczniki.
Pszczoły te potrafią błyskawicznie podrywać się do lotu
i zaniepokojone trwać zawieszone
w powietrzu, bacznie obserwując
teren. Niezwykła ostrożność sprawia, że każdy ruch w ich najbliższym otoczeniu skutkuje ucieczką.
Ich całkowity brak agresywności
i unikanie bezpośredniego kontaktu z ludźmi zmienia nasze wyobrażenie o pszczołach, kojarzonych
zwykle z wojowniczą i żądlącą
pszczołą miodną.
Predyspozycje biologiczne porobnicy włochatki świadczą o tym,
że jest ona ważnym czynnikiem
zachowania równowagi biologicznej w całej biocenozie i odgrywa
znaczącą rolę w zapylaniu wiosną
wielu gatunków roślin uprawnych
i dziko rosnących. Na liście jej roślin pokarmowych, obejmującej
136 gatunków, znajdują się wszystkie gatunki drzew i krzewów owocowych oraz liczne gatunki roślin
ozdobnych i zielarskich. Wykazano ją m. in. na: jabłoni, gruszy,
czereśni, wiśni, śliwie, brzoskwini,
porzeczce czarnej i czerwonej, borówce wysokiej, borówce niskiej,
jagodzie kamczackiej, agreście
i żurawinie. Najchętniej odwiedza
borówkę wysoką, jagodę kamczacką i jabłoń, podobnie jak najwcześniej kwitnącą miodunkę
ćmę (tutaj nazywaną tabaczkami)
i pierwiosnek wyniosły.

O dużej wartości omawianego gatunku świadczyć może także szybkie tempo pracy na kwiatach (w ciągu 1 minuty samice
wizytują 11–31 kwiatów; w ciągu
życia odwiedzają około 337 tysięcy kwiatów; pobór nektaru trwa
zaledwie 1–3 sekund) i możliwość
wykonywania lotów po pokarm
w niesprzyjających warunkach
pogodowych (wizytowanie roślin
w czasie dużego zachmurzenia
i pogody dżdżystej, a nawet słabego deszczu; podejmowanie lotów
już w temperaturze 7°C).
Porobnica włochatka jest
pierwszym gatunkiem pszczoły,
u którego wykryto zdolność pozostawiania śladu zapachowego
na odwiedzanych kwiatach. Samice potrafią przy tym rozpoznawać zapachy różnych osobników
i określać atrakcyjność kwiatów
po intensywności pozostawionego przez nie śladu (słabnąca intensywność zapachu odpowiada
wzrostowi poziomu odtwarzającego się w kwiecie nektaru). Unikanie kwiatów niedawno odwiedzonych i wizytowanie tylko tych,
w których odtworzyły się już zapasy słodyczy jest przejawem
efektywnego działania i niespotykanym kierunkiem ewolucji
pszczół.
Z uwagi na stosunkowo niewielki dystans lotów po pokarm
(150–400 metrów od gniazd) porobnica włochatka jest cenionym
zapylaczem roślin uprawianych
w ogrodach przydomowych i na
niewielkich
plantacjach.
Jej
ochronę ułatwia naturalna skłonność samic do tworzenia dużych
skupisk gniazd i wysoka trwałość
naturalnych agregacji, wynikająca z przywiązania samic do miejsca gnieżdżenia.
W ostatnim dziesięcioleciu,
z uwagi na degradację dogodnych
siedlisk, włochatka spotykana jest
coraz rzadziej. To, czy dalej będzie
notowana, zależeć będzie m.in. od
objęcia ochroną miejsc jej gnieżdżenia i rozważnego stosowania
środków ochrony roślin.
Dr inż. Stanisław Flaga
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Nagroda im. Anny Radziwiłł dla dyrektor Aleksandry Korpal

