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Gorące lato w Sułkowicach
Za nami dwa pełne wydarzeń 

miesiące. Do okolicznościowych, 

związanych z dorocznymi uroczy-

stościami, takimi jak np. konfe-

deracka majówka, zakończenie 

roku szkolnego, święta kościelne 

takie jak procesja Bożego Ciała 

czy rocznice, doszły jubileusze 

jednostek i zespołów, a nawet jubi-

leusz kapłaństwa księdza rodaka, 

nagrody i wyróżnienia dla gminy 

i jej mieszkańców, a nade wszyst-

ko wielki jubileusz czterdziestole-

cia nadania praw miejskich Sułko-

wicom. Na szczęście tym ostatnim 

wydarzeniom poświęciliśmy osob-

ny dodatek „Klamry”, bo inaczej 

ten numer musiałby przerodzić 

się w opasły tom. 

„Klamra” nie pozostała w tyle 

za jubilatami i do festiwalu jubile-

uszy dołożyła własny – dwusetny 

numer, który również uczciliśmy 

dodatkiem specjalnym, przypomi-

nającym ciekawą i burzliwą histo-

rię naszej Gazety Gminnej.

Jakby nie dość było wydarzeń, 

pogoda dopisała własny scenariusz, 

nie licząc się z datami wyznaczony-

mi przez ludzi. Kiedy cała gmina 

świętowała przyjęcie w poczet Hono-

rowych Obywateli księdza kardyna-

ła Stanisława Dziwisza, a reprezen-

tanci jej wszystkich środowisk brali 

udział w uroczystej Mszy Świętej za 

mieszkańców, odprawianej przez 

„naszego” już Kardynała, dyskret-

ne sygnały wywabiły strażaków do 

pierwszych akcji przeciwpowodzio-

wych. Msza musiała odbyć się przy 

samych świecach, a na muzykę trze-

ba było zapracować kalikowaniem 

organów miechami, jak za czasów 

Jana Sebastiana Bacha. Nazajutrz, 

nocą, Rynek i Zielona pływały 

w wodzie, a Harbutowice walczyły 

z osuwiskami.

Co czerwiec podtopił, to li-

piec wypalił. Fala upałów odebra-

ła resztki energii ludziom, z tym 

wszelako pożytkiem, że szybciej 

osuszyła podmoczone tereny.

Półmetek wakacji za nami. 

Musiały zostać odwołane Dni Sul-

kowic, bo koszta akcji powodziowej 

i konieczność pokrycia strat po-

chłonęły wszystkie możliwe zapa-

sy i wymagają zaciśnięcia pasa. 

Ale dzieci miały swoje Lato Od-

krywców i znakomicie spędziły 

czas na półkoloniach.

W międzyczasie zostaliśmy 

po raz drugi gminą z Wzorcowym 

Urzędem, uchwaliliśmy kilka 

uchwał ważnych dla mieszkań-

ców i mechanizmów zarządzania, 

finiszujemy powoli z tworzeniem 

nowego studium uwarunkowań, 

a LGD podpisało już umowę z wo-

jewództwem małopolskim. 

Zapraszamy do lektury

Redakcja

Jarmark Sułkowicka Jesień 
jest włączony w cykl obchodów 

Czterdziestolecia. Spotkamy się:

5 września – Piknik rodzinny na 

stadionie Gościbi

6 września – Wystawa rzemiosła 

na targu Zielona Podkowa 

Zamierzeniem organizatorów 

jest, by Jarmark stał się festiwalem 

możliwości mieszkańców naszej 

gminy. Dlatego każdy, kto ma się 

czym podzielić z innymi, proszo-

ny jest o kontakt z Urzędem Miej-

skim i wzięcie udziału we wspól-

nym święcie. Nie myśl, że Twoja 

propozycja jest zbyt powszednia. 

Twoja praca i Twoje hobby, Twoje 

rzemiosło, piękne kwiaty, ozdob-

na serweta, znakomite ciasto czy 

miód z własnego ula też są obra-

zem naszej kultury.

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach od kwietnia 2009 

r. realizuje II edycję projektu „Ak-

tywni razem”, współfinansowane-

go ze środków Unii Europejskiej. 

Głównym jego celem jest Akty-

wizacja bezrobotnych do efektyw-

nego poszukiwania pracy. W pro-

jekcie uczestniczy 8 bezrobotnych 

kobiet z terenu gminy Sułkowice 

w wieku od 26 do 50 lat. 

Projekt obejmuje następują-

ce działania: doradztwo zawodowe 

i psychologiczne, trening umiejęt-

Aktywni razem
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ności i kompetencji społecznych, 

warsztaty aktywnego poszukiwa-

nia pracy, warsztaty z prawnikiem, 

warsztaty ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości, kurs podsta-

wowej obsługi komputera. 

Od września, w porozumie-

niu z Powiatowym Urzędem Pra-

cy w Myślenicach, zaplanowano 

dla uczestniczek projektu kurs 

z zakresu małej gastronomii. Pla-

nowane zakończenie projektu 

przewiduje się na koniec paździer-

nika 2009 r. Józefa Bernecka

Z a p r o s z e n i e

red.
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Oberwanie chmury i gwałtow-
ne ulewy w dniach 23 i 24 czerw-
ca, poprzedzone wcześniejszymi 
kilkudniowymi opadami, były 
przyczyną wylania Harbutówki 
i Gościbi. 

Pierwsze podtopienia miały 
miejsce 23 czerwca. Podczas gdy 
trwały uroczystości czterdziesto-
lecia nadania praw miejskich Suł-
kowicom i msza św. odprawiana 
przez ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza – Honorowego Obywa-
tela Sułkowic, rzeka podtapiała 
Zieloną. Na granicy Sułkowic i Ja-
sienicy potok Gościbia zniweczył 
prace wykonane w ramach regula-
cji prowadzonej przez zarząd wód.

Następnej nocy drogi 
w Harbutowicach zamieniły się 
w rwące potoki, które przenosiły 
muł, ziemię, kamienie oraz kona-
ry drzew. Powstały osuwiska ogra-
niczające drożność dróg. 

W Sułkowicach Harbutówka  
wystąpiła z brzegów w okolicy 
rynku, podmywając domy i ogro-
dy, ale największe  szkody rwąca 
woda poczyniła w rejonie Zielone-
go Zarzecza. 

Do akcji ratowniczej natych-
miast przystąpiła straż pożarna. 
Wzięły w niej udział wszystkie 
jednostki OSP z terenu gminy 
Sułkowice, dwie jednostki OSP 
z Myślenic oraz Jednostka Ra-

Oberwanie chmury, podtopienia i osuwiska

towniczo–Gaśnicza z Myślenic. 
Został powołany Gminny Sztab 
Kryzysowy, w skład którego wcho-
dził komendant powiatowy PSP 
w Myślenicach st. kpt. Sławomir 
Kaganek, a którym dowodził bur-
mistrz Piotr Pułka. 

Jeszcze tej samej nocy przy-
stąpiono do sukcesywnego usu-
wania szkód i sprzątania. Do pracy 

Straty spowodowane ulewami w okresie 23 – 25 czerwca oszacowane zostały na 1.016.500 zł. w infra-

strukturze komunalnej:   drogach   gminnych,   obiektach   komunalnych, mostach i kładkach, 

w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeniach melioracyjnych. 

Stwierdzono też szkody w ok. 30 budynkach mieszkalnych, 

uprawach polowych, drogach prywatnych, ogrodzeniach i działkach. 

red.

Rodzaj obiektu Wartość [zł]

Drogi gminne na 

długości ok. 8 600 mb 

oraz 4 przepusty 

w ciągach dróg

757 500

3 mosty i 7 kładek 64 000

1 budynek 

komunalny 

w tym : -SUW 

– zbiorniki wody 

powierzchniowej

60 000

Gminna sieć 

wodociągowa 

i obiekty

8 000

Gminna sieć 

kanalizacyjna fi 315 

i opadowa

87 000

Rowy melioracyjne 

i urządzenia 

melioracyjne

40 000

Razem: 1 016 500

Wykaz strat powodziowych

Lp. Miejscowość
Nazwa 

drogi 

Zakres 

zniszczeń
Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Harbutowice Końcówka 2 km

Zamulone rowy na długości 2 km. Zniszczona 

nawierzchnia asfaltowa na długości 1,36 km. 

Wyrwy w poboczach na odcinku 300 mb; podmyte 

brzegi drogi na odcinku 100 mb

500 000

2 Harbutowice
Na 

granicy
300 m

Wyrwy w nawierzchni żużlowej na długości

300 m o głębokości ok. 0,3 m
8 000

3 Harbutowice Pukówka 50 mb
Uszkodzona nawierzchnia asfaltowa o pow 50 m2, 

zamulone pobocze i rów na długości 50 mb
3 000

4 Harbutowice Witkówka 250 mb
Zniszczona nawierzchnia żwirowa na długości 

250 m, szerokość 2,5 m
3 500

Drogi:

przystąpiły od razu dwie koparki, 
które w środku nocy „zmobilizo-
wał” burmistrz. Powołana zosta-
ła komisja ds. szacowania szkód 
powodziowych w składzie: Jerzy 
Biernat, Wojciech Bargieł, Dorota 
Gabryl, Maciej Budek, Józefa Ber-
necka i Jan Batko. Wraz z pracow-
nikami Urzędu Miejskiego do or-
ganizowania pracy i katalogowania 
szkód przystąpiła też Straż Miejska 
i pracownicy socjalni OPS. 

 Efektem tej pracy jest pro-
tokół z dnia 8 lipca opisujący 
szkody i ich szacunkowe warto-
ści, które w infrastrukturze ko-
munalnej wyniosły 1.016.500 zł, 
zaś szkody w urządzeniach re-
gulacji rzek przedstawiciel Ma-
łopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Irena Kmiecik, wstępnie oszaco-
wała na 3.760.000 zł.

fo
t.
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Lp. Miejscowość
Nazwa 

drogi
(Kilometraż) Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Biertowice
Do Prewen-

torium

21+320 rzeki 

Skawinka
Podmyty nasyp za przyczółkiem kładki 2 500

2 Biertowice Za Rzeką
21+698 rzeki 

Skawinka

Podmyty przyczółek kładki pieszo-jezdnej, 

zniszczony przejazd w bród
3 500

3 Biertowice Koło Marka
22+044 rzeki 

Skawinka

Podmyte umocnienia kładki, zniszczony 

przejazd w bród
2 500

4 Biertowice Za Górą
22+846 rzeki 

Skawinka

Podmyte umocnienia mostu, zniszczony 

przejazd w bród
1500

5 Sułkowice
Plac 

Targowy

23+550 rzeki 

Skawinka
Zniszczone nasypy przy przyczółkach kładki 4 000

6 Sułkowice
Koło Piąt-

kowskiego

24+270 rzeki 

Skawinka
Podmyty przyczółek kładki 2 000

7 Sułkowice
Skubie-

rzówka

Potok 

Gościbia
Podmyte przyczółki kładki 30 000

8 Sułkowice
Koło 

Włocha

Potok 

Harbutówka
Podmyte przyczółki kładki, oberwany brzeg 4 500

9 Sułkowice
Wąwóz 

Łaskiego

Potok 

Gościbia
Podmyta i urwana podpora, podmyte brzegi 10 000

10 Sułkowice
Na Wodo-

ciągi Dołem

Potok 

Gościbia
Podmyty przyczółek mostu 3 500

Razem: 64.000

5 Harbutowice Dziurówka 200 mb

Zerwana droga na długości 50 mb szerokość 

3 m. Zerwany przepust długości 10 mb. 

Wymyte pobocza na długości 200 m; zamulona 

nawierzchnia na odcinku 200 m; zamulony 

przepust o długości 7 m

12 000

6 Harbutowice Głębiec 400 m Wyrwa przy przepuście; zamulone rowy 6 000

7 Harbutowice Budzoniówka 300 mb Zniszczona nawierzchnia żwirowa 15 000

8 Harbutowice
Koło 

Cmentarza
150 mb

Zniszczona nawierzchnia żwirowa, podmyta 

droga
10 000

9 Harbutowice
Na wodo-

ciągi górą
400 mb

Zniszczona nawierzchnia żużlowa drogi; 

zamulone rowy i wymyte pobocza na odcinku 

200m; zagruzowana droga na odcinku 150 m

20 000

10 Harbutowice Kozówka 200 mb

Zniszczona nawierzchnia asfaltowa na odcinku 

200mb i szerokości 3m; wymyte rowy i pobocza; 

podmyta skarpa drogi na długości 40 mb; 

zamulona droga na odcinku 40 mb

43 000

11 Harbutowice
Kozówka 

dolna
150 mb

Zniszczona nawierzchnia żużlowa; zamulone 

rowy; obsunięty brzeg na długości 40m
9 000

12 Harbutowice
Hala-

wówka
200 m

Podmyta droga asfaltowa na długości 30 mb; 

zerwane pobocza na długości 150 mb; oberwany 

przepust, zniszczona nawierzchnia żwirowa

13 000

13 Sułkowice
Wąwóz 

Łaskiego
200 mb Uszkodzona nawierzchnia żwirowa 4 000

14 Sułkowice
Staro-

wiejska
100 mb Wymyte pobocza 3 000

15 Sułkowice
Smere-

czyńskiego
150 mb

Podmyta i zniszczona nawierzchnia asfaltowa na 

długości l00 mb, zamulona kanalizacja deszczowa
18 000

16
Gmina 

Sułkowice

Drogi 

dojazdowe 

do pól 

i lasów

5km
Zniszczona nawierzchnia żwirowa na drogach 

o łącznej długości ok. 5 km
90 000

Razem: 757.500

Mosty i kładki:
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Lp. Miejscowość Nazwa Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Harbutowice
Stacja uzdat-

niania wody

Zażwirowane koryto dopływowe na zbiorniki; zażwirowane 

i zamulone zbiorniki wody; połamane szondory na zapo-

rach, wyrwy w skarpach zabezpieczających zapory, uszko-

dzone ogrodzenie; zalany budynek stacji uzdatniania wody, 

uszkodzona pompa obiegowa Grundfos UPS 25-40 (350 zł 

netto) oraz przetwornik ciśnienia PC-28 (600 zł netto)

60 000

Razem: 60.000

Sieć wodociągowa i obiekty:

Lp. Miejscowość Rodzaj Wielkość zniszczeń Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Biertowice wodociąg 30 mb

Zerwany wodociąg PCV01 

l0 mm-30 mb przejście przez rzekę 

w Biertowicach.

8 000

Razem: 8.000

Sieć kanalizacyjna i obiekty:

Lp. Miejscowość Rodzaj Wielkość zniszczeń Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Sułkowice
Przejście przez 

rzekę
26 mb

Uszkodzone przejście przez 

rzekę kanalizacji sanitarnej 

PCV0315mm

60 000

2 Sułkowice
Przejście przez 

rzekę
20 mb

Uszkodzone zabezpieczenie 

przejścia przez rzekę kanalizacji 

0 400– narzut kamienny

20 000

3 Sułkowice
Kanalizacja 

opadowa
350 mb

Zamulona kanalizacja opadowa 

na osiedlu Zielona
7 000

Razem: 87.000

Rowy melioracyjne (podać typ) urządzenia melioracyjne:

Lp. Miejscowość Rodzaj Wielkość zniszczeń Opis zniszczeń Wartość [zł]

1 Krzywaczka
Rów 

melioracyjny
400 mb

Zamulone rowy melioracyjne na 

długości 400 mb
40 000

Razem: 40.000

Budynki komunalne:

Wszystkie powyższe szkody 

mają bezpośredni wpływ na spraw-

ne działanie infrastruktury. Część 

z nich już jest usunięta, nad po-

zostałymi trwają prace. Jedno-

cześnie kontynuowane są rozpo-

częte inwestycje. 

Dla gminy takiej jak nasza 

milion złotych, które trzeba wy-

dobyć na likwidację szkód, to 

bardzo dużo pieniędzy, dlatego 

konieczne są oszczędności. Stąd 

m.in. decyzja o odwołaniu tego-

rocznych Dni Sułkowic. 