Szkoła oby wateli
Konkurs, w którym wszyscy państwo jesteście zwycięzcami, podkreśla myślenie o polskiej oświacie
w duchu Anny Radziwiłł – powiedziała minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall,
wręczając nagrody finalistom konkursu dla dyrektorów szkół „Szkoła obywateli” im. Anny Radziwiłł.
W tym zaszczytnym gronie znalazła się, jako jedyna laureatka województwa Małopolskiego
w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”, dyrektor ZSZiO w Sułkowicach Aleksandra Korpal.
Do finału konkursu dla
nat z całego regionu. W Galerii
dyrektorów szkół o nagrodę im.
organizowane są także spotkaAnny Radziwiłł „Szkoła obywania cykliczne, m.in. „Portrety”,
teli” zakwalifikowano 43 dyrekspotkania noworoczne, karnatorów szkół (spośród prawie 30
wałowe i okolicznościowe.
tys. szkół w Polsce) z 16 wojeNieustannie dba o to, by
wództw. Uroczystość wręczenia
młodzież szkolna była świadonagród odbyła się 17 grudnia
ma swojej tożsamości oraz żeby
2010 roku w Warszawie w Minilokalna społeczność uczeststerstwie Edukacji Narodowej,
niczyła w życiu szkoły. Mają
w nowo otwartej Sali im. Anny
w tym pomóc obchody święta
Radziwiłł.
szkoły poszerzone o święta paCelem konkursu, realitronów, zjazdy absolwentów,
zowanego przez Ministerstwo
rocznice powstania szkoły czy
Edukacji Narodowej we współteż piesza pielgrzymka do Kalpracy z Ośrodkiem Rozwoju
warii Zebrzydowskiej.
Edukacji, jest promowanie
i popularyzowanie w środowiProjekty edukacyjne
skach szkolnych postaw służąDyrektor
Aleksandra
cych budowaniu społeczeństwa
Korpal inicjuje i organizuje w
obywatelskiego.
swojej szkole projekty edukaNagrodą im. Anny Racyjne, takie jak m.in.: powiatodziwiłł zostali wyróżnieni dywy konkurs dla najlepszych w
rektorzy szkół podstawowych,
zawodzie „Dyplom” (od 2000 r.,
Aleksandra Korpal w gronie laureatów
gimnazjalnych i ponadgimkonkurs „Moja Strona WWW”
nagrody
„Szkoła
Obywateli”.
nazjalnych między innymi za
– skierowany do uczniów gimfot.
z
archiwum
Szkoły
kształtowanie postaw obywatelnazjów powiatu myślenickieskich i tworzenie tradycji szkoły
2002), Nagrodę Starosty Powiatu go, Gminny Turniej Ekologiczny,
w oparciu o wartości patriotyczne, w Myślenicach (1999, 2006), Naza współpracę szkoły w ramach re- grodę Starosty Myślenickiego w Turniej Strzelecki, Festiwal Nauki
alizowanych projektów z instytu- dziedzinie Kultury i Sztuki za (od 2004 r.), dzień sportu szkolnego
cjami i organizacjami działającymi działalność na rzecz pielęgnowa- i wiele innych.
Bliskie są jej sprawy gminy
w środowisku lokalnym, w tym or- nia i ochrony tradycji kultury reSułkowice, co wyraża m.in. poprzez
ganizacjami pozarządowymi oraz gionu (2003).
uczestnictwo w obchodach świąt
za aktywny i trwały udział szkoły
państwowych, dając młodzieży
w lokalnym życiu społecznym.
Duch kultury i tradycji
To ona stworzyła Szkolne Mu- przykład postawy obywatelskiej.
Nagrody i odznaczenia dla
zeum Kowalstwa, a później szkolną Jako radna RM w Sułkowicach
Pani Dyrektor
Izbę Tradycji Rzemiosła i Szkolnic- I i II kadencji, pełniła funkcję
Wniosek konkursowy reko- twa Zawodowego, przekształcone przewodniczącej komisji oświaty.
Warto podkreślić znaczący
mendował do MEN burmistrz w 1995 r. w Muzeum Szkolne. Od
Piotr Pułka, pragnąc podkreślić, dwudziestu lat organizuje plenery wkład Aleksandry Korpal w nawiąjak ogromną rolę spełnia Aleksan- malarskie w Sułkowicach, pod- zanie partnerstwa z włoskim Cudra Korpal w środowisku gminnym czas których krakowscy artyści veglio. Świetna znajomość języka
i docenić jej wieloletnie działania malarze mają okazję uwieczniać włoskiego pomaga jej w organizona rzecz oświaty, kultury, jej dba- walory naszego krajobrazu i uroki waniu spotkań z przedstawicielami
łość o łączenie tradycji szkolnych starej wiejskiej architektury. To miast partnerskich. Planuje zorgaz dobrze pojętym rozwojem i nowospowodowało, że urządziła w 1999 r. nizowanie praktyk uczniowskich
czesnością.
w budynku internatu galerię, by we Włoszech. Chętnie też uczestAleksandra Korpal pracumogła zaprezentować dzieła mala- niczy w wyjazdach i spotkaniach
je w Zespole Szkół Zawodowych
rzy. Regularnie organizuje tam wy- zagranicznych.
i Ogólnokształcących w SułkowiJej nieustanna aktywność
cach od 39 lat. Wielokrotnie była na- stawy artystów związanych z gmii wola działania godna jest uznagradzana i odznaczana. Otrzymała ną Sułkowice, ze szkołą, uczniów
nia, dlatego nie dziwi, że została
m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1994), i absolwentów. Wystawy połączone
wyróżniona spośród 30 tysięcy dysą
z
uroczystymi
wernisażami,
na
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagrodę Kuratora których gromadzą się miłośnicy rektorów w Polsce.
Rozalia Oliwa
Oświaty w Krakowie (1989, 1994, sztuki i sympatycy Galerii Inter-
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Nagrody dla strażaków z gminy Sułkowice

Zawsze na posterunku
Rok 2010 szczególnie dał się we znaki także druhom OSP. Naszą gminę nawiedzały kolejne fale
ulew i powodzi, powodując poważne straty i utrudnienia dla mieszkanców. W tych trudnych chwilach
strażacy byli zawsze na miejscu, gotowi do akcji i pomocy. Na spotkaniu podsumowującym 24 stycznia
burmistrz Piotr Pułka wraz z zastępcą Rozalią Oliwą podziękowali im za trud i wolę działania
dla dobra mieszkańców, a także za skutecznośc tych akcji.
Spotkanie burmistrza ze strażakami OSP z gminy Sułkowice,
którzy w roku poprzednim wykazali się największą aktywnością
bojową i zostali docenieni przez

przełożonych jako najbardziej
godni wyróżnienia, odbyło się
w naszej gminie już po raz czwarty.
Za swoje szczególne oddanie
w służbie ludziom w minionym

Spotkanie z druhami wyróżnionymi przez burmistrza za szczególnie ofiarną
służbę w roku 2010.
fot. Joanna Gatlik

roku wyróżnieni zostali zostali druhowie: Józef Godzik i Stanisław
Sroka z Sułkowic, Dominik Kaczor
i Stanisław Mirek z Krzywaczki,
Michał Walas i Władysław Trzeboński z Biertowic, Sylwester Spólnik i Tomasz Ptak z Harbutowic,
Krzysztof Mysza i Krzystof Dzidek
z Rudnika oraz Łukasz Głuc i Tomasz Pitala z OSP Kuźnia.
Podziękowania i upominki burmistrz przekazał także jednostkom
na ręce członków zarządu OSP:
Jana Hodurka, Ryszarda Sroki i Józefa Ziemianina z Sułkowic, Franciszka Świerka i Jan Trzebońskiego
z Biertowic, Stefana Kurka i Jana
Golonki z Harbutowic, Tadeusza
Burdy i Wiesława Burdy z Krzywaczki, Jacka Profica i Stanisława
Piegzy z Rudnika oraz Krzysztofa
Sobola i Wacława Piechoty z FN
Kuźnia.

Joanna Gatlik

O g ł o s z e n i e

Graliśmy z WOŚP
tak że w gminie Sułkowice
Na terenie gminy w godzinach od 630 do 1800 kwestowało 44 wolontariuszy z dwóch sztabów WOŚP: 24 ze sztabu przy GOK i 20 ze
sztabu w Krzywaczce. W GOK odbyła się ponadto aukcja przedmiotów przysłanych przez Jurka Owsiaka oraz podarowanych na ten
cel płyt zespołu SPECTRUM. Sztabem przy GOK dowodził dyrektor
Krzysztof Trojan, a sztabem w Krzywaczce – nauczyciel Grzegorz
Bochenek
Ogółem
zebraliGOK w Sułko39,57 euro oraz
lutach, a w szta– 6368,32 zł, 2 funty
i drobiaki w kilku

śmy: w sztabie przy
wicach 20 316, 14 zł;
drobe w różnych wabie w Krzywaczce
brytyjskie, 4,80 euro
innych walutach.

Sztabowcy składają podziękowania za pomoc
w organizacji XIX Finału
przede wszystkim wolontariuszom, którzy w tę mroźną nie- dzielę nie szczędzili zdrowia ani
entuzjazmu. a także wszystkim firmom i instytucjom, które pomogły w organizacji zbiórki.