24 lipca burmistrz Piotr Pułka 

odebrał z rąk wojewody Jerzego Mil-

lera promesę na 300 tys. zł na koszta 

usuwania najbardziej dramatycz-

nych szkód tej powodzi. Szczegóło-

wo omówimy temat w następnym 

numerze „Klamry”. red.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka fot. Joanna Gatlik
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W miejscowościach naszej 

gminy stwierdzono komisyjnie 21 

przypadków  poniesienia przez 

osoby i rodziny strat w budynkach 

i gospodarstwach. W większości 

było to zalanie piwnic, zniszczenie 

lub uszkodzenie sprzętów i urzą-

dzeń znajdujących się w piwnicach 

oraz zalanie pomieszczeń gospo-

darczych. Nie kwalifikują się tak-

że do pomocy gospodarstwa rolne. 

W dwóch co prawda szkody się-

gnęły wymaganego pułapu 30% 

upraw, niemniej  rolnictwo nie jest 

jedynym źródłem utrzymania tych 

rodzin.

Dyrektor OPS Józefa Bernec-

ka wyjaśnia: Osoby i rodziny, któ-

re  z powodu poniesionych strat 

w budynku mieszkalnym nie mogą 

zaspokoić niezbędnych potrzeb ży-

ciowych w oparciu o posiadane 

środki, mogą wystąpić o pomoc 

w formie zasiłków celowych wypła-

canych z budżetu gminy na pod-

stawie ustawy o pomocy społecz-

Pomoc osobom prywatnym
Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej, na terenie naszej gmi-

ny powódź nie wyrządziła takich szkód w budynkach i gospodar-

stwach domowych, które kwalifikowałyby się do pomocy z budżetu 

państwa. Jednak osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej 

sytuacji materialnej, nie zostaną pozostawione bez wsparcia.

nej. Określa ona, że do udzielenia 

pomocy niezbędne jest przeprowa-

dzenie wywiadu środowiskowego 

przez pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

dostarczenie przez ubiegającego 

się o pomoc wymaganych doku-

mentów, takich jak zaświadczenia 

o dochodach, zaświadczenia lekar-

skie itp. Są to warunki konieczne. 

Brak zgody na przeprowadzenie 

wywiadu lub niedostarczenie wy-

maganych dokumentów spowodu-

je odmowę pomocy finansowej.

Oczywiście osoby poszkodowa-

ne, które miały odpowiednie ubez-

pieczenie, w pierwszej kolejności 

powinny szukać pomocy w formie 

odszkodowania u firm ubezpiecza-

jących. Okazało się, że nauczka, 

którą otrzymaliśmy po doświadcze-

niach dramatycznej powodzi z 2001 

roku, była skuteczna. Większość 

gospodarstw dotkniętych ostatnią 

powodzią była ubezpieczona.
red.

W gminie Laskowa pozostawio-

no na stoku przy drodze nierozebrany 

dwupiętrowy dom, który osuwisko po 

Wielkiej Wodzie przecięło na połowę. 

Przejeżdżałam tamtędy kilka lat temu. 

Szokowała ta ruina, wyglądająca jak 

groteskowy domek dla lalek, bez przed-

niej ściany, z ładnie pomalowanymi 

ścianami, kafelkami i flizami, resztka-

mi wyposażenia na ścianach. 

Gmina dała ludziom lokum za-

stępcze, ale dom zostawiono w takim 

stanie, jak pozostawiło go osuwisko 

– ku pamięci i przestrodze dla wszyst-

kich tych, którzy już wkrótce będą 

zapewne naciskać na urzędników, by 

wydali zgodę na budowę na terenach 

zalewowych i osuwiskowych. Nie 

warto, nawet jeśli te kataklizmy nie 

dotknęły tych terenów przez wiele lat. 

Okazuje się, że za każdym razem uak-

tywniają się inne obszary, na których 

specjalistyczne badania naukowe 

wykazywały wysokie prawdopodo-

bieństwo wystąpienia takiego niebez-

pieczeństwa, ale latami nie działo 

się tam nic. Zwykle im więcej czasu 

upływa po katastrofie, tym robimy się 

bardziej brawurowi. Podpisujemy na-

wet oświadczenia, że bierzemy ryzyko 

wyłącznie na siebie. Wierzymy, że tra-

gedia nie dotknie właśnie nas. Ludzie 

z tego domu też w to wierzyli.

Na marginesie

awz

fot. Anna Witalis Zdrzenickafot. Joanna Gatlik
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Chwała ratownikom
Straty gminy podczas ostatniej powodzi wyniosły milion zł. TYLKO milion. Strach pomyśleć, jak wielka 

byłaby to kwota, gdyby nie profesjonalizm, połączony z przytomnością umysłu i ofiarnością jednostek 

OSP.  Zasłużone słowa uznania odbiera też straż miejska, która dysponując tak niewielkimi siłami, 

dwoiła się i troiła w gorącym czasie, docierając wszędzie, regulując ruchem, uspokajając nastroje, 

a później uczestnicząc w szacowaniu strat. Ratownikom dziękował burmistrz 

podczas spotkania podsumowującego akcję w Starej Szkole w połowie lipca.

Punktem kulminacyjnym 
była noc świętojańska 24 czerwca. 
Druhowie podjęli akcję ratowniczą 
natychmiast. Błyskawicznie zmo-
bilizowały się wszystkie jednostki 
OSP gminy, pomagając sobie wza-
jemnie tam, gdzie było największe 
zagrożenie. Wkrótce do akcji włą-
czyła się Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza z PSP w Myślenicach. 
Na miejscu, w gminnym sztabie 
był komendant powiatowy PSP 
Sławomir Kaganek, który przejął 
dowodzenie akcją ratowniczą stra-
żaków. Całość działań koordyno-
wał burmistrz Piotr Pułka. 

Strażacy nie tylko ratowali 
podczas powodzi, ale też sprząta-
li nasze ulice, pompowali wodę, 

udrażniali zagrożone miejsca. 
W obiektach komunalnych i u osób 
prywatnych wypompowali na tere-
nie gminy ok. 160 piwnic.

Podczas spotkania podsumo-
wującego naczelnikom i reprezen-
tantom jednostek OSP z terenu 
gminy burmistrz wręczył statu-
etki czterdziestolecia i dyplomy 
z podziękowaniami dla poszcze-
gólnych jednostek. Podkreślał, jak 
ważna była dla niego w tych gorą-
cych chwilach świadomość, że ma 
na kogo liczyć. Zgodnie ze znowe-
lizowaną ustawą o ochronie prze-
ciwpożarowej postanowił przyznać 
ekwiwalent druhom biorącym 
udział w akcji. Oni z kolei posta-
nowili, że przeznaczą te fundusze 

na zakup sprzętu strażackiego 
dla jednostek lub na cel charyta-
tywny, podkreślając w ten sposób 
wierność tradycjom służby ochot-
niczej i realizując własną uchwałę 
o niepobieraniu ekwiwalentów. 

W czasie akcji powodziowej na 
terenie gminy pracowało: 
7 koparek lub koparko-ładowarek, 
3 samochody ciężarowe, 
ciągnik z przyczepą. 
Koszt pracy sprzętu w dniach od 
24 czerwca do 24 lipca wyniósł 
50.000 zł. 
Sprzęt udostępnili: Zakład Go-
spodarki Komunalnej, ZIEM-BET 
s.c. Andrzej, Paweł Powroźnik, 
RAF-KOP Rafał Piątek, Usługi 
Transportowo Sprzętowe Henryk 
Łazarz, A-Z AUTO CENTRUM 
Bogdan Powroźnik.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Wykaz nieruchomości grunto-

wych położonych w Sułkowicach, 

stanowiących własność gminy 

Sułkowice przeznaczonych do 

przekazania w dzierżawę w try-

bie przetargu ograniczonego (do-

tyczy wyłącznie właścicieli dzia-

łek sąsiednich).

Nr działki: 3327/1

Powierzchnia nieruchomości: 

1513 m.kw

Położenie i opis nieruchomości: 

Sułkowice, ul. Kowalska 

(dojazd wyłącznie przez posesje 

bezpośrednio sąsiadujące  z przed-

miotową nieruchomością)

Przeznaczenie: „ZN” oraz nie-

znacznie  „MU” (około 1/5 działki)

Nr Księgi Wieczystej: 28446

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o go-
spodarce nieruchomościami  z późn. zm. ).

O g ł o s z e n i a
U r z ę d u  M i e j s k i e g o

awz

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Konkurs ten z założenia pro-

muje nowe rozwiązania zarząd-

cze w samorządach Małopolski, 

nagradza projekty, które są inno-

wacyjne, kreatywne, skuteczne 

i efektywne, a zarazem dostępne. 

Celem konkursu jest tworzenie co-

raz lepszego wizerunku samorządu 

poprzez doskonalenie jego pracy.

W uzasadnieniu decyzji kapi-

tuły  konkursu odnośnie tegorocz-

nych laureatów czytamy: „Urząd 

Miejski w Sułkowicach otrzymał 

tytuł Laureata za opracowanie, 

wdrożenie i zarządzanie Wielolet-

nim Planem Inwestycyjnym z wy-

korzystaniem narzędzi informa-

tycznych. Zastosowanie rozwiązań 

jest przykładem, jak nawet w naj-

mniejszych gminach, można przy 

zastosowaniu stosunkowo prostych 

narzędzi informatycznych obiekty-

wizować procesy wyboru inwesty-

cji poprzez stworzenie formalnego 

mechanizmu podejmowania decy-

zji. Ważne jest też, że narzędzie to 

pozwala na wybór najlepszej drogi 

rozwoju gminy, jako wypadkowej 

pomiędzy aspiracjami radnych 

i mieszkańców a możliwościami fi-

nansowymi gminy”. 

Uroczyste ogłoszenie wyników, 

wraz z wręczeniem nagród, podczas 

gali w Teatrze im. Juliusza Słowac-

kiego w Krakowie w dniu 10 czerwca 

zostało włączone do programu ob-

chodzonego po raz pierwszy  Święta 

Małopolski. W obszernej relacji z tej 

uroczystości w serwisie interneto-

wym czytamy między innymi:

Po zakończeniu sesji Kapi-

tuła Konkursu „Wzorcowy Urząd 

Małopolski" wręczyła nagrody 

najlepszym jednostkom samorzą-

dowym z naszego regionu. Pierw-

szą nagrodę w konkursie odebrały 

władze Powiatu Chrzanowskiego 

za budowę Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Dru-

ga nagroda trafiła do samorządu 

gminnego w Sułkowicach, a trze-

cia – do Trzebini. Przewodniczą-

cy Kapituły prof. Mirosław Stec 

podkreślił, że celem konkursu jest 

promowanie dobrej administracji 

szczebla samorządowego.

Urząd Miejski w Sułkowicach po raz drugi wszedł do grona lau-

reatów konkursu „Wzorcowy Urząd w  Małopolsce”. W tegorocznej, 

piątej już edycji, zajął drugie miejsce. 

Wzorcowy Urząd w Sułkowicach

red.
fot. archiwalna

red.

Jesteśmy jedną z nielicznych 

gmin Małopolski, która wypra-

cowała i uchwaliła zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji spo-

łecznych. Uchwała pomoże w roz-

strzyganiu spraw ważnych dla 

Gminy i jej mieszkańców, np. przy 

opracowywaniu dokumentów stra-

tegicznych, programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

czy przy nadawaniu lub zmianach 

nazw miejscowych.
Uchwała przewiduje różne for-

my przeprowadzania konsultacji 
od ankiety – takiej jak np. ankieta 
w sprawie rewitalizacji, po powoła-
nie zespołu opiniodawczo –konsul-
tacyjnego. Do konsultacji mogą być 
zapraszani wszyscy mieszkańcy, je-
śli sprawa dotyczy całego obszaru 
gminy lub grupy bezpośrednio za-
interesowane, np. mieszkańcy so-
łectwa, dzielnicy, ulicy, grupa spo-
łeczna czy zawodowa. Warunkiem 
uczestnictwa w konsultacjach jest 
czynne prawo wyborcze i zamiesz-
kanie na terenie naszej gminy. 

Konsultacje mogą być prze-
prowadzane z inicjatywy burmi-
strza lub na pisemny wniosek 
komisji rady, grupy co najmniej 
5 radnych, rady sołeckiej lub rady 
osiedla, a także grupy co najmniej 
100 mieszkańców gminy upraw-
nionych do udziału w konsulta-
cjach i organizacji pozarządowej 
działającej na terenie Gminy.

Wyniki konsultacji mają cha-
rakter doradczy.

Dla mnie to jest bardzo ważne 
krok w rozwijaniu mechanizmów 
społeczeństwa obywatelskiego na-
szej gminy.  Cieszę się z uchwale-
nia tego dokumentu. Wynika on 
z naszych bezpośrednich doświad-
czeń wypracowanych w trakcie 
np. konstruowania wieloletnich 
dokumentów strategicznych czy 
planowania kierunków rewita-
lizacji miasta. A mieszkańcom 
daje on do ręki cenne narzędzie, 
dzięki któremu mają coraz więk-
szy wpływ na zmiany zachodzące 
w ich otoczeniu. Takie konsultacje 
wspomagają też poczucie współ-
odpowiedzialności za swoje środo-
wisko i wzmacniają więzi  lokalne 
– twierdzi burmistrz Piotr Pułka.

Konsultacje 
społeczne
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Podczas sesji radni – obok 
stałych punktów zawierających 
sprawozdania z działalności bur-
mistrza, przewodniczącego rady 
i komisji w okresie międzyse-
syjnym oraz informacji o przy-
gotowaniach do organizacji let-
niego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, podjęli uchwały m.in. 
w sprawach: bieżących zmian 
w uchwale budżetowej oraz zacią-
gnięcia oprocentowanego kredytu 
długoterminowego do wysokości 
200.000 zł, nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Sułkowice 
Państwu Marii i Tadeuszowi Le-
wandowskim, nadania Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Sułkowi-
ce Jego Eminencji ks. kardynałowi 
Stanisławowi Dziwiszowi. Wyra-
zili też zgodę na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki. Uchwa-
lili zasady i tryb przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w Gminie 
Sułkowice. Tej uchwale poświęca-
my w „Klamrze” osobny artykuł. 

Radni wyrazili ponadto zgo-
dę na odpłatne nabycie udziałów 
w nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Sułkowicach, stanowiącej 
drogę, odrzucili wniosek o sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym grun-
tu stanowiącego własność Gminy 
pod urządzenie parkingu przy pry-
watnej placówce (m.in. ze względu 
na charakter bezprzetargowy) oraz 
wniosek dzierżawców o wykup 
gruntu gminnego, na którym usy-
tuowane są kioski na os. Zielona. 
Wprowadzili też zmiany w uchwa-
łach odnośnie Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sułkowice  
i Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Sułkowice w związku z otwar-
ciem linii sortowniczej i kompostow-
ni na składowisku komunalnym.

Fundusz sołecki
Uchwałę w tej sprawie omó-

wił burmistrz. Fundusz sołecki 
będą stanowiły środki wyodręb-
nione z budżetu na polepszenie 
warunków życia mieszkańców 
poszczególnych miejscowości. 
Będzie przeznaczony na zadania 
przedstawione i przegłosowane 
na zebraniach wiejskich. Fundusz 
ten jest niezależny od środków 
oddawanych do tej pory do dys-
pozycji rad sołeckich. Burmistrz 
wyjaśnił, że fundusz sołecki nie 
może przekraczać dziesięciokrot-

ności kwoty dochodu na jednego 
mieszkańca Gminy. Każde sołec-
two będzie miało zatem do dyspo-
zycji ok. 20 tys. 420 zł. 

Interpelacje
Dominowały zapytania o napra-

wy i modernizacje dróg gminnych 
i powiatowych oraz o nowe chodni-
ki i kontynuacje prac rozpoczętych, 
a także o czyszczenie rowów. Radni 
wskazywali ponadto bieżące uster-
ki i awarie na terenie gminy, a także 
dziękowali za wykonane prace.

W odpowiedzi na jedną z in-
terpelacji odnośnie urządzenia 
parkingu dla pojazdów uprzywile-
jowanych burmistrz poinformował, 
że zadanie jest w trakcie realizacji 
i zamówione już zostało odpowied-
nie oznakowanie. Zgłaszany pro-
blem braku wody w niektórych 
rejonach Harbutowic będzie rozwią-
zany, ale wymaga to czasu i pienię-
dzy. Na przyszły rok można będzie 
zaplanować wykonanie projektu. 

Poważnym problemem pozo-
staje dewastacja lasów przez kłady 
i krosy. Sprawa ta była poruszana 
na posiedzeniu powiatowej komi-
sji bezpieczeństwa i nawet przed-
stawiciele policji mieli problem 
z odpowiedzią na to pytanie.

15 radnych na 15 obecnych 
poparło wniosek przewodniczące-
go o następującym brzmieniu:  Po 
ustaleniu nawet wieczystej dzier-
żawy z Proboszczem wnioskuję 
o wyłożenie 20 tys. zł z budżetu 
gminy na wychodek miejski, któ-
ry będzie usytuowany na gruncie 
parafialnym w dyspozycji i utrzy-
maniu gminy. Istnieje zatem 
szansa na rozwiązanie problemu, 
z którym Sułkowice borykają się 
jeszcze od czasów wójta Kiebzaka 
(urzędował w latach 1879 – 1885).

S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 8  m a j a

Na podstawie protokołu RM
oprac. red.

Adam Skorut, pochodzący 
z Sułkowic i silnie związany rodzin-
nie z naszym miastem, obecnie 
mieszkaniec Myślenic, prowadzą-
cy tam swoją działalność gospo-
darczą, został odznaczony odznaką 
honorową „Za zasługi dla Energe-
tyki” przyznanej przez Premiera, 
Ministra Gospodarki RP. Odzna-
czenie wręczono Adamowi Skoru-
towi podczas sesji rady miejskiej 
w Myślenicach w dniu 25 maja. 
Gośćmi sesji byli przedstawiciel 
Ministra Gospodarki Edward Ja-
worski, redaktor „Życia Warsza-
wy” Tomasz Wołek, przedstawiciel 
Ekofunduszu Romuald Sulima, 
prof. Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Wiesław Kozub-Ciembronie-
wicz. Wziął w niej udział również 
burmistrz Sułkowic Piotr Pułka 
oraz prezes Sułkowickiej Izby Go-
spodarczej Stanisław Biernat.

Dokonując dekoracji, przed-
stawiciel ministra powiedział: „Od-
znaczenie, które wręczę, jest po 
raz pierwszy przyznane w kraju za 
dokonania nowatorskie, wprowa-
dzające na rynek polski urządze-
nia wykorzystujące źródła energii 
odnawialnej. Systemy słonecznego 
ogrzewania to nowoczesne i tanie 
w eksploatacji źródło ciepła, zapro-
jektowane specjalnie do pracy w na-
szym klimacie. W ciągu 12 lat dzia-
łalności Pana Adama Skoruta firma 
zainstalowała łącznie ponad 25 000 
m kw. kolektorów słonecznych 
w Polsce. Na dzień dzisiejszy firma 
Pana Skoruta wykonuje montaż 
największych systemów solarnych 
w Europie na osiedlu mieszkanio-
wym w Łodzi, to jest montaż. 3 463 
kolektorów słonecznych o łącznej 
powierzchni 7 376,19 m kw.” Dodał 
również, że za wkład na rzecz ochro-
ny środowiska i promowanie oraz 
wdrażanie wykorzystania energii 
odnawialnej firma Skorut Import
–Eksport otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień m.in. nagrodę Ministra 
Ochrony Środowiska za opatento-
wany przez Firmę niskociśnienio-
wy moduł transferu energii solarnej 
oraz nagrodę „Gepardy biznesu” 
w kategorii najdynamiczniejsza fir-
ma branży budowlanej w kraju.

Zasłużony dla 
Energetyki 

Adam Skorut

red.

Jak co roku przez Sułkowice prze-
szła od strony Działu i Jasienicy 
pielgrzymka piesza do Częstochowy 
organizowana przez wieś Trzebunia 
na uroczystość Matki Boskiej Szka-
plerznej. Fakt ten notują nawet nasze 
XVIII-wieczne kroniki parafialne. F
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Nowe studium uwarunkowań

Aby gmina mogła się rozwijać
Działka może być przekwa-

lifikowana na budowlaną, jeżeli 

znajduje się w obszarze przewi-

dzianym w gminnych planach 

pod budownictwo mieszkaniowe. 

Podobnie rzecz się ma z działal-

nością rolniczą, przemysłową czy 

rekreacyjną, a także z terenami 

przewidzianymi na potrzeby ko-

munalne. 

W kwestii planowania prze-

strzeni gmina dysponuje dwoma 

dokumentami: studium uwa-

runkowań, które okre-

śla obszary możliwe 

do zagospodarowania 

w poszczególnych stre-

fach i ma charakter 

ogólny oraz plan zago-

spodarowania, który 

ujmuje poszczególne 

obszary bardziej szczegó-

łowo, niejako na poziomie 

wykonawczym. Obecnie 

obowiązuje prawo naka-

zujące, by plan zagospo-

darowania był „zgodny” 

ze studium. We wcześniej-

szych latach wymagano 

jedynie, by był „spójny”, 

co - jak wyjaśnia gminny 

architekt Elżbieta Chwała 

– było wymogiem znacz-

nie bardziej liberalnym.

Obecnie trwa opra-

cowywanie nowego studium uwa-

runkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy 

Sułkowice. W siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Sułkowicach wyło-

żony został do publicznego wglą-

du projekt zmiany wraz z progno-

zą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje i protesty
Zainteresowani mogli zapo-

znać się z wyżej wymienionymi do-

kumentami do 30 lipca w Urzędzie 

Miejskim. Dla skrócenia chociaż-

by o kilka dni wymaganego okre-

su ustawowej, trwającej bardzo 

długo procedury, wyłożenie miało 

miejsce również w soboty. W trak-

cie wyłożenia mieszkańcy mieli 

możliwość składania protestów. 

Ok 70% z nich już zostało rozpatrzo-

nych pozytywnie przez burmistrza. 

W stosunku do protestów złożo-

nych w ostatnim okresie wyłoże-

nia (termin upływa 20 sierpnia) de-

cyzje dopiero będą podejmowane. 

Jednak, jak podkreślał projektant 

z Instytutu Rozwoju Miast wyko-

nujący ten projekt, procent pozy-

tywnego rozpatrzenia jest w naszej 

gminie niespotykanie wysoki. 

Niech się ludzie budują
Podczas dyskusji publicznej 

nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projekcie zmiany studium, któ-

ra odbyła się 16 lipca w budynku 

Starej Szkoły, burmistrz wyraźnie 

powiedział, ze dąży do umożliwie-

nia ludziom budowania wszędzie 

tam, gdzie pozwalają na to warun-

ki. Podkreślił, że gmina rozwija 

się wówczas, gdy ludzie budu-

ją i gdy kupują działki. Zgodnie 

z tym założeniem studium zawiera 

niemal drugie tyle terenów umoż-

liwiających w perspektywie budo-

wę kubaturową, niż jest to przewi-

dziane obecnie. Nadmienić należy, 

że nie wszystkie tereny dotych-

czas przewidziane pod zabudowę 

są już wykorzystane, co oznacza, 

że możliwości budowania w naszej 

gminie będą ogromne. 

W dyskusji wytłumaczono 

mieszkańcom, że studium nie jest 

jednoznaczne z pozwoleniem na 

budowę. Musi w oparciu o to stu-

dium powstać dopiero nowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, 

by można było przyjmować wnioski 

z nowych terenów przeznaczonych 

pod budowę, a te muszą zostać roz-

patrzone w odniesieniu do każdej 

działki indywidualnie. 

Gdzie nie wolno budować
Teren naszej gminy przewi-

dziany pod budownictwo został 

przebadany przez geologów i geo-

fizyków. Specjaliści określili, któ-

re obszary zagrożone są wystąpie-

niem osuwisk i leżą na 

terenach zalewowych. 

Burmistrz podkreślał, że 

jego wola udostępniania 

ludziom jak najszerzej 

możliwości budowlanych 

nie może kłócić się z pra-

wem i zdrowym rozsąd-

kiem, dlatego nie może 

być mowy o naginaniu 

przepisów. Pracownicy 

urzędu wskazywali na 

przypadki ludzi, którzy 

podpisywali oświadcze-

nia, że podejmują budo-

wę na terenach zagrożo-

nych na własne ryzyko, 

a teraz wysuwają żądania 

w stosunku do gminy, by 

wykonywała na nich za-

bezpieczenia.  Tłumaczo-

no mieszkańcom, twier-

dzącym, że wskazywane przez 

nich tereny są absolutnie bez-

pieczne, iż jest wiele czynników, 

które wpływają na ocenę i nie da 

się ekspertyzom przeciwstawiać 

spojrzenia gołym okiem oraz po-

bożnych życzeń.  Ryzyko jest zbyt 

wysokie.

Nowe możliwości
Chociaż wymagane procedu-

ry trwają bardzo długo, dla wielu 

właścicieli działek otwierają się 

nowe możliwości gospodarowania 

swoim gruntem. Dla gminy jest 

to poważne zobowiązanie, gdyż to 

ona musi zapewnić na terenach 

budowlanych odpowiednią infra-

strukturę, drogi, wodę, kanaliza-

cję itd. Ale burmistrz twierdzi, że 

warto podjąć to wyzwanie w imię 

rozwoju gminy.

Anna Witalis Zdrzenicka

Projektant Studium i architekt gminny podczas rozmów 
z mieszkańcami w trakcie dyskusji w Starej Szkole.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Czytelnik „Klamry” już mógł 

zapomnieć, gdyż to w pierwszym 

w 2009 r. numerze Klamry napi-

sałem o aplikowaniu przez LGD 

„Między Dalinem i Gościbią” do 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – Oś 4 Leader. Każdora-

zowo po złożeniu wniosku z pew-

nym niepokojem oczekuje się na 

wynik naboru. Chociaż przyszło 

nam długo czekać, pierwszy waż-

ny krok na drodze do pieniędzy na 

rozwój obszarów wiejskich został 

zrobiony. 

W dniu 23 lipca w Muzeum 

Żup Krakowskich w Wieliczce na-

stąpiło uroczyste prze-

kazanie umów przez 

Członka Zarządu wo-

jewództwa Małopol-

skiego Wojciecha Ko-

zaka. Naszą LGD po 

stronie Sułkowic re-

prezentował burmistrz 

Piotr Pułka a ze strony 

Myślenic prezes LGD 

Kazimierz Dąbrowski. 

Uczestniczył też czło-

nek naszej LGD, sta-

rosta myślenicki Józef 

Tomal.

To oczywiście było 

tylko uroczyste zakoń-

czenie I etapu naboru. 

W okresie od 15 stycz-

nia do 14 lipca przed-

stawiciele Zarządu wie-

lokrotnie kontaktowali 

się z Instytucją Wdrażającą, doko-

nując korekt i uzupełnień, zgodnie 

ze zmieniającymi się interpretacja-

mi przepisów. Koniec końców opła-

ciło się, możemy z ulgą odetchnąć. 

Czytelnika, pewnie bardziej 

niż rozterki zarządu LGD, zain-

teresuje odpowiedź na pytanie: 

co właściwie daje nam podpisana 

14 lipca umowa?

Mówiąc krótko, umowa ta daje 

nam pieniądze. Łącznie na rzecz 

obszaru obejmującego nasze dwie 

gminy jest to kwota 8 077 840 zł, 

w tym 1 582 820 zł na funkcjono-

wanie LGB (biuro, pracowników, 

LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Sukces na drodze do unijnej kasy

szkolenia, konferencje) 163 740 zł 

na tzw. projekty współpracy oraz 

6 332 280 zł na projekty związane 

z wdrażaniem lokalnych strategii 

rozwoju. Projekty te mogą składać 

nasze gminy oraz mieszkańcy, or-

ganizacje pozarządowe i przedsię-

biorcy z naszych gmin. 

Jakiego rodzaju będą to pro-

jekty już dziś można przeczytać na 

stronie internetowej naszej LGD. 

W zakładce do pobrania znajduje 

się Lokalna Strategia Rozwoju, 

gdzie opisane są typy projektów, 

na które będziemy ogłaszać kon-

kursy. Co jednak istotne, wnioski 

będzie można opracować z pomo-

cą Biura LGD, a wyboru dokona 

Rada LGD. A więc decyzje co do 

podziału kwoty 6 332 280 zł będą 

zapadać na szczeblu lokalnym. To 

oczywiście nie jest kwota szokująca 

w porównaniu do skali potrzeb, ale 

mądre wydanie tej kwoty z pewno-

ścią pozwoli na sfinansowanie wie-

lu cennych inicjatyw.

Tyle dobrych wiadomości 

o Osi Leader, jest także gorsza. 

Podpisana umowa pozwala podej-

mować działania, gdyż wiadomo 

że zostaną sfinansowane, ale nie 

wiadomo niestety – kiedy? Aby 

uruchomić przygotowania projek-

tów, potrzebne są pieniądze. Tych 

niestety jeszcze nie ma w kasie 

LGD. Urząd Marszałkowski przy-

stąpił do weryfikacji kolejnych 

wniosków – tym razem o pomoc na 

funkcjonowanie w roku 2009. Tu-

taj znowu pojawiają się procedury, 

trwające kilka miesięcy. 

Może się więc okazać, że fi-

nansowania wydatków roku 2009 

pojawi się tuż przed końcem roku. 

Musimy zatem uzyskać kredyt, 

aby sfinansować wydatki niezbęd-

ne do przygotowania naszej LGD 

do planowania i zgła-

szania projektów wpi-

sujących sie w Lokal-

ną Strategię Rozwoju 

a zarazem ważnych 

dla naszych społeczno-

ści. Liczymy, że w tej 

działalności będą nas 

wspierać mieszkańcy 

naszych Gmin. Zaczy-

namy przecież całkiem 

nowe podejście do kre-

owania rozwoju lokal-

nego. W tym przypadku 

sukces będzie zależał 

od aktywności w naj-

mniejszych środowi-

skach społecznych obu 

gmin. Od pomysłów 

i autentycznej chęci ich 

realizacji. 

Ważne, że po pod-

pisaniu umowy wiemy, że nasze 

plany nie pozostaną tylko schlud-

nie zapisanymi kartkami papieru. 

Od 14 lipca 2009 można już mówić 

o wdrażaniu inicjatywy Leader 

w gminach Sułkowice i Myślenice. 

Jest więc powód do satysfakcji dla 

inicjatorów – burmistrzów obydwu 

gmin. Jest powód do satysfakcji 

dla tych wszystkich osób, które 

w lipcu 2008 r. zdecydowały się 

na wstąpienie do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Między 

Dalinem i Gościbią”.
Adam Gumularz

Wiceprezes Zarządu LGD

Zamiast obiecywanego kwietnia rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu. 

Nasza LGD została wybrana do realizacji LSR i w dniu 14 lipca 2009 r. 

wraz z prezesem Kazimierzem Dąbrowskim podpisaliśmy z Samorządem Województwa 

Małopolskiego umowę: „o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. 

Stoją od lewej: burmistrz Piotr Pułka, starosta Józef Tomal, pre-
zes LGD „Turystyczna Podkowa” Marek Leńczowski,  członek 
zarządu województwa małopolskiego Wojciech Kozak oraz Ka-
zimierz Dąbrowski – prezes LGD „Między Dalinem a Gościbią”.

fot. Bożena Stokłosa, UM w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Obok informacji burmistrza, 

przewodniczącego i komisji o pracy 

w okresie międzysesyjnym przed-

stawiona została informacja o bilan-

sie skonsolidowanym gminy sporzą-

dzonym na dzień 31 grudnia 2008.

Podczas posiedzenia radni 

uchwalili m.in. zmiany w uchwale 

budżetowej na bieżący rok, zdecy-

dowali o udzieleniu pomocy finan-

sowej dla powiatu myślenickiego 

z przeznaczeniem na budowę 

chodnika przy ul. Sportowej, wy-

razili zgodę na zawarcie umowy 

partnerskiej z powiatem myślenic-

kim na wspólną realizację projektu 

„E-Powiat – budowa Zintegrowane-

go Systemu Informacji Przestrzen-

nej, wsparciem dla administracji 

publicznej w powiecie myślenic-

kim poprzez zwiększenie zakresu 

i dostępności usług świadczonych 

drogą elektroniczną”. Upoważnili 

też burmistrza do złożenia wniosku 

oraz przyjęcia do realizacji przed-

sięwzięcia pn, „Budowa zalewu re-

kreacyjnego w Sułkowicach”, w ra-

mach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, Działa-

nie 6.1 Schemat A, uchwalili zmia-

ny dotyczące szczegółowych za-

sad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz zasad czę-

ściowego lub całkowitego zwolnie-

nia z opłat. Natomiast głosowanie 

nad przewidzianymi w programie 

S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  9  l i p c a
uchwałami odnośnie dokonania 

podziału samorządowej instytucji 

kultury – Ośrodka Kultury z siedzi-

bą w Sułkowicach oraz utworzenia 

Ośrodka Kultury w Sułkowicach 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sułkowicach oraz odnośnie usta-

nowienia służebności w postaci 

przejazdu i przechodu na gruncie 

stanowiącym własność Gminy Suł-

kowice w Harbutowicach przełoży-

li na następną sesję.