U M

Wyłożenie projektu zmiany
studium dla Harbutowic
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
dla
Harbutowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie
wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 31 stycznia 2011 r. do
dnia 11 marca 2011 r. w pok. nr 113
(sala konferencyjna) Urzedu Miejskiego w godzinach od 1100 do 1300.
Dyskusja
publiczna
nad
przyjętymi w projekcie zmiany
studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 2 marca 2011 r. o godz.
1300 również w pokoju 113.
Uwagi do projektu oraz uwagi
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą
wnosić osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Składać je należy na piśmie do
Burmistrza z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy do 1 kwietnia 2011 r.
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Nowości w Izbie Tradycji

Znaczek turystyczny
i moneta z XV wieku

Nasza Izba Tradycji „dorobiła się” własnego znaczka turystycznego,
który daje nam miejsce w przewodnikach i na mapie atrakcji
turystycznych Polski. W samej zaś Izbie przybył cenny eksponat
– moneta z XV wieku znaleziona na św. Michale.

Znaczek turystyczny Izby Tradycji

Znaczek turystyczny to okrągły, drewniany krążek przedstawiający miejsce, do którego dotarłeś.
Jest pamiątką i potwierdzeniem
pobytu. W żadnym innym miejscu nie kupisz takiego samego.
Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska
turystyczne, biegi rzek, oznaczają
miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których
dociera ciekawy turysta.
Od niedawna taki „Znaczek
Turystyczny” można już zakupić
w naszej Izbie Tradycji. Nasz znaczek przedstawia logotyp Sułkowickiej Izby Tradycji - Rycerzyka.
Razem z corocznie aktualizowaną MAPĄ MIEJSC TURYSTYCZNYCH, mogą stać się
przewodnikiem po naszym kraju,
Republikach Czech i Słowacji oraz
Niemczech.
Znaczek ten to nie tylko znakomita i atrakcyjna pamiątka pobytu, ale również rodzaj gry dla
podróżujących i zwiedzających
turystów. Za każde dziesięć zebranych i przesłanych kuponów do
wydawcy znaczków, osoba dostaje
znaczek kolekcjonerski, który nie
jest dostępny w żadnym innym
miejscu. Za każdą dziesiątkę jeden, za każdą inny.
Więcej można poczytać na polskiej stronie „Znaczka Turystycznego”; www.znaczekturystyczny.pl.
Ryszard Judasz

Monetę znalazła Zuzanna
Róg podczas prac porządkowych
przy Mogile Konfederatów na św.
Michale w Lesie Groby. Jak ustalili rzeczoznawcy, pochodzi ona
z XV wieku, najprawdopodobniej ze składek kościelnych i jest
niezwykle cenna dla historyków
próbujących odtworzyć dzieje tej

świątyni i parafii harbutowickiej.
Ustalenie „tożsamości” monety było o tyle trudne, że jest ona
bardzo zniszczona. Udało się jednak określić jej wiek, prawdopodobnie pochodzi z roku 1456. Na
rewersie wyryta jest głowa z łacińskim napisem w otoczce, mówiącym, że jest to wizerunek księcia.
(awz)

Kolędowanie przy betlejemce

Ży wa szopka
Nasza betlejemka znowu ożyła. W niedzielne popołudnie 23 stycznia
przy drewnianej szopce usytuowanej w ogrodzie przy plebanii zgromadzili się miłośnicy kolęd wraz z burmistrzem i radnymi.
Jasełka przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z
sułkowickiego gimnazjum. Świąteczna atmosfera i radosny nastrój
bożonarodzeniowy udzielały się wszystkim obecnym. Żywe zwierzęta: osiołek, barany i gołębie budziły żywe emocje
nie tylko wśród najmłodszych.
Było mroźno i śnieżnie, ale
obecnych rozgrzewał nie tylko
świąteczny klimat, lecz także gorący bigos i herbata przygotowane
przez Koło Łowieckie Myśliwiec z
Lanckorony i kucharki ze szkoły
podstawowej oraz ksiądz Marian
Błaszczyk, który niczym wodzirej
dopingował wszystkich do wspólnego śpiewania z gestykulowaniem. Słodyczami częstował natomiast ks. proboszcz Stanisław
Jaśkowiec.
Jak zwykle zagrała Orkiestra Dęta z Sułkowic oraz kapela
Dudy. Jasełka przygotowała klasa
V b pod opieką Renaty Boczkai,
stronę muzyczną Halina Repeć,
a śpiewały dzieci z klas I a i b oraz
III a (z wychowawczyniami Agatą Kopacz, Małgorzatą Garbień
i Katarzyną Dąbrowską), uczestnicy świetlicy szkolnej pod okiem
Magdaleny Jermaczek i uczennice
z sułkowickiego gimnazjum, które