W ramach interpelacji radni 

m.in. przedyskutowali i przegło-

sowali wniosek o skierowaniu do 

starostwa powiatowego pisma od-

nośnie budowy chodnika przy ul. 

Dolnej w Rudniku. Rozważano 

też możliwości wynegocjowania 

w powiecie zwiększenia inwestycji 

przy drogach powiatowych. Bur-

mistrz tłumaczył, że powiat, by 

w ogóle podjąć rozmowy o in-

westycjach, żąda finansowania 

zadań po połowie, pomimo że 

wójtowie i burmistrzowie gmin 

naszego powiatu wielokrotnie do-

pominali się o finansowanie tych 

prac w proporcji 70% powiat, 30% 

gmina. Radni z poszczególnych 

miejscowości zgłaszali też dziury 

i podmycia spowodowane nie-

dawnymi ulewami, a ponadto po-

ruszono szereg spraw bieżących 

i bolączek poszczególnych miej-

scowości. red.

Dwie zabytkowe kapliczki 

słupowe: w Sułkowicach przy ul. 

1 Maja i w Rudniku objęte zosta-

ły programem renowacji zabytko-

wych kapliczek przydrożnych zlo-

kalizowanych w pasie drogowym 

dróg wojewódzkich prowadzonym 

przez Departament Kultury Urzę-

du Marszałkowskiego. Obydwie 

pochodzą z lat 30. XIX wieku i wy-

konane są z piaskowca.

Renowacja zabytkowych kapliczek

Sułkowice – kapliczka z 1831 r. przy 
drodze wojewódzkiej Nr 956; odc 040 
km 0,773 (ul. 1 Maja).

fot. archiwalna

Rudnik – kapliczka z 1839 r. przy
drodze wojewódzkiej Nr 955; odc 020 
km 0,370.

fot. archiwalna

Prace przy ich renowacji roz-

poczynają się na przełomie lipca 

i sierpnia. W trakcie renowacji 

rzeźbom i postumentom przy-

wrócony zostanie stan pierwotny, 

wraz z usunięciem np. barwnego 

malowania figur, wykonywanego 

najczęściej przez mieszkańców 

opiekujących się kapliczkami.

Zgodnie z wytycznymi Depar-

tamentu Kultury i konserwatorów 

zabytków niedopuszczalne jest 

nakładanie już po renowacji ja-

kichkolwiek farb nieprzepuszczal-

nych. Aby kapliczki mogły prze-

trwać kolejne setki lat, piaskowiec 

musi pozostać w stanie surowego, 

bezbarwnego pomnika, bowiem 

kamień ten  musi mieć możliwość 

„oddychania”. Jak ostrzegają reali-

zatorzy programu: nieprzestrzega-

nie powyższych wytycznych może 

spowodować zniszczenie obiektów 

i zaprzepaszczenie wykonywanych 

prac konserwatorskich, wysiłku 

podjętego przez wykonawcę, oraz 

środków finansowych wydanych 

na ten cel przez Województwo.

Szansę na renowację mają 

również inne zabytkowe kaplicz-

ki naszej gminy. Jest to jeden 

z kierunków działania przyjętych 

przez LGD „Między Dalinem a Go-

ścibią”. Podpisanie umowy z naszą 

LGD przez województwo małopol-

skie przybliża tę perspektywę.

red.
fotografie stanu obecnego kapliczek obję-
tych renowacją przez Urząd Wojewódzki 

pochodzą z dokumentacji gminy
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Gdzie te solary?
Urząd Miejski w Sułkowicach 

informuje, że wniosek dotyczący 

możliwości dofinansowania zaku-

pu i montażu zestawów solarnych 

do ogrzewania wody, złożony przez 

Związek Gmin Dolnego Dorzecza 

Rzeki Raby do jednostki zarządza-

jącej funduszami strukturalnymi, 

został zwrócony w celu jego uzu-

pełnienia i poprawy. 

Z uzyskanych informacji wyni-

ka, że ponowne rozpatrzenie wnio-

sku powinno nastąpić we  wrześniu 

tego roku.

Szkoła okazuje się studnią bez 

dna: zacznie się jedną pracę, gdy 

raptem okazuje się, że trzeba przy 

okazji wykonać trzy kolejne, a za 

tym przecież idą ogromne koszty 

– stwierdza dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Adama Mickiewicza 

w Sułkowicach, Iwona Dzidek. 

Szkoła Podstawowa 
w Sułkowicach

W lipcu w dwóch salach wy-

mieniono podłogi: stare, rozcho-

dzące się i podziurawione zastą-

piły żywiczne, antypoślizgowe, 

które powoli stają się standardem 

w szkołach. Tę inwestycję sfinan-

sował prywatny sponsor. 

Powstają 2 salki rewalidacyjne 

służące do zajęć indywidualnych, 

pedagog szkolna otrzyma wreszcie 

gabinet z prawdziwego zdarzenia, 

a na drugim piętrze urządzany jest 

gabinet dentystyczny w ramach 

projektu Wdrożenie idei szkół 

promujących zdrowie na terenie 

Powiatu Myślenickiego poprzez 

realizację wybranych programów 

profilaktyki i promocji zdrowia. 

Dzięki niemu będzie realizowany 

m.in. program profilaktyki próchni-

cy. 85% funduszy na ten cel pocho-

dzi z Mechanizmów Finansowych 

(EOG i Norweskiego). Powstanie 

także gabinet pielęgniarsko–lekar-

ski. Do porządku doprowadzane są 

dwa pomieszczenia gospodarcze, 

powstała salka na środki czystości 

oraz tymczasowy magazyn do prze-

chowywania akt. Rada Rodziców 

zakupiła meble do dwóch sal oraz 

do gabinetu pedagoga. 

Budynek „nowej szkoły” (jak 

jeszcze 15 lat temu ją określano) 

wbrew pozorom jest już dosyć sta-

ry i co roku przechodzi liczne re-

monty. Trudno się dziwić, skoro 

w ciągu jednego dnia w roku szkol-

nym przewija się przez niego kil-

kaset osób (50 nauczycieli, ok. 500 

uczniów, 16 pracowników obsługi, 

rodzice towarzyszący najmłod-

szym pociechom). Dyrektor Iwona 

Dzidek w planach przewiduje jesz-

cze wymianę ogrzewania, reszty 

podłóg oraz stworzenie składni-

cy akt z prawdziwego zdarzenia, 
z archiwistą. Chciałaby, aby na 
okres letni jako mundurki służyły 
uczniom granatowe podkoszulki 
z logo szkoły, ale to na razie sfera 
planów odleglejszych. 

Pieniądze zebrane na Jubile-
uszu nadania szkole imienia, któ-
ry odbył się w listopadzie 2008 r. 
w kwocie 2.696 zł oraz uzyskane 
na Pikniku Rodzinnym w wyso-
kości  4.955,43 zł zostały wpłacone 
na konto Rady Rodziców. Przezna-
czono je na pomalowanie zaplecza 
sali 39, pomalowanie sal i podłóg, 
wymianę zlewów, dostawienie 
ścianki regipsowej, pokrycie kosz-
tów produkcji mebli, a także na za-
kup desek na ściany w korytarzu. 
Przy szkole będzie budowane wie-
lofunkcyjne boisko sportowe, któ-
rego finansowanie gmina wygrała, 
startując w konkursie z rządowego 
programu Budowa Wielofunkcyj-
nych Boisk Sportowych Ogólnodo-
stępnych dla Dzieci i Młodzieży.

ZPO w Krzywaczce
Remontu wymaga hol i klatka 

schodowa na I piętrze. Są już przy-
gotowane do malowania. Zostały 
tam zainstalowane 4 nowe grzej-
niki, co było związane z naprawą 
instalacji centralnego ogrzewania 
– mówi dyrektor Mirosław Chmiel. 
W budynku tym powstaje nowa 
sala dydaktyczna, zaadaptowana 
w miejscu starej kotłowni wę-
glowej. Sala ma piękną łukową 
wstawkę w suficie, nowe okna 
i nowe grzejniki. Koniec jej re-
montu jest przewidziany na 31 
sierpnia, więc od nowego roku 
szkolnego będą już w niej mogli 
zasiąść uczniowie. 

Szkoła Podstawowa 
w Biertowicach

W tym budynku powstaje 

nowa kotłownia z instalacją ga-

zową. Tym samym znika z obiek-

tów gminnych ostatnia działająca 

kotłownia węglowa. Jest to inwe-

stycja prowadzona przez Urząd 

Miejski w Sułkowicach. Poza tym 

wykonywane są drobne remonty 

konserwatorskie.

Szkoła Podstawowa 
w Rudniku

Tu wykonywany jest aktualnie 

remont gabinetu dyrektora oraz 

holu, który zyskał nowe przewody 

elektryczne, farbę i marmolit na 

ścianach. We wszystkich klasach 

poprawione zostały uszkodzenia 

po zimie (szpachlowanie, malowa-

nie, gdzieniegdzie ściąganie sta-

rej zniszczonej boazerii). Aktual-

nie powstaje projekt budowy hali 

sportowej i nowego skrzydła dla 

gimnazjum.

Szkoła Podstawowa 
w Harbutowicach

Odmalowane zostały dwie 

sale dydaktyczne. Wykonano rów-

nież szereg drobnych napraw. 

W Harbutowicach od września 

otwarty zostanie drugi oddział 

przedszkolny, dlatego też jedno 

z pomieszczeń jest właśnie do-

stosowywane do tego celu. Został 

również pomalowany zestaw „ma-

luch” – urządzenie do zabawy dla 

dzieci, stojące przed wejściem.

Tym samym uczniowie już 

od września mogą czuć się pew-

nie i bezpiecznie w świeżo odno-

wionych budynkach szkolnych, 

ciesząc się wszystkimi udogodnie-

niami, które pracownicy obsługi 

w pocie czoła wypracowali przez 

wakacje.

Co się dzieje w szkołach podstawowych latem

Pracowite wakacje
Gdy uczniowie wypoczywają, w ich szkołach trwa „ruch na całego”. Dla dyrektorów 

i pracowników obsługi dwa wakacyjne miesiące to czas wytężonych remontów 

i realizowania inwestycji – jeśli tylko się da, każdy chce zdążyć przed pierwszym dzwonkiem.

Joanna Gatlik

MB
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SIG po Walnym
Walne zebranie Sułkowickiej 

Izby Gospodarczej wybrało władze 
na następną kadencję. Prezesem 
pozostał Stanisław Biernat. Na 
zebranie, obok dotychczasowych 
członków i zaproszonych gości, 
przybyło też kilka nowych firm, 
które dołączyły do SIG i wspólnie 
z już istniejącymi będą się wza-
jemnie wspierały i promowały.

Spotkanie zrzeszonych na 
terenie gminy Sułkowice firm z 
niemal każdej branży odbyło się 
18 czerwca 2009 r. Przybyło na nie 
wielu znakomitych gości związa-
nych z Izbą. Wśród nich znaleźli 
się również burmistrz Piotr Pułka 
oraz jego zastępca Rozalia Oliwa. 
Zadeklarowali oni pomoc i współ-
pracę w działaniach Izby, a także 
życzyli wszystkim przedsiębior-
com prężnego rozwoju w ich dzia-
łaniach gospodarczych, dziękując 
równocześnie za promocję gminy 
oraz wpływanie na jej rozwój.

Podczas zebrania obecni mo-
gli też obejrzeć zdjęcia i wysłuchać 
relacji z podpisania, w styczniu 
tego roku, umowy partnerskiej 
z Regionalną Izbą Gospodarczą 
w Przemyślu w zakresie wzajem-
nej promocji, reklamy i marketin-
gu oferowanych produktów oraz 
świadczonych usług. 

Gmina Sułkowice realizuje po raz 

drugi pilotażowy program Uczeń na 

wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia 

przez osoby niepełnosprawne zamiesz-

kujące tereny wiejskie (uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych).

Zapraszamy wszystkich rodzi-

ców i opiekunów prawnych niepełno-

sprawnych dzieci i młodzieży szkol-

nej zamieszkujących tereny wiejskie 

(Biertowice, Harbutowice, Krzywacz-

ka, Rudnik) do zapoznania się z moż-

liwościami pomocy finansowej, jakie 

daje ten Program.

Przyjmować wnioski oraz udzie-

lać wszelkich informacji będą pra-

cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach ul. Sportowa 51 tel. 012 

272 50 20 lub 012 272 50 50.

Wnioski można pobrać w Ośrod-

ku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie 

Miejskim w Sułkowicach – sala obsłu-

gi klienta ( pokój nr 01).

O g ł o s z e n i a 
U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Dlaczego więc słyszy się od 

mieszkańców głosy, że za mało się 

robi? Zapewne pochodzi to stąd, 

że większość prac inwestycyjnych 

wykonywana jest „w ziemi”.

Dla zdrowia i środowiska
Po pierwsze: w czerwcu za-

kończyła się budowa sortowni 

i kompostowni, dzięki czemu na-

sza okolica staje się jeszcze bar-

dziej ekologiczna i bardziej przy-

jazna dla zdrowia mieszkańców.

„Mokra robota”
Po drugie: zakończono budo-

wę zbiornika wody pitnej w Rud-

niku o pojemności 300 m3. Jest to 

element zrównoważenia ciśnie-

nia wody, który ma wspomagać 

i współpracować z wodociągiem 

zasilanym i z Jawornika i z Gości-

bi. Podczas suszy będzie on sta-

nowić rezerwę wody dla Sułkowic 

i Rudnika. Wykonano już próby 

ciśnienia oraz odbiory techniczne. 

Praca zbiornika będzie monitoro-

wana on–line poprzez zamontowa-

ne odbiorniki radiowe.

Po trzecie: w dalszym ciągu 

rozbudowywana jest kanalizacja 

sanitarna w Sułkowicach (IV etap), 

a w Rudniku zostały one rozpoczę-

te (I etap). Razem jest to ponad 

30 km sieci!

Trwa budowa magistralnej 

sieci wodociągowej w Sułkowi-

cach – połączenie ul. Tysiąclecia 

z ul. Kowalską. Jest to alternaty-

wa zasilania w wodę, mająca na 

celu usprawnienie całego systemu 

oraz umożliwienie remontu ponad 

czterdziestoletniego rurociągu.

Drogi i chodniki
Gdy mowa o drogach, zawsze 

potrzeby są dużo większe niż moż-

liwości finansowe. W Harbutowi-

cach zmodernizowano i wykonano 

nawierzchnię mineralno – asfalto-

wą na ul. Końcówka i Halawówka. 

Na ukończeniu są prace związane 

z przebudową drogi nr 955/956 

Biertowice – Łapczyca (tzw. Dru-

ga Obwodnica Krakowa), która 

biegnie od drogi krajowej nr 52 

w Biertowicach, aż do skrzyżowa-

nia z Zakopianką w miejscowości 

Jawornik. Ruch na ulicy Centralnej 

w Rudniku zostanie przywrócony 

w II dekadzie sierpnia. Już trwa 

asfaltowanie. Planuje się też dzię-

ki pozyskaniu dodatkowych środ-

ków z województwa remont  drogi 

956 (ul. Partyzantów) i część tej sa-

mej drogi w Harbutowicach. Koszt 

prac wynosi 1.345.000,00 zł, w tym 

80% czyli 1.076.000,00 pokrywa 

województwo, gmina natomiast 20 % 

czyli 269.000,00 zł.

Trwa też budowa chodni-

ka przy drodze nr 955 na Suchej 

Górze. Gmina współfinansuje tę 

inwestycję z Zarządem Dróg Wo-

jewódzkich w Krakowie. Zakoń-

czył się I etap budowy chodnika 

w Rudniku Dolnym. Tu koszty po-

krywają po połowie Starostwo Po-

wiatowe i Urząd Miejski. Powstaje 

także nowy chodnik przy ul. Spor-

towej.

Boisko wielofunkcyjne
Przy szkole podstawowej 

w Sułkowicach, w ramach rządo-

wego programu Budowa Wielo-

funkcyjnych Boisk Sportowych 

Ogólnodostępnych dla Dzieci 

i Młodzieży powstaje boisko ze 

sztuczną nawierzchnią, na którym 

możliwa będzie gra nie tylko w pił-

kę nożną, ale także siatkową, ręcz-

ną, czy koszykową. Będzie tam na-

wet kort tenisowy.  Pozyskane na 

ten cel środki z Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki wynoszą 200.000 zł. 

Jeszcze w tym roku będzie mo-

dernizowane boisko przyszkolne 

w Biertowicach.

Remont placu przy strażnicy
W planach przewidziany 

jest remont placu przy strażnicy 

OSP w Sułkowicach. Ma tam po-

wstać plac ćwiczeniowy, apelowy 

oraz miejsca parkingowe. Środki 

na ten cel (refundacja w kwocie 

50.000 zł.) gmina pozyskała, star-

tując w konkursie Małopolskie 

remizy ogłoszonym przez Urząd 

Marszałkowski. Plac wyłożony 

kostką ma być gotowy do końca 

października.

36% budżetu na inwestycje

Co się robi w gminie?
Kwota zaplanowana na inwestycje w tym roku 

– wg stanu na czerwiec – wynosi 16.826.396,00 zł. 

Nigdy dotąd u nas nie przeznaczono na inwestycje aż tyle pieniędzy. 

Joanna Gatlik

Joanna Gatlik
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Straż miejska z policją

Razem łatwiej 
Na ulicach pojawią się wspól-

ne patrole policji i straży miejskiej,  

wprowadzone zostaną wspólne od-

prawy i konsultacje funkcjonariu-

szy obu służb, a wszystko po to, by 

w naszych miejscowościach żyło 

się coraz bezpieczniej.

Porozumienie między Burmi-
strzem Gminy Sułkowice Piotrem 
Pułką a Komendantem Powia-
towym Policji mł. insp. mgr. Zbi-
gniewem Filiczakiem  odnośnie 
wspólnych działań prewencyjnych 
i organizacyjnych straży miejskiej 
i policji w Sułkowicach zawarte zo-
stało 8 lipca. 

Dla straży miejskiej porozu-
mienie to oznacza znacznie więk-
sze możliwości działania, począw-
szy od lepszej łączności na służbie 
poprzez prowadzenie korespon-
dencji radiowej i telefonicznej 
w Sułkowicach przez dyżurnego 
Komendy Powiatowej Policji, po 
udostępnienie strażnikom przez 
policję urządzeń do testowania za-
wartości alkoholu osób doprowa-
dzanych przez nich do Posterunku 
Policji w Sułkowicach lub Komendy 
Powiatowej Policji. Od strażników 
będą przyjmowane karty Prd 5/1, 
a sprawcy wykroczeń drogowych 
trafią do ewidencji w kartotece poli-
cyjnej. Strażnikom łatwiej też będzie 
potwierdzać dane osobowe spraw-
ców wykroczeń. red.

fot. z archiwum gminy

Chwastem w sąsiada
Właściciele działek mają o b o w i ą z e k  utrzymywania swoich działek 

w stanie, który nie zagraża sąsiednim uprawom przez zachwaszczenie.

O tym nakazie polskiego pra-

wa Urząd Miejski przypomina 

w związku z licznymi skargami rol-

ników uprawiających pola. Każdy 

właściciel pola, działki czy ogrodu 

ma obowiązek 2 razy do roku od-

chwaścić swoją ziemię poprzez 

takie zabiegi, jak wykorzenienie 

chwastów, zaoranie bądź opry-

ski. Przestrzeganie tego przepisu 

będą kontrolowały służby gminne, 

w tym Straż Miejska. 

Równocześnie pamiętać nale-

ży, że w żadnym wypadku nie na-

leży wykonywać odchwaszczania 

poprzez wypalanie. Zakaz wypa-

lania jakiejkolwiek roślinności na 

łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 

w rowach i na terenie prywatnych 

posesji obowiązuje bez jakichkol-

wiek wyjątków. red.

O to, by drogi i chodniki naszej 
gminy były pozamiatane, trawni-
ki wykoszone, drzewka, krzewy 
i kwiaty zasadzone, kostka na chod-
nikach wyłożona, a brudne ściany 
odmalowane – stara się piętnasto-
osobowa ekipa pracownicza, złożo-
na z grupy gospodarczej, a także 
z  pracowników z biura pracy (roboty 
publiczne, społecznie użyteczne, in-
terwencyjne, staże). Oprócz dbania 
o porządek na terenie gminy, prace 
te aktywizują bezrobotnych miesz-
kańców, którzy są zarejestrowani 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
W każdej miejscowości naszej gminy 
wyznaczone są osoby odpowiedzial-
ne za wykonywanie prac porządko-
wych. Sołtysi na bieżąco zgłaszają 
potrzeby i sugestie dotyczące wszel-
kich napraw i remontów.

W Biertowicach ostatnio koło 
szkoły zrobiono odwodnienie, wy-
łożono kostkę, pomalowano część 
dolnej elewacji, naprawiono scho-
dy i odmalowano drzwi. Powstał 
także zieleniec koło przystanku, 
na którym zasadzono platany 
i krzewy ozdobne, a ziemię zasy-
pano z wierzchu specjalną korą.

A latem... zielono nam
Na czyste nie zwracamy uwagi. Dostrzegamy tylko wysypane 

w lasach śmieci, fruwające po chodnikach papierki i niedopał-

ki papierosów. Tymczasem dzięki czystemu otoczeniu, krzewom, 

kwiatkom i rabatkom nawet całkiem skromna miejscowość 

wygląda tak przyjemnie i dostatnio, że chce się w niej żyć.

W Rudniku koło starego 
przedszkola wykoszono trawę. 
Zaplanowano tam bowiem urzą-
dzanie placu zabaw. Pieniądze na 
ten cel przeznaczy fundusz sołec-
ki. Robione są tam także porządki 
przed odpustem.

W Harbutowicach w Domu 
Ludowym przeprowadzane są 
drobne remonty, swoją siedzibę 
będą tam bowiem miały panie 
z Koła Gospodyń, którym już ofi-
cjalnie w sobotę 1 sierpnia przeka-
zano klucze do budynku.

W Sułkowicach posadzono 
kwiaty koło przystanku PKS (ber-
berysy mające stanowić naturalny 
żywopłot), a koło pomnika for-
sycje. Latem kwiaty rozkwitają 
w pięknych żółtych i czerwonych 
barwach. Zieleńce w rynku są na 
bieżąco koszone, plewione, co do-
daje estetyki temu miejscu.

Urząd Miejski pilnuje, by 
mieszkańcom podobało się otocze-
nie, w którym przyszło im miesz-
kać. Gdyby tak jeszcze wszyscy 
mieszkańcy chcieli dbać o wspól-
ny komfort życia, dbając o swoje 
posesje i ogródki.
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Joanna Gatlik
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 Dyrektor OPS w Sułkowicach 
Józefa Bernecka wyjaśnia: 

Są  to zadania  z zakresu ad-
ministracji rządowej. Oznacza  
to, że pieniądze na wypłatę tych 
świadczeń gmina, a tym samym 
Ośrodek, otrzymuje w formie dota-
cji z budżetu państwa. Nie pocho-
dzą one z budżetu gminy, dlatego 
też w gminie nie ma założonych 
środków finansowych na realiza-
cję tego zadania.

Świadczenia te zgodnie z usta-
wą należy wypłacić  nie później 
niż do ostatniego dnia danego mie-
siąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek. Ośro-
dek Pomocy Społecznej  wypłaca  
świadczenia te w dniach od 18. do 
23. danego miesiąca.

Do tego roku środki  z budże-
tu państwa spływały w odpowied-
nim czasie i nie było żadnych pro-
blemów z wypłatą nawet podczas 
ciężkiego kryzysu i rosnącego 
bezrobocia. Rok 2009 zaczął się od 
razu fatalnie. Najpierw styczeń, 
kiedy to nie dość, że rodzinne nie 
spłynęło na czas, to ludzie nie mie-
li też możliwości poratowania się 
w PKPS, który zawsze na początku 
roku ma czas przeznaczony na bi-
lans i banki żywności nie przeka-
zują wtedy pomocy, później koniec 
pierwszego kwartału, kiedy około 
połowy świadczeniobiorców mu-
siało czekać na marcowy zasiłek 
aż do kwietnia. Problem powrócił 
jak bumerang w czerwcu. 

Józefa Bernecka: Na odpowied-
nie środki finansowe nasz Ośrodek 
złożył zapotrzebowanie w 2008 roku 
i ponawia je co miesiąc w roku 2009, 
gdyż pieniądze spływają do nas 
w miesięcznych transzach. Wyso-
kość transzy w każdym miesiącu jest 
inna, a odpowiednie środki finanso-
we na dany miesiąc przysyłane są 
w 2 lub 3 ratach. Część środków 
wpływa po terminie określonym w 
decyzjach. Chociaż do tej pory na-
leżne świadczenia rodziny zawsze 
otrzymywały za dany miesiąc  zgod-
nie z ustawą o świadczeniach rodzin-
nych, to znaczy do ostatniego dnia  
miesiąca, jednak nie wszyscy otrzy-

mywali je w terminie określonym 
w naszej decyzji. 

W zależności od wysokości 
otrzymanej transzy pieniądze 
przekazywane są świadczeniobior-
com w tym samym dniu, w którym 
wpływa rata dotacji. Ponieważ  
rata nie wystarcza na wypłacenie 
wszystkim rodzinom jednocześnie 
należnych świadczeń, ustalono, 
że  wypłaty  będą  następować wg 
alfabetu, przyjmując, że w jednym 
miesiącu wypłacamy od początku, 
a w drugim od końca listy świad-
czeniobiorców.   

OPS nie ma żadnego wpływu 
na to, w jakich terminach spływają 
pieniądze na zasiłki.  Jak zapew-
niają pracownicy OPS, pieniądze 
nie pozostają ani jednego dnia na 
koncie gminy czy Ośrodka, lecz za-
raz po otrzymaniu są  przekazywa-

Kryzys w „rodzinnym”
Od początku tego roku pojawił się problem opóźnionych wypłat zasiłku rodzinnego. Dla wielu ro-

dzin stanowi to poważny problem bytowy, więc dopytują, mając żal za nieterminowość do Ośrodka 

Pomocy Społecznej, który w gminie zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczeń  rodzinnych 

oraz  świadczeń z funduszu  alimentacyjnego. Dlaczego w tym roku pojawiły sie opóźnienia? Jak dłu-

go to potrwa? Czy za miesiąc będzie już wszystko w porzadku? – oto najczęściej zadawane pytania.

ne świadczeniobiorcom. Podobnie 
dzieje się w „województwie”, które 
rozdziela transze na poszczegól-
ne gminy. Doświadczenia nasze-
go OPS pokazują, że tam również 
pieniądze nie są przetrzymywane 
ani chwili. Problem zaczyna się na 
samej górze, czyli od opóźnionego 
przekazywania transz z budżetu 
państwa. 

Józefa Bernecka: Za zaistnia-
łą sytuację Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przeprasza. Zdajemy sobie 
sprawę jak negatywnie nietermi-
nowe wypłaty wpływają na sytu-
acje budżetów domowych, zwłasz-
cza w tych rodzinach, w których 
świadczenia te są jednym z głów-
nych dochodów. Jednak sytuacja 
ta nie zależy ani od nas, ani od 
gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z przedłuże-

niem okresu zasiłkowego do dnia 31 października 2009 roku wnio-

ski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 

okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 września 2009 roku.

red.

Nagrodę tę przyznała mu ka-

pituła konkursu podczas uroczy-

stych obchodów Święta Rzemiosła 

w Krakowie, a wręczył Zdzisław 

Trela – prezes Małopolskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Krakowie. Kazimierz Bochenek 

został również wyróżniony Złotym 

Medalem im. Jana Kilińskiego za 

zasługi dla rzemiosła polskiego 

przez Prezydium Zarządu Związ-

ku Rzemiosła Polskiego.

Święto Rzemiosła w Kra-

kowie rozpoczęło się o godzinie 

10.00 przed Bazyliką Mariacką. 

Zgromadziły się tam reprezenta-

cje organizacji rzemiosła z Mało-

polski z pocztami sztandarowymi 

i insygniami cechowymi. Uroczy-

stości rozpoczęły się Mszą Św., 

a następnie rzemieślnicy, zgodnie 

z wieloletnią tradycją, udali się na 

płytę upamiętniającą przysięgę 

Tadeusza Kościuszki, gdzie złożyli 

wiązanki kwiatów. Stamtąd prze-

maszerowali w towarzystwie orkie-

stry dętej dookoła Rynku Główne-

go, a dalej ulicą Mikołajską do sali 

„Na Kotłowem”, gdzie odbyła się 

część oficjalna, okolicznościowe 

przemówienia, wręczenie meda-

li, odznaczeń państwowych i rze-

mieślniczych. 

Panu Kazimierzowi Bochen-

kowi składamy serdeczne gratu-

lacje!

Mistrz w zawodzie ślusarstwo 

Kazimierz Bochenek
Producent narzędzi specjalnych z ulicy Zagumnie w Sułkowi-

cach otrzymał 23 maja 2009 r. wyróżnienie w konkursie „Małopolski 

Rzemieślnik Roku 2008”. 

Joanna Gatlik
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Fakt, że nasza biblioteka pu-

bliczna wciąż działa w struktu-

rach ośrodka kultury, nie należy 

do wyjątków ani w Małopolsce ani 

w skali kraju. Zdarzają się jeszcze 

takie gminy. Jest to jednak stan 

niezgodny z prawem i dlatego or-

gana nadrzędne coraz kategorycz-

niej formułują żądania podjęcia 

praworządnych rozwiązań. 

Prawo nie do obejścia?
Od 31 grudnia 2001 r. obo-

wiązuje nowelizacja ustawy o bi-

bliotekach, która jednoznacznie 

ustanawia zakaz łączenia biblio-

tek publicznych z innymi insty-

tucjami kultury, bibliotekami 

szkolnymi czy zakładowymi itp. 

Równocześnie ustawa o samorzą-

dach nakłada na gminy obowiązek 

prowadzenia biblioteki publicznej 

jako samodzielnej instytucji kul-

tury. Taki stan prawny nie powi-

nien dopuszczać żadnych „obejść” 

w rodzaju przemianowania biblio-

teki publicznej na bibliotekę ośrod-

ka kultury. Oczywiście nikt nie 

zakazuje ośrodkom prowadzenia 

własnych bibliotek, ale wówczas 

muszą one być finansowane ze 

środków ośrodka kultury. W prze-

ciwnym razie gmina łamie prawo: 

albo dając pieniądze na bibliotekę, 

która nie jest samodzielną insty-

tucją kultury, albo nie wykonując 

obligatoryjnych zadań własnych 

– bo nie prowadzi biblioteki. 

Jednoznacznie stawiają tę kwe-

stię Regionalne Izby Obrachunko-

we. Wystarczy prześledzić decyzje 

RIO różnych województw kwestio-

nujące budżety kontrolowanych sa-

morządów. Skarbnicy małopolskich 

gmin otrzymali wyraźne ostrzeże-

nie, że nie wolno im przekazywać 

budżetów bibliotek uchwalonych 

przez rady gmin za pośrednictwem 

żadnego innego podmiotu.

Mniej kategorycznie do spra-

wy odnosiło się biuro prawne ma-

łopolskiego wojewody, ale ostatnio 

i ono zaostrzyło swoje stanowisko. 

Z końcem czerwca gmina otrzy-

mała pismo z wydziału prawnego 

i nadzoru Małopolskiego Urzędu 

Smutny klin w czterdziestolecie
Rozdzielenie biblioteki i ośrodka kultury stało się w Sułkowicach kością niezgody, która po-

dzieliła radę miejską i wbiła się przykrym klinem w podniosły nastrój obchodów czterdzie-

stolecia nadania praw miejskich, uświetniony przyjęciem honorowego obywatelstwa przez 

ks. kard. Stanisława Dziwisza. Jak to możliwe? Sprawa ma zapewne niejedno dno.