do śpiewu przygotowywały Aleksandra Łakomy i Teresa Chodnik.
Nad całością czuwali dyrektor
SP Iwona Dzidek wraz z zespołem
nauczycieli oraz ksiądz Marek Suder, który zadbał o to, żeby przy
szopce były obecne żywe zwierzęta – czarny osioł, dwa ostrzyżone
barany(z DPS w Harbutowicach)
oraz gołębie Tomasza Stręka i Michała Kiebzaka. Zwierzaki z zainteresowaniem przysłuchiwały się
kolędującym.
W organizacji przedsięwzięcia
pomogli także m.in. Maria Bochnia,
Maria Hyrlicka i Czesław Rzepka,
który przygotował nagłośnienie. Najbardziej zaangażowanymi uczniami byli Bartłomiej Żurek, Szymon
Jędrzejowski oraz Kamil Piwowar.
Niezawodni okazali się oczywiście
także strażacy z komendantem Ryszardem Sroką, którzy pilnowali
bezpieczeństwa
zgromadzonych.
(fot. na okładce)
Joanna Gatlik

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. Redaktor numeru: Anna Witalis Zdrzenicka. Adres
redakcji: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32–440 Sułkowice, telefaks 012 272 14 22, www.sulkowice.pl (numery
archiwalne); email: klamra@sulkowice.pl;
Skład i łamanie: Anna Witalis Zdrzenicka. Druk: „Styl” Zakład Poligraficzny, ul Ojcowska 1, 31–334 Kraków.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów bez uprzedniego powiadomienia autorów. Zgodnie z obowiązującym prawem Klamra nie przyjmuje reklam i ogłoszeń komercyjnych.
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Urząd Miejski
i satysfakcja Klientów

Urząd Miejski
i satysfakcja Klientów
Do Urzędu z przyjemnością
Mam nadzieję, że coraz mniej jest ludzi, którym wizyta w jakimkolwiek urzędzie, także urzędzie gminy kojarzy się z poważnym stresem. Dziś
większość urzędów stara się, by ten peerelowski wizerunek należał do przeszłości. Ale wciąż słyszy się
narzekanie, że jakaś sprawa urzędowa gdzieś została zaniedbana, wlokła się miesiącami, ktoś poczuł
się zlekceważony. W naszym Urzędzie Miejskim od
kilku lat pracujemy nad tym, by nasi mieszkańcy
o swoim Urzędzie mogli mówić z satysfakcją.
Przystąpiliśmy do programu doskonalenia
usług świadczonych przez Urząd. W szkoleniach
i warsztatach biorą udział wszyscy pracownicy UM,
niezależnie od zajmowanego stanowiska. O kolejnych etapach tej pracy miesięcznik „Klamra” informuje Czytelników na bieżąco. Aby sprawdzić, na
ile nasze starania znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, przeprowadziliśmy w listopadzie 2009
roku badanie satysfakcji klientów w postaci szeroko
rozpropagowanej ankiety oraz wywiadów. W sumie
uzyskaliśmy 202 kwestionariusze z uwagami na
temat pracy UM. Z analizy tych wypowiedzi wynika, że pod koniec 2009 roku ocenili nas Państwo na
+– 4 w skali ocen od 1 do 5. Wyniki w poszczególnych aspektach pracy urzędników prezentuje wykres na następnej stronie.
To jest bardzo przyzwoity wynik, ale nam to nie
wystarczy. Chcemy zasłużyć sobie na piątkę w opinii
naszych Klientów. Dlatego uczestniczymy w szkoleniach, staramy się poprawiać jakość naszej pracy.
Przecież w Gminie dla Ludzi Urząd musi być na najwyższym poziomie.
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Staramy się być pomocni indywidualnym klientom i naszym przedsiębiorcom. Z myślą o nich prowadziliśmy szkolenia odnośnie funduszy unijnych,
wspieramy działalność LGD, od kilku lat prowadzimy na miejscu w Sułkowicach dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego, podczas których przyjmowane są roczne zeznania podatkowe, intensywnie
współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy,
uruchomiliśmy bezpłatne poradnictwo prawne dla
wszystkich mieszkańców. Stałe dyżury ma też u nas
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przygotowujemy katalog firm, który zamieszczony zostanie na stronie www.sulkowice.pl, przygotowujemy
kolejne szkolenia z udziałem zaproszonych specjalistów-praktyków z różnych dziedzin pomocnych
przedsiębiorcom. O dokładnych terminach będziemy informowali na bieżąco. Od wiosny tego roku
będzie sukcesywnie wdrażany cyfrowy urząd, by jak
najwięcej spraw można było załatwić przez internet,
w dogodnej dla Państwa porze, bez konieczności
przychodzenia z każdą sprawą do Urzędu.
Dziś prezentujemy, co udało się już zrobić,
w jaki sposób postaraliśmy się uwzględnić Państwa
uwagi w pracy Urzędu. Jednocześnie ponownie zwracamy się do Was z prośbą o ocenę i uwagi, tak byśmy
wiedzieli, co jeszcze pozostaje do poprawienia i w jakich obszarach napotykają Państwo na trudności.
W lutowym wydaniu „Klamry” zamieszczona
zostanie ankieta badania satysfakcji Klientów UM.
Już dziś proszę o jak najszerszy udział w badaniu,
byśmy mogli cieszyć się Urzędem Miejskim, do którego przychodzi się z przyjemnością.
Piotr Pułka