Wojewódzkiego z poleceniem prze-

kazania wojewodzie informacji 

o działaniach podjętych przez naszą 

gminę w celu zapewnienia zgodnego 

z prawem funkcjonowania bibliote-

ki i o „ewentualnych przeszkodach 

we wprowadzeniu tych zmian”.

Trudna sztuka kompromisu
Działania zmierzające do 

uregulowania statusu prawnego 

działających w gminie instytucji 

i placówek są prowadzone syste-

matycznie, w miarę pojawiania się 

odpowiednich ustaw, nowelizacji 

i przepisów wykonawczych. Musi-

my mieć świadomość, że kształt sa-

morządów lokalnych i organizacja 

gmin to w naszym kraju historia 

ostatnich 20 lat. W tym czasie gmi-

ny same organizowały się według 

własnych intuicji tak długo, dopóki 

nie pojawiły się adekwatne usta-

wy. Dopóki nie było prawa – moż-

na było działać po swojemu, wraz  

z wprowadzaniem przez parlament 

odpowiednich przepisów – musiały 

się do nich zastosować, niezależnie 

od tego, czy im się to podobało, czy 

nie. Biblioteka nie była tu jedy-

nym przypadkiem.  W strukturach 

urzędu miejskiego działał przecież 

ośrodek pomocy społecznej, który 

został wydzielony jako osobna pla-

cówka w poprzedniej kadencji. Ze 

struktur Urzędu już w tej kadencji 

wydzielony został zespół ekonomi-

ki oświaty ZEO, a z OPS – Świetlica 

Środowiskowa. Przełamując mniej-

sze lub większe opory poszczegól-

nych radnych, którzy ustąpili wo-

bec argumentacji prawnej, udało 

się dokonać tych podziałów. Dodać 

trzeba, że przy okazji reorganizacji 

nikt dotąd nie stracił pracy, a czas 

pokazał, że  zmiany te przyniosły 

placówkom same korzyści.

Jedyną nieuregulowaną spra-

wą prawną w naszej gminie po-

zostało wydzielenie biblioteki ze 

struktur ośrodka kultury. Tu opór 

wydaje się nie do pokonania.

Po dwóch latach „przymie-

rzania się do tematu”, dyskusji, 

argumentacji, przytaczania pre-

cedensów orzeczeń sądowych, 

zaopatrywania teczek radnych 
w wyczerpujące materiały prawne 
i artykuły prasowe z całego nie-
omal kraju, a także studiowania 
adekwatnych ustaw i wyjaśnień 
udzielanych przez radcę prawnego 
na posiedzeniach rady i komisjach 
– wiosną tego roku rada uchwa-
liła wreszcie uchwałę o zamiarze 
rozdzielenia biblioteki i ośrodka 
kultury i utworzenia dwóch samo-
dzielnych instytucji kultury. Rad-
ni pytali wtedy, dlaczego stanowią 
o „zamiarze”, a nie załatwiają spra-
wy od ręki. Okazało się jednak, 
że taki jest wymóg procedural-
ny. Zgodnie z prawem najpierw 
musi być uchwalony i ogłoszony 
„zamiar”, a po upływie ustawowe-
go czasu można dopiero podjąć 
uchwałę ostateczną. 

Sprawa wróciła do porządku 
obrad rady miejskiej 9 lipca. Prze-
wodniczący oznajmił, że uchwała 
z kwietnia jest czysto intencyjna 
i w żaden sposób nie można trak-
tować jej jako wiążącej, więc po 
przemyśleniu sprawy, proponuje 
przegłosowanie odrzucenia takie-
go rozwiązania, jako że ustawa 
zakazująca łączenia bibliotek nie 
ma charakteru obligatoryjnego. 
Wynik głosowania był iście pato-
wy: siedmiu za, siedmiu przeciw, 
jeden się wstrzymał. W związku 
z tym uchwała przesunięta została 
na następną sesję. 

Może chodzi o pieniądze
Dlaczego właśnie sprawa 

biblioteki doprowadziła do tak 
intensywnej polaryzacji stano-
wisk? Przeciwnicy rozdzielenia 
argumentują swoje stanowisko 
kosztami. Zwolennicy wyjaśnia-
ją, ze koszta się nie zmienią, będą 
jedynie przesunięte. Biblioteka 
Sułkowic ma przyzwoity księgo-
zbiór, własną siedzibę w Rynku, 
kierownika i pracowników. Gmi-
na ponosi na jej funkcjonowanie 
nawet większe koszta niż gdyby 
funkcjonowała samodzielnie, bo 
z powodu włączenia biblioteki 
w struktury ośrodka omijają ją 
liczne programy rządowe dla sa-

modzielnych bibliotek publicz-
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Początki są trudne, dlatego 

o pomoc poprosiły obeznane w te-

macie, doświadczone dwuletnim 

stażem, koleżanki ze Stowarzy-

szenia Gospodyń z Sułkowic. Te 

przekazały im najistotniejsze in-

formacje formalne i nieformalne 

o tego typu aktywności społecznej. 

Spotkania organizacyjne odby-

ły się 15 czerwca w Rudniku oraz 

16 czerwca w Krzywaczce.

Przychylność władz dla zakła-

dania stowarzyszeń i wsparcie od 

strony lokalowej, także ze strony 

strażaków z OSP, niewątpliwie po-

maga pod względem logistycznym, 

bo przecież miejsce spotkań jest tu 

najważniejsze. Panie muszą mieć 

swój kąt, w którym będą mogły ob-

radować, zostawić potrzebne sprzę-

ty, wykonywać zaplanowane zajęcia.

Co je skłoniło do założenia 

kół? Na pewno chęć wyrwania się 

na chwilę z domu, od codziennych 

obowiązków, pracy i szarości dnia. 

Pragną, żeby w ich życiu coś zaczę-

ło się dziać. Chcą się spotykać z in-

nymi ludźmi, wymienić doświad-

czenia życiowe, wzajemnie uczyć 

się od siebie, razem pojechać na 

wycieczkę, zrobić coś razem dla 

innych. Marzą im się różne kur-

sy (np. komputerowy, układania 

kwiatów, a nawet gotowania!).  

Pragną zmienić swoje otoczenie 

i mają świadomość, że „samo się to 

nie zrobi”. Wychodzą więc z inicja-

tywą i nadzieją, że się uda. 

Co je czeka? Na pewno tro-

chę pracy, ale też duża satysfakcja. 

Będą jeździć na dożynki, na róż-

norakie konkursy, wystawy. Będą 

promować swój region, swoje po-

trawy, swoje umiejętności. Pozna-

ją wiele nowych ludzi i miejsc. 

Wszystkie panie, które chcia-

łyby się dołączyć do grona już za-

pisanych, mogą to uczynić na na-

stępnych spotkaniach. 

Kobiety wkraczają do akcji
Założenie Kół Gospodyń Wiejskich w Rudniku i Krzywaczce

Jak grzyby po deszczu powstają koła gospodyń wiejskich. 

Panie z Rudnika i Krzywaczki pozazdrościły 

dziewczynom z Sułkowic, Harbutowic i Biertowic, 

postanawiając utworzyć swoje własne, lokalne grupy. 

Joanna Gatlik

Światowo w Internacie
Wernisażem na otwarcie i finisażem na zamknię-

cie wystawy Galeria Internat uczciła pamięć 

wybitnego sułkowianina, ks. Józefa Sadzika. 

Na wystawie zaprezentowane 
zostały fotografie z niemałym tru-
dem skompletowane z całego świa-
ta i udostępnione z sułkowickich 
archiwów rodzinnych. Założyciel 
i wieloletni dyrektor paryskiego 
wydawnictwa pallotynów Edi-
tions du Dialogue, przyjaciel 
i wydawca dzieł polskich emigran-
tów w Paryżu, 
założyciel klubu 
dyskusyjnego pol-
skich emigrantów 
Centrum Dialogu 
– zapisał się zło-
tymi zgłoskami w 
dziejach polskiej 
kultury.

Na wystawie 
w Galerii Inter-
nat fotografie 
opatrzono tabli-
cami z opisami 

przybliżającymi postać tego wy-
bitnego humanisty,  przyjaciela 
Jana Pawła II i Józefa Tischnera, 
Józefa Czapskiego i Czesława Mi-
łosza. Dzięki uprzejmości dyrek-
tor Aleksandry Korpal, wystawę 
można też było obejrzeć podczas 
uroczystości nadania Honorowego 
Obywatelstwa kardynałowi Stani-

sławowi Dziwi-
szowi w Starej 
Szkole.

Wernisaż, po-
dobnie jak fi-
nisaż wystawy 
zgromadziły eli-
tę intelektualną 
Sułkowic, która 
w ten sposób wy-
raziła swój sza-
cunek dla wybit-
nego Rodaka.

awz

nych. Księgowość biblioteki 

i tak jest prowadzona – mogłaby 

ją prowadzić ta sama księgowa 

w ramach części etatu w bibliote-

ce. Argumenty okazują się jednak 

obosieczne. Przeciwnicy na to: 

„jest dobrze, więc po co zmieniać”.

Jeśli nie pieniądze, to co?
Jedni doszukują się tu pod-

łoża politycznego zwolenników 

i przeciwników obecnego burmi-

strza i jego ekipy, inni twierdzą, że 

rzecz idzie o naruszenie dóbr obec-

nego dyrektora ośrodka kultury. 

Dyrektor – radny powiatowy skąd-

inąd – poruszył wszystkie lokalne 

media powiatu myślenickiego, by 

przekonać opinię publiczną, że jest 

zarządcą sprawnym i operatywnym. 

Obawy o tyle wydają się niezrozu-

miałe, że burmistrz niejednokrotnie 

publicznie oświadczał, że dyrektora 

ani żadnego z pracowników zwal-

niać nie zamierza, podobnie jak nie 

zwalniał nikogo w trakcie przepro-

wadzonych dotąd reorganizacji i że 

sprawa ma wymiar czysto prawny, 

bez konsekwencji personalnych. 

Proponowany rozdział biblioteki 

i ośrodka kultury nie wynika z za-

rzutów wobec pracy tych jednostek, 

a jedynie z chęci działania zgodnie 

z obowiązującym prawem. Nawia-

sem mówiąc pozycja dyrektora, 

jako radnego powiatowego, jest sil-

niejsza niż innych pracowników, bo 

chroni go mandat radnego.

Szkoda naszego miasteczka
Miasto wciąż udekorowane 

jest banerami czterdziestolecia. Ma 

powód do radości z powodu jubile-

uszu, może chlubić się honorowymi 

obywatelami takiego formatu, jak 

wojewoda Tadeusz Piekarz czy ks. 

kardynał Stanisław Dziwisz, cieszyć 

licznymi prestiżowymi nagrodami 

i tytułami przyznanymi za zarządza-

nie i działania proekologiczne. Jest 

pełne aspiracji na przyszłość, ma 

ambitne wieloletnie plany, pomimo 

że boryka się ze skutkami kryzysu 

i wciąż aktywnych transformacji 

ustrojowych. Im dłużej sprawa trwa, 

tym trudniej ją będzie rozwiązać. 

Większość radnych obu orientacji 

działa niewątpliwie w dobrej wierze, 

w przekonaniu o słuszności swoich 

argumentów. Szkoda miasteczka. 

Nie trzeba być prorokiem, by wie-

dzieć, że na tej wojnie nikt nie wy-

gra, przegrają Sułkowice.

Anna Witalis Zdrzenicka
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Wielu ludzi potrzebuje pomo-

cy. Oprócz ubrania, ciepłego po-

siłku czy pieniędzy, oczekują na 

uśmiech, życzliwość, dobre słowo. 

Wiele razy pytałam wolontariuszy 

dlaczego pomagają. Przeważnie 

słyszałam odpowiedź: nie wiem, to 

oczywiste, tak ma być, może kiedy 

ja będę w potrzebie, ktoś wycią-

gnie do mnie pomocną dłoń. 

Wolontariat
Bezinteresowna pomoc jest dla 

nich czymś oczywistym. Trudno im 
wyobrazić sobie,  że ktoś może myśleć 
inaczej. U takich ludzi na pierwszym 
miejscu są nie pieniądze i dobra ma-
terialne, ale praca dająca spełnienie, 
zaspokojenie wewnętrznej potrze-
by dawania siebie innym, dzielenia 
się swoimi umiejętnościami. Dzięki 
bezinteresownej pracy człowiek sta-
je się szczęśliwszy, emanuje rado-
ścią. Wolontariat łączy ludzi, daje po-
czucie społecznej odpowiedzialności 
i przynależności. Przez działalność 
na rzecz innych jest się zauważal-
nym, potrzebnym i docenianym.  
Wielu jeszcze ludzi potrzebujących 
pomocy np. materialnej nie potra-
fi przełamać bariery psychicznej, 
by się o nią zwrócić, uważają, że to 
wstyd, że człowiek powinien sam 
borykać się ze swoimi problemami, 
że pomoc świadczona przez innych 
jest jakąś łaską, a ten, kto po nią się-
ga, staje się obywatelem drugiej ka-
tegorii. Nic bardziej błędnego.  

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej

Poprzez wolontariat chciałam 
przypomnieć o organizacji niosą-
cej bezpośrednią pomoc w formie 
żywności ludziom potrzebującym 
w naszej gminie – Polskim Komi-
tecie Pomocy Społecznej w Sułko-
wicach. Bardzo często PKPS jest 
mylony z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Nie jesteśmy jego częścią,  
choć bardzo sobie cenimy pomoc 
Pań tam pracujących i często z tej 
pomocy korzystamy. Nasze cele 
bowiem są bardzo zbieżne. PKPS 
jest organizacją pozarządową, jest 
ogólnopolskim stowarzyszeniem 
działającym na rzecz ludzi ubogich, 

Z doświadczeń Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Dlaczego ludzie pomagają innym

starszych, niepełnosprawnych, sa-
motnych, wykluczonych społecz-
nie, rodzin niepełnych i wielodziet-
nych.  

W naszym Zarządzie Gmin-
nym działa sześć pań. Z człon-
ków naszego stowarzyszenia wy-
łonił się też komitet działający 
w Krzywaczce, który na miejscu 
wydaje żywność. Dla podopiecz-
nych z Krzywaczki to bardzo duże 
udogodnienie. Nie wymieniam tu 
żadnych nazwisk, ale te kilka słów 
pragnę poświęcić swoim czynnym 
członkom PKPS. Bez ich bezinte-
resownej pracy nasza działalność 
byłaby niemożliwa. 

W obecnym składzie działamy 
od lutego 2007. W tym czasie spro-
wadziliśmy i wydaliśmy 80 ton żyw-
ności, z roku na rok poszerzając jej 
asortyment. Obejmujemy obecnie 
pomocą ok. 960 osób, zdając sobie 

sprawę z tego, że w tych coraz trud-
niejszych czasach beneficjentów 
będzie przybywało. 

Co to dla nas znaczy sprowa-
dzić i wydać 80 ton żywności? Na 
początku trzeba złożyć w oddzia-
le krakowskim zapotrzebowanie 
i trochę powalczyć o jego przydział. 
Następnie opłacić przywóz i spędzić 
ileś godzin przy jej wydawaniu. Naj-
żmudniejsza praca zostaje dla na-
szej  księgowej i tu już pozwolę so-
bie w podziękowaniu wymienić Jej 

nazwisko. Jest to nieoceniona Pani 
Teresa Dźwig, która musi zadbać, by 
w sprawozdaniach nie zginęła ani 
jedna kostka masła czy kilogram 
mąki. Przychody muszą się zbilan-
sować z rozchodami. 

Wcale nie chodzi tu o bagatelne 
sumy. Prezes i Księgowa odpowiada-
ją za bilans, który w ciągu roku zamy-
ka się kwotą ok. 120 tys. zł. Organi-
zacja ma swoje potrzeby finansowe: 
opłata za magazyny żywnościowe 
w Krakowie, transport żywności, 
opłata na rzecz Krakowskiego Za-
rządu za obsługę na szczeblu woje-
wódzkim. Rocznie musimy wypra-
cować ok. 6 tys. zł. Stowarzyszenie 
utrzymuje się tylko z darowizn, dla-
tego jesteśmy szczególnie wdzięczni 
wszystkim, którzy nie pozostawiają 
nas samych i spieszą nam z pomocą. 
Przepraszamy, jeżeli czasem jeste-
śmy natrętni, ale to dla dobra wie-
lu ludzi, którzy z różnych przyczyn 
znaleźli się na życiowym zakręcie, 
a my możemy im pomóc. Prosząc 
o tę pomoc (co też nie jest dla nas ła-
twe), mamy w pamięci 27 lat pontyfi-
katu miłości do drugiego człowieka, 
czerpiąc zeń oparcie i inspirację.

Pomocnicy PKPS-u
Pragnę szczerze i serdecz-

nie podziękować naszym przy-
jaciołom, którzy trwają z nami 
na dobre i na złe od początku na-
szej działalności. To uczennice 
i uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących 
w Sułkowicach. To ich ręce prze-
rzuciły te 80 ton z samochodu do 
magazynu, a następnie pomo-

Dobroć serca jest tym, czym 

ciepło słońca: daje życie

Jesteśmy wszyscy tacy sami 
i wszyscy potrzebujemy siebie 

nawzajem. Wystarczy tylko 
traktować się z szacunkiem 
i odrobiną wyrozumiałości.

Wolontariusze z ZSZiO pracujący przy rozładunku żywności dla PKPS
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gły obsłużyć naszych klientów, 
wydając towar. Gdyby tak mieć 
tyle czasu i ludzi, aby wykorzystać 
potencjał energii i dobra tkwiący 
w każdym młodym człowieku, 
o ileż mniej byłoby bólu i pro-
blemów z tzw. „złą młodzieżą”.  
Dziękuję Panu Burmistrzowi za 
życzliwość i pomoc, Pani Dyrek-
tor Przedszkola Zofii Kowalcze za 
cierpliwość i wyrozumiałość dla 
klientów, wśród których bywają 
czasami także osoby uciążliwe. 
Wszystkim, którzy pomagają nam 
swoją pracą i swoim czasem (choć-
by przy sprzątnięciu dwukrotnie 
zalanego podczas ostatnich dni 
biura PKPS) możemy powiedzieć 
tylko „dziękujemy”. We wrześniu 
będziemy obchodzić 50-lecie PKPS 
w Polsce. Z tej okazji planujemy 
spotkanie wszystkich ludzi dobrej 
woli, którym chcemy osobiście po-
dziękować i podzielić się naszymi 
codziennymi problemami i sukce-
sami z wykonywanej pracy.

Gdzie się zgłosić o pomoc? 
Nasza siedziba mieści się 

w Przedszkolu Samorządowym 
w Sułkowicach, dyżury odbywa-
my w pierwszy i trzeci czwartek 
miesiąca (oprócz sierpnia, kiedy 
to przypada przerwa urlopowa). 
Pragnę nadmienić, że żaden po-
trzebujący nie odszedł  od nas z pu-
stymi rękami. Zdając sobie sprawę 
z tego, że prosić o pomoc jest trudno, 
zapewniamy o swojej życzliwości 
i fachowym udzieleniu wyjaśnień 
na wszystkie pytania i wątpliwości. 

Po pełną informację zapra-
szam również do Świetlicy Środo-
wiskowej codziennie od godz. 7. 
do 14. lub telefonicznie na numer 
(012) 357 44 17.

Krystyna Sosin
Prezes PKPS                                                                          

Organizacja AA niejednemu 

uzależnionemu pomogła wydo-

stać się z nałogu, niejednokrotnie 

uratować „sypiące się” małżeń-

stwo, upiększyć i ulepszyć życie. 

Żeby jednak człowiek – nałogo-

wiec – mógł poprawić jakość życia 

swoją i swojej rodziny, musi mieć 

dużo woli, samozaparcia, otwarty 

Choroba CUD – dotyka Ciała, Umysłu i Duszy
umysł i dobre zaplecze. Bardzo po-

maga, jeżeli uczestniczy w terapii 

uzależnień.

Spotkanie przedstawicieli in-

stytucji i podmiotów pracujących 

na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych w gminie Sułkowi-

ce pn. „Mówić jednym głosem”, 

poświęcone tematyce choroby al-

koholowej i specyfice działania 

Wspólnoty Anonimowych Alkoho-

lików, odbyło się w Starej Szkole 

w środę 17 czerwca. Przewodniczył 

mu rzecznik prowadzący mitingi 

AA, niepijący od dwóch lat alkoho-

lik. Przybliżył historię powstania 

grup AA, przedstawił zasady i za-

kres ich działania oraz efekty.

Organizacja AA działa nieod-

płatnie i nie przyjmuje żadnych 

dotacji z zewnątrz. Jest to forma 

samopomocy, wzajemna służba 

ludzi potrzebujących, mających 

wolę wyjścia z życiowego doł-

ka. Działa w 180 krajach świata. 

W Polsce istnieje około 2 tys. ta-

kich grup, które funkcjonują na 

zasadzie dobrowolności – nikt tam 

nikogo do niczego nie zmusza. Je-

dyne warunki, które muszą być 

spełnione, to chęć zaprzestania pi-

cia oraz anonimowość.

Sfera myśli, zachowań osoby 

uzależnionej jest podporządkowa-

„Nie trzeba pić, lepiej rozmawiać”

Joanna Gatlik

na tylko pod to, żeby pić. Pod tym 

wszystkim jest człowiek, który cier-

pi. Słowami kluczami są w takim 

wypadku: informacja, motywacja 

i najważniejsze: abstynencja – mó-

wił socjolog, terapeuta i pedagog, 

kiedyś alkoholik, teraz sam prowa-

dzi terapię uzależnień.

Do AA może się zgłosić każdy, 

kto ma problem z alkoholem. Tam 

ludzie dzielą się doświadczeniem 

i pomagają sobie nawzajem. 

W Sułkowicach od 2 lat odby-

wają się mityngi grupy AA Trzeź-

wiejemy Razem 

dla osób mających problem 

z alkoholem w rodzinie czy 

wśród przyjaciół – otwarte mi-

tyngi w każdą pierwszą niedzie-

lę miesiąca o 17.00 w sali Ośrod-

ka Kultury, 

dla alkoholików – mityngi za-

mknięte odbywające się w każdą 

niedzielę o 17.00 w tym samym 

miejscu. 

Jak powiedział lider prowadzą-

cy grupę AA w Sułkowicach: na po-

czątek przynieś siebie, rozum przyj-

dzie później, dodając jednocześnie: 

Wspólnota beze mnie będzie istnieć, 

ja bez wspólnoty – wątpię.

dokończenie ze strony 20

Krzywaczka protestuje przeciw BDI
Mieszkańcy Krzywaczki nie 

zgadzają się na proponowane 

przez Biuro Projektów Klotoida 

warianty przebiegu Beskidzkiej 

Drogi Integracyjnej. Tym bardziej, 

że zaproponowane po całym cyklu 

konsultacji propozycje wygląda-

ją bliźniaczo podobnie do tych 

sprzed roku. Twierdzą, że taki 

przebieg drogi doprowadziłby do 

zburzenia połowy Skotnicy. 

Aby skuteczniej sie bronić, po-

wołali Stowarzyszenie Skotnica dla 

natury, któremu liderująKrzysztof 

Mroczek i Marian Ścibor. 

Na zebraniu wiejskim zwoła-

nym w tej sprawie w niedzielę 12 lip-

ca próbowali wypracować inne wa-

rianty przebiegu drogi, wskazując 

tereny na rubieżach miejscowości. 

Stanowiska się zaostrzają, bowiem 

Klotoida nie chce przyjąć wariantu 

mieszkańców, a mieszkańcy są co-

raz bardziej przekonani do zorgani-

zowania protestu na wypadek, gdy-

by Główny Zarząd Dróg Krajowych 

i Autostrad chciał przeforsować wa-

riant niszczący część wsi. 

Mieszkańcy po swojej stro-

nie mają samorząd gminny, który 

wraz z nimi próbuje rozwiązać tę 

trudną sytuację. awz
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Zaledwie w 10 lat po po-

wstaniu pierwszego w tej czę-

ści Galicji Towarzystwa Straży 

Ogniowej w Myślenicach, po-

wstaje straż ogniowa w Suł-

kowicach. Jest rok 1883. Wójt 

Jan Kiebzak i Wojciech Kozik 

z zakładu ubezpieczeniowego 

wychodzą z inicjatywą utwo-

rzenia towarzystwa. Dziesięciu 

ochotnikom gmina postana-

wia ze składek mieszkańców 

„sprawić beczkę z wodą” i „wóz 

odkuć pod sikawkę”. Na na-

czelnika wybrany zostaje An-

toni Ciężkowski, który wpro-

wadza swoich fajermanów 

z Sułkowic w XX wiek.

Pierwszych sułkowickich dru-

hów wspominał przewodniczący 

rady miejskiej Jan Socha podczas 

jubileuszu 125 jednostki w sobotę 

23 maja Cieszy się Antoni i zwołuje 

na zbiórkę swoich chłopaków – fa-

jermon za fajermona zaskoc – by 

patrzyli, że im tu chłopy jak dęby 

wyrosły, a nie jakieś lada chmyzy. 

Zgodnie podkreślano wysokie wy-

szkolenie jednostki, doskonałe wy-

posażenie, ale też podziwu godną 

ofiarność. Przypominano obydwie 

powodzie, w czasie których ochot-

nicy z Sułkowic byli w akcji po 24 

godziny na dobę, ratując co się da 

i pompując wodę z zalanych do-

mów. Przypominano akcje ratow-

nicze na drogach, pożary ale też 

„paradne” wystąpienia druhów 

podczas uroczystości państwowych 

i kościelnych oraz pomoc we wszel-

kich „gminnych potrzebach”.

Jubileuszową mszę św. w pa-

rafialnym kościele koncelebrował 

proboszcz katedry wawelskiej ks. 

infułat Janusz Bielański w asyście 

proboszcza kościoła św. Floriana 

w Krakowie, duszpasterza straża-

ków archidiecezji krakowskiej, ks. 

prałata Jana Czyrka i proboszcza 

parafii NSPJ w Sułkowicach ks. 

dziekana Stanisława Jaśkowca. 

W homilii ks. infułat Janusz Bie-

lański wspominał burzę, podczas 

której poważnie został uszkodzony 

dach nad archiwum katedralnym. 

125 lat fajermanów Antoniego Ciężkowskiego

W każdej chwili zwinięta blacha mo-

gła spaść, otwierając dostęp ulew-

nego deszczu do najcenniejszych 

polskich ksiąg. Wezwał na pomoc 

strażaków, którzy ratowali narodowe 

dziedzictwo, prowadząc akcję w sa-

mym epicentrum burzy z piorunami, 

na miedzianym dachu na wawelskim 

wzgórzu. Złotymi zgłoskami zapi-

sali się strażacy w historii katedry 

wawelskiej – powiedział. Podkreślał 

strażacką ofiarność i oddanie, życzył 

opieki świętego Floriana. Jak Rzym 

Wawrzyńcem, Wiedeń Szczepanem, 

tak Kraków szczyci się Florianem 

– przypomniał ks. Bielański dawne 

porzekadło, zwracając uwagę na to, 

że szczycić się, nie oznacza w staro-

polszczyźnie próżnego chwalenia 

się, ale uciekanie się pod obronę, 

co pochodzi od szczytu czyli lancy 

piechoty średniowiecznej. Zacyto-

wał też fragment modlitwy – oracji 

do św. Floriana: Daj nam stłumić 

płomienie naszych namiętności. 

Podczas mszy św. śpiewał chór Ap-

pasionata, pochylały się strażac-

kie sztandary z 4 powiatów, a dary 

ofiarne ponieśli do ołtarza rodzi-

ce chrzestni nowego samochodu 

bojowego. Dostojnym kapłanom 

Sułkowice dziękowały upominka-

mi kutymi i rzeźbionymi zgodnie 

z miejscową tradycją oraz pięknymi 

bukietami kwiatów.

Po nabożeństwie zebrani prze-

szli na plac przed pomnikiem ofiar 

pacyfikacji, gdzie na maszt 

improwizowany z podnośnika 

samochodu strażackiego wcią-

gnięta została flaga narodowa. 

Uroczystości zainaugurował 

burmistrz Piotr Pułka. Gra-

tulując druhom jubileuszu, 

podkreślał ich profesjonalizm 

w działaniach i wielkie ser-

ce dla społeczności lokalnej. 

Dziękował im za to, że zawsze 

można na nich liczyć.

Historię jednostki przed-

stawił prezes Jan Hodurek. 

W gronie gości prezes powitał 

m.in. członka zarządu oddzia-

łu wojewódzkiego ZOSP RP 

Zbigniewa Kozłowskiego, pre-

zesa powiatowego oddziału ZOSP 

RP Andrzeja Burzawę, komendan-

ta powiatowego PSP Sławomira 

Kaganka, prezesów, naczelników 

i poczty sztandarowe jednostek 

reprezentujących 4 powiaty sąsia-

dujące z myślenickim, przedstawi-

cieli organizacji samorządowych, 

społecznych i firm. Dziękował po-

nadto orkiestrze dętej za uświet-

nienie tego jubileuszu.

Podczas obchodów ks. infu-

łat Janusz Bielański poświęcił 

nowy samochód bojowy, którego 

rodzicami chrzestnymi byli Kry-

styna i Zygmunt Grabarczykowie 

oraz Agata i Stanisław Włochowie. 

Kluczyki do nowego wozu bojowe-

go naczelnikowi OSP Sułkowice 

Ryszardowi Sroce przekazał bur-

mistrz Piotr Pułka, a naczelnik 

powierzył auto opiece kierowcy 

Krzysztofa Skowronka, który za-

prezentował godnie walory aku-

styczne syren tego samochodu.

Podczas święta jednostki nie 

zabrakło też odznaczeń strażac-

kich dla wyróżniających się dru-

hów. Odznaką „Strażak Wzorowy” 

uhonorowani zostali: Andrzej Sa-

lus, Grzegorz Kowalczyk, Piotr 

Kozik, Łukasz Garbień, Robert 

Polewka, Szymon Latoń, Grze-

gorz Zajda, Jacek Kurek, Mateusz 

Sztebel, Łukasz Sztebel, Rafał Ku-

rek i Wojciech Francuziak. Deko-
racji dokonali druhowie Zbigniew 

Mszą Świętą w parafi alnym kościele, poświęceniem nowego samochodu bojowego, dekoracją 
orderami zasłużonych druhów oraz przyjęciem okolicznościowym w strażnicy 

świętowali druhowie z Sułkowic jubileusz 125-lecia jednostki. 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Kozłowski i Andrzej Burzawa. 
Burmistrz Piotr Pułka ufundował 
i wręczył nagrody młodym dru-
hom biorącym udział w halowych 
turniejach piłki nożnej i zasłużo-
nym na rzecz jednostki: Łukaszo-
wi Szteblowi, Mateuszowi Szteblo-
wi, Grzegorzowi Kowalczykowi, 
Robertowi Polewce i Szymonowi 
Latoniowi. W imieniu odznaczo-
nych i nagrodzonych podziękował 
Szymon Latoń.

Następnie głos zabierali go-
ście, dziękując i gratulując dru-
hom, przypominając zasługi Ry-
cerzy św. Floriana i odkreślając 
ich rolę jako pomagierów Anioła 
Stróża. Jan Hodurek zaprosił do 
dokonywania wpisów do Księgi 
Pamiątkowej oraz na poczęstunek 
w strażnicy.

Do późnego popołudnia trwa-
ło spotkanie w strażnicy, pełne 
serdecznych słów, wspomnień 
i okolicznościowych drobnych 
przyjemności. Obok oficjalnych 
gości ze strażakami świętowali 
przyjaciele: z zaprzyjaźnionych 
jednostek – łącznie z nestorką 
strażaków ochotników na naszym 
terenie – OSP Myślenice-Śródmie-
ście. W gronie przyjaciół, szczegól-
ne wyrazy wdzięczności odbierali 
Maria i Tadeusz Lewandowscy, 
którzy specjalnie przybyli na tę 
uroczystość z Francji.

Anna Witalis Zdrzenicka
fotoreportaż na okładce

W ostatniej ziemskiej drodze, 

wraz z rodziną i przyjaciółmi, to-

warzyszyli mu przedstawiciele 

wszystkich jednostek OSP gminy, 

a także zaprzyjaźnionych jedno-

stek powiatu myślenickiego i po-

wiatów sąsiednich, wraz pocztami 

sztandarowymi i samochodami 

bojowymi, reprezentanci zawodo-

Cześć Jego pamięci

wej Państwowej Straży Pożarnej,  

samorząd gminy i przedstawiciele 

organizacji społecznych. 