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Burmistrz Gminy Sułkowice

Konferencja dla mikroprzedsiębiorców odnośnie pozyskiwania funduszy unijnych w Izbie Tradycji w Sułkowicach
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W Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim
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Do Urzędu z przyjemnością

Urząd Miejski
i satysfakcja Klientów

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
W Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Gminy Sułkowice

Piotr Pułka
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Dla przedsiębiorców:

Wykres sporządzony na podstawie badania satysfacji Klienta UM w 2009 roku.

Badanie i co dalej?
Każdy klient, który w dniach 9 – 27 listopada 2009 r. załatwiał jakąkolwiek sprawę w Urzędzie
był proszony o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie opracowanej tak,
by obejmowała jak najszerszy zakres i jak nawięcej aspektów pracy UM. Formularze ankiety
można było pobrać w Sali Obsługi Klienta lub ze strony internetowej gminy. W ciągu
trzech tygodni zebrano 202 kwestionariusze: 164 wywiady i 38 kwestionariuszy ankiet.
Powyżej przedstawiamy wyniki tego badania i działania podjęte w jego konsekwencji,
by usprawnić działanie Urzędu i podnieść satysfakcję Klientów.

Terminowość załatwiania
spraw:
– na naradach kierowników referatów uzgodniono dążenie do jak
najszybszego załatwiania spraw
oraz – jeśli to tylko jest możliwe
– załatwianie ich „od ręki”;
– terminowość jest monitorowana poprzez funkcjonujący
w Urzędzie elektroniczny obieg
dokumentów;
– opracowano Kodeks Etyki zawierający zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu
Miejskiego w Sułkowicach;
– do procesu „Realizacja usług
administracyjnych” (zidentyfikowanego w ramach wdrażania
Systemu Zarządzania Jakością)
wprowadzono miernik czasu reakcji na skargi i wnioski.

4

Kompetentna obsługa:
– przeprowadzono dwudniowe
szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta dla wszystkich pracowników Urzędu;
– opracowano Standardy Obsługi Klienta, obejmujące zasady
i porady dotyczące m. in. postaw,
wyglądu, sposobu zachowania
i postępowania pracowników
(w sumie 10 standardów).

Zapewnienie i dostępność
informacji:
– powstał Katalog Usług w ramach wdrażania SZJ (dostępny
w Sali Obsługi Klienta oraz na
stronie Urzędu), w którym zawarty jest opis usług realizowanych
przez Urząd wraz z informacjami
dotyczącymi m.in. terminu oczekiwania na załatwienie sprawy,

opłatami, miejscem odbioru dokumentów. Katalog usług zawiera też potrzebne wzory druków
wykorzystywanych w opisanych
sprawach;

Doceniając, jak ważny jest
rozwój przedsiębiorczości i jak
cenne dla całego środowiska jest
dobre prosperowanie każdej firmy
na terenie naszej gminy, pragniemy w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z przedstawicielami podmiotów gospodarczych,
na którym przedstawione zostaną
informacje dotyczące możliwości
pomocy ze strony Urzędu, ukierunkowanej na ułatwienie prowadzenia działalności w Gminie
Sułkowice – stworzenie płaszczyzny wsparcia poprzez utrzymanie, udoskonalenie i rozwijanie
dotychczasowych metod. Obecnie
ta powstająca platforma obejmuje: Punkt Konsultacyjny Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego dla przedsiębiorców,
Lokalną Grupę Działania, porady
prawne udzielane przez Stowarzyszenia Collegium Juvenum,
informacje o możliwościach pozyskania środków i inne działania
doraźne.
Na
stronie
internetowej
Urzędu powstanie Katalog Firm
z podziałem na branże. Będzie to
informator adresowany do wszystkich osób zainteresowanych chęcią podjęcia współpracy z daną
firmą. Jesteśmy także otwarci na
potrzeby i propozycje współpracy, które skierują do Urzędu sami
przedsiębiorcy.

Szkolenie pracowników w centrum konferencyjnym „Chaber” w Krzywaczce,
prowadzone przez konsultanta Umbrelli dra Bartłomieja Kalinowskiego.
Fot. Joanna Gatlik

Szkolenie z Funduszy UE
Nasz Urząd bierze udział
w projekcie Program doskonalenia
jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski
z wykorzystaniem doświadczeń
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Jest to efekt wygranego konkursu
grantowego nr 3/POKL/5.2.1/2008
ogłoszonego przez MSWiA: Wdrażanie usprawnień zarządczych
w administracji samorządowej.
Projekt trwa od 1 marca 2009.
Jest realizowany przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w partnerstwie z Dolnośląskim Urzędem
Marszałkowskim oraz Umbrella
Sp. z o. o. i Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów. Bierze w nim
udział 27 jednostek samorządu
terytorialnego (JST) z całego kraju. Dotyczy on kompleksowego
programu doskonalenia usług publicznych, zarządzania urzędem

– w fazie końcowej są prace polegające na dopisaniu informacji
przy tablicach informacyjnych
znajdujących się przy poszczególnych referatach, o sprawach realizowanych przez dany referat.

Godziny pracy:
– podjęto decyzję, że Urząd
w poniedziałki pracuje dłużej
niż w pozostałe dni – do 1700.
Ponadto stworzono kącik dla
dzieci w Sali Obsługi Klienta. Planowany jest także zakup urządzenia z wodą pitną, który będzie znajdować się na korytarzu w Urzędzie
– dostępny dla wszystkich klientów.

Promocja sułkowickich przedsiębiorców i firm podczas dorocznego Jarmarku
„Sułkowicka Jesień”.
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Urząd Miejski jest źródłem postępu w rozwoju gminnej administracji samorządowej i całej
Gminy.
Z Regulaminu Organizacyjnego UM

oraz rozwoju zasobów ludzkich.
Jego realizacja zapewni uzyskanie
wymiernych i trwałych rezultatów,
dzięki zastosowaniu wzajemnie
uzupełniających się instrumentów i zaangażowaniu w program
wszystkich pracowników.
Budżet całego projektu wynosi 6 mln zł, z czego wkład własny
naszego Urzędu to 2.400 zł.
Małgorzata Dziadkowiec,
Sekretarz Gminy
kierownik Zespołu ds. wdrożenia
Sytemu Zarządzania Jakością w UM

Ankieta
Na przełomie lutego i marca planujemy przeprowadzenie
drugiego badania satysfakcji
klienta. Ankieta będzie dostępna
na stronie internetowej Urzędu
i w Sali Obsługi Klienta. Ponadto badanie przeprowadzać będą
ankieterzy w budynku Urzędu.
Formularz ankiety zamieszczony
także zostanie w następnym wydaniu Gazety Gminnej „Klamra”. Wypełnioną ankietę będzie
można odesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną
prośbą o uczestnictwo w ankiecie. Państwa uwagi i propozycje są dla nas bardzo ważne
i przyczynią się do poprawy jakości świadczenia usług, a tym
samym do Państwa satysfakcji
z jakości pracy Urzędu.
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