Jego wkład pracy i zasługi, 

a także format osobowy człowie-

ka sprawiają, że pozostanie on na 

zawsze we wdzięcznej pamięci 

społeczności strażackiej i współ-

mieszkańców.

Jan Sroka – syn Jana,

urodzony w roku 1937.

Wstąpił do OSP Sułkowice 

w 1963 r. Mieszkał przy ulicy Par-

red.

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Lp.
Nr 
działki

Po-
wierz-
chnia

Położenie 
i opis nieru-
chomości

Przeznaczenie 
w planie zagospoda-
rowania przestrzen-
nego

Nr
Księgi 
Wieczystej

1. 1765/3 90 m2

Sułkowice 
ul. 
Sportowa

„ZN” obszary ziele-
ni nieurządzonej, 
„KZ” – tereny tras 
komunikacyjnych
„Z” strefa zalewowa

Kw. 
28446

2. 1764/3 122 m2

Sułkowice
ul. 
Sportowa

„ZN” obszary ziele-
ni nieurządzonej, 
„KZ” – tereny tras 
komunikacyjnych, 
„Z” strefa zalewowa

Kw.
 28446

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami).

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, sta-

nowiących własność gminy Sułkowice przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym.

Ś.p. Jan Sroka – wieloletni komendant miejsko-

gminny OSP w Sułkowicach – pochowany został w so-

botę 4 lipca na cmentarzu w Sułkowicach. 

tyzantów 66. W roku 1975 został 

naczelnikiem naszej jednostki. 

Funkcję tę pełnił do 2000 roku, 

do momentu powołania go przez 

burmistrza Józefa Mardausa na 

stanowisko Komendanta Gmin-

nego. Funkcję tę pełnił do roku 

2005. Zrezygnował ze względu 

na stan zdrowia. Odznaczony był 

Brązowym, Srebrnym i Złotym 

medalem za Zasługi dla Pożarnic-

twa, Srebrnym Krzyżem Zasługi 

i Złotym Znakiem Związku. Był 

dobrym kolegą, którego będzie 

nam brakowało. Uczestniczył we 

wszystkich uroczystościach pań-

stwowych i kościelnych. 

Zostań z Bogiem Druhu Janie.

Druhowie z Sułkowic
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Memoriał z roku na rok 

zyskuje na znaczeniu i rozma-

chu. W tym roku w zmaganiach 

rozegranych w Harbutowicach

w dniach 13 i 14 maja uczestni-

czyło 16 drużyn, m.in. z Lubnia, 

Bobrka, Trzemeśni, Dobczyc, 

Jordanowa, Radwanowic i Podo-

lan. Odbyła się dzięki wsparciu 

finansowemu wojewody, staro-

sty, burmistrza, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych PFRON, 

Stowarzyszenia Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych „Kolonia” 

i wielu ludzi dobrej woli.

To ważne wydarzenie w ka-

lendarzu placówki w Harbutowi-

cach odbywa się pod patronatem 

Tadeusza Piekarza i jest wyrazem  

wdzięczności dla tego człowieka 

– nawiasem mówiąc pierwszego 

Honorowego Obywatela Gminy 

Sułkowice. Wyrazem czci dla jego 

pamięci i zasług na turniej, mający 

na celu aktywizację osób niepeł-

nosprawnych, przybyli znakomici 

goście, w tym żona – prof. Halina 

Piekarz oraz ich córka z mężem  – 

państwo Zawadzcy. Wraz z nimi na 

widowni zasiedli przedstawiciele 

władz powiatowych i lokalnych, 

dyrektorzy szkół, szpitala oraz ks. 

proboszcz Zbigniew Nowak.

Spotkanie prowadził dy-

rektor DPS w Harbutowicach 

Tadeusz Zachwieja, dokonywał 

dekoracji zwycięzców i wręczał 

nagrody. W gronie zwycięzców 

znaleźli się: w biegu przełajo-

Memoriał Tadeusza Piekarza
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”, Dom Pomocy Społecznej 

im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowały 

po raz trzeci Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych o Memoriał Tadeusza Piekarza. 

Tadeusz Piekarz (1941 – 2005), 

człowiek o wielkim sercu i umy-

śle. Dzięki jego decyzji powstało 

10 Domów Pomocy Społecznej 

dla prawie 1000 osób. Niegdy-

siejszy wojewoda krakowski 

we wspomnieniu wieloletniej 

dyrektorki DPS w Harbutowi-

cach Krystyny Stolarskiej po-

został jako autorytet moralny:  

człowiek niezwykle pracowity, 

wymagający – przede wszystkim 

od siebie, który umiał słuchać 

innych. Był doskonałym gospo-

darzem, podejmował decyzje 

w sposób przemyślany, wcześniej 

rozpoznając każdą sprawę. Za-

wsze można było na niego liczyć . 

W Harbutowicach był częstym 

gościem. Aby wesprzeć skrom-

ne fundusze DPS-u organizował 

charytatywne koncerty w Piwnicy 

pod Baranami w Krakowie oraz 

Bale Rzemiosła w Sułkowicach, 

na które sam szukał sponsorów 

i osobiście rozwoził zaproszenia. 

wym w kat. juniorów: 1. Domini-

ka Rapacz z Grupy Środowisko-

wej Stowarzyszenia „Kolonia”, 

2. Stanisław Setla z Sekcji Olim-

piad Specjalnych „Zasuwaj 

Sułkowice” w kat. powyżej 16. 

roku życia – 1. Roman Radko 

z DPS- u w Bobrku, 2. Łukasz 

Talaga z WTZ w Myślenicach, 

3. Marcin Czart z WTZ w Ra-

dwanowicach; w turnieju te-

nisa stołowego – 1. Jarosław 

Maślanka, 2. Stanisław Bajer 

z DPS w Harbutowicach, 3. Ja-

cek Filuciak, uczestnik DPS 

w Sułkowicach. Odbył się też 

konkurs plastyczny pod nazwą 

„Mój tajemniczy ogród”, w któ-

rym liczyły się pomysłowość 

i artystyczne walory obrazu. 

Zwycięzcami okazali się 1. Wik-

tor Mleczek, 2. Jacek Filuciak 

oraz 3. Jan Maciąg. 

Zawody drużynowe wygrał 

ŚDS w Sułkowicach, 2. miejsce 

zajął DPS w Bobrku, a 3. – ŚDS 

w Lubniu.

Imprezę uświetnił przeza-

bawny spektakl grupy WTZ z Do-

bczyc,  a następnie ks. proboszcz 

poprowadził krótką modlitwę ma-

jową. Na zakończenie był gorący 

poczęstunek, ognisko i zabawa 

taneczna.  Można było także obej-

rzeć wystawę pomysłowo wyko-

nanych „Ekoludków” oraz prac 

malarskich z pejzażami ogrodów 

autorstwa uczestników WTZ.

Joanna Gatlik
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24 lipca 2009 r. minęło 66 lat 

od czasu, kiedy w miejscu, gdzie 

obecnie stoi pomnik w Rynku, hi-

tlerowcy pomordowali mieszkań-

ców Sułkowic. Rocznica smutna, 

ale ważna, szczególnie dla potom-

ków, dla tych samotnych osób, 

którym okupanci odebrali najbliż-

szych. O takich sprawach trzeba 

mówić, bo nasza pamięć to nasza 

tożsamość.

Na zaproszenie burmistrza 

Piotra Pułki oraz przewodniczące-

go miejsko gminnego koła Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więź-

niów Politycznych Eugeniusza Pi-

tali odpowiedziały poczty sztanda-

rowe OSP oraz delegacje zakładów 

pracy i jednostek organizacyjnych. 

Nie zabrakło kombatantów i wdów 

po kombatantach, a także wszyst-

kich, którzy duchowo byli i są zwią-

zani z historią Sułkowic.

 S u ł kow i c e  o d d a ł y  h o łd  p o m o r d owa n y m
W 66. ro c zn i cę  pac y f ika c j i

O godz. 18 odbyła się w ko-

ściele parafialnym pw. NSPJ uro-

czysta msza św. w intencji pomor-

dowanych. Koncelebrowali ją ks. 

proboszcz Stanisław Jaśkowiec 

oraz ks. Marek Suder.

Po nabożeństwie uczestnicy 

uroczystości przeszli pod Pomnik 

Ofiar Pacyfikacji, gdzie został ode-

grany i odśpiewany Hymn Pań-

stwowy. Delegacje złożyły kwiaty, 

a uroczystość uświetnił koncert 

Orkiestry Dętej. 

Burmistrz Piotr Pułka po-

wiedział w okolicznościowym 

przemówieniu, że tragedii, która 

rozegrała się w tym miejscu nie 

da się ani cofnąć, ani zamazać, 

ani zapomnieć, jednakże poprzez 

takie spotkania można trochę za-

łagodzić ból i bolesne wspomnie-

nia przeszłości, a także dać wy-

raz nadziei i modlić się o pokój. 

Dodał również, że należy zachować 

w pamięci wszystkich, którzy 

złożyli ofiarę życia, traktując ich 

śmierć jako ostrzeżenie, a zarazem 

zobowiązanie na przyszłość. We-

zwał mieszkańców gminy do pielę-

gnowania tradycji patriotycznych 

i niepodległościowych poprzez 

krzewienie wiedzy historycznej 

o pełnej zaangażowania postawie 

poprzednich pokoleń sułkowian.

Stwierdził, że wyzwania, sto-

jące dziś przed nami, są odmien-

ne od tych, które stały przed po-

koleniami czasów wojny, dlatego 

wymagają one spokojnych i roz-

ważnych rozstrzygnięć. Musimy 

znaleźć w sobie siłę i odwagę, ener-

gię, optymizm i cierpliwość, by 

sprostać wymaganiom trudnych 

i szybko zmieniających się czasów 

– dodał na zakończenie.
 

red.
fot. Agnieszka Zdrzenicka
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Dziedzictwo 
powiatu 

myślenickiego
Uczniowie z gimnazjów 

w Myślenicach, Wiśniowej, Jawor-

niku, Głogoczowie i Sułkowicach 

po raz siódmy przystapili do po-

wiatowego konkursu „Dziedzic-

two Kulturowe Powiatu Myśle-

nickiego”, organizowanego pod 

honorowym patronatem Burmi-

strza Sułkowic.

Coroczne spotkania młodych 

pasjonatów rodzimej kultury są  

nie tylko okazją do rywalizacji o wy-

graną, ale doskonale służą pozna-

waniu się wzajemnemu  uczniów 

z różnych gimnazjów, których ła-

czą wspólne zainteresowania.

Po konkursowych zmaga-

niach, gdy uczestnicy oczekiwali 

na wyniki pracy jury, uczniowie 

z Sułkowic z dumą oprowadzali ko-

legów z innych gmin powiatu po 

swojej szkole, dowiadywali się, jak 

jest w innych, wymieniali uwagi 

o konkursowych pytaniach. Później 

wspólnie, pełni napięcia, wysłucha-

li werdyktu jury: miejsce pierwsze 

– uczennica Gimnazjum nr 1 w My-

ślenicach Karolina Pietrusińska, 

drugie – Michał Słapek z Gimna-

zjum nr 2 w Myślenicach, a na trze-

cim miejscu znalazła się uczennica 

z Sułkowic, Marta Stokłosa.

Wszyscy uczennicy konkur-

su otrzymali w nagrodę książkę 

z pięknymi ojczystymi krajobraza-

mi oraz dyplom, a do szkolnych bi-

bliotek trafiła „Monografia Gminy 

Sułkowice”.  

– Uważamy, że Konkurs „Dzie-

dzictwo Kulturowe Powiatu My-

ślenickiego” jest nie tylko dobrą 

okazją do nauki o naszej Małej Oj-

czyźnie, ale także pomaga wszyst-

kim uczniom integrować się z ko-

legami z innych gimnazjów. To nie 

tylko sprawdzian wiedzy – twier-

dzą Karolina Szczurek i Marzena 

Szuba z klasy II „e”.

Merytorycznie nad konkursem 

pieczę miała nauczycielka Marta 

Przęczek, nagrody ufundował bur-

mistrz Piotr Pułka, a organizacyj-

nie nad całością czuwała dyrekcja 

sułkowickiego gimnazjum.
red.

Gośćmi uroczystości w dniu 

29 maja byli księża z wszystkich 

parafii gminy, burmistrz, dyrekto-

rzy i wicedyrektorzy szkół naszej 

gminy, przedstawiciele Rady Ro-

dziców, emerytowani nauczyciele 

i pracownicy.

Jubileuszową Mszę Świętą 

w kościele parafialnym koncelebro-

wał ks. Aleksander Zemła w asyście 

księży: Jacka Budzonia, Stanisła-

wa Jaśkowca i Zbigniewa Nowaka. 

Kazanie wygłoszone przez Księdza 

Jacka Budzonia przybliżyło postać 

Prymasa Tysiąclecia oraz uwrażli-

wiło na Jego dziedzictwo. 

W szkole gorąco oklaskiwa-

no montaż poetycko – muzyczny 

poświęcony Patronowi, który wg 

scenariusza Krystyny Sosin zapre-

zentowali uczniowie klas II a i III f.

Zorganizowany też został festiwal 

nauki, w ramach którego nauczy-

ciele przygotowali specjalne zaję-

cia dla uczniów. Każdy mógł sobie 

wybrać zajęcia, w których 

chce uczestniczyć. Można 

było na nich dowiedzieć 

się np.: Co robi woda, 

gdy jej nie widać?, Jak 

powstają chemiczne ogro-

dy?, Jaką niewidzialną 

siłą dysponuje powietrze,? 

Jak „nadgryźć tajemnicę 

wszechświata?, Co mają 

wspólnego matematyka 

i robótki ręczne czyli  tech-

nika wyszywania na mo-

tywie kąta, koła i owalu. 

Nawet goście próbowali 

swoich sił podczas warsz-

tatów orgiami.

Jednym z ważniej-

szych punktów szkolnej 

uroczystości  było odsło-

nięcie i poświęcenie przez 

Księdza Aleksandra Ze-

młę Kącika Patrona. Prze-

cinanie wstęgi rozpoczęli 

burmistrz Piotr Pułka oraz 

proboszcz ks. Stanisław 

Jaśkowiec, a zakończyli 

przedstawiciele Samorzą-

du Uczniowskiego. Koszty 

związane z jego utworze-

niem poniosła Rada Rodzi-

ców.  Prezentem od rodziców jest 

również tablica interaktywna, która 

w znaczący sposób  wzbogaca bazę 

dydaktyczną gimnazjum.   

W trakcie uroczystości ogło-

szono wyniki  międzyszkolnych 

i szkolnych konkursów związanych 

z Patronem i wręczono nagrody 

zwycięzcom. Burmistrz osobiście 

nagradzał laureatów Międzyszkol-

nego konkursu plastycznego dla 

szkół podstawowych i gimnazjów 

województwa małopolskiego no-

szących imię Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. Wśród szkół podsta-

wowych  I miejsce  zajęła Agniesz-

ka Czarnota z Tokarni, II miejsce 

–  Natalia Zając ze  Stadnik, a III 

–  Justyna Mazur z Ryglic.  Wśród 

gimnazjalistów zwyciężyła Joanna 

Ślusarz z Sułkowic, II –  Karolina 

Boczkaja z Sułkowic, a III –  Aneta 

Jędrzejowska  z Grabna.  

Pięciolecie z patronem
Święto szkoły w sułkowickim gimnazjum połączone było w tym roku 

z obchodami  piątej rocznicy nadania szkole imienia Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego i przekazania jej sztandaru. W organizację uro-

czystości  twórczo zaangażowali się nauczyciele i uczniowie, których 

talenty zdecydowały o wysokiej jakości prezentowanych programów. 

W zjęciach festiwalu nauki wzięli równeiż 
udział goście, w ich gronie emerytowani na-
uczyciele.              Fot. z arch. gimnazjum

Burmistrz Piotr Pułka wraz z dyrektor gim-
nazjum Krzystyną Krzykawską gratulowali 
laureatom.             Fot. z arch. gimnazjum

red.
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„Wakacje, znów będą waka-

cje” – tak zapewne nucił sobie 

w piątek 19 czerwca 2009 r. nieje-

den uczeń ubrany w biało-czarny 

bądź biało-granatowy galowy strój, 

żegnając kolejny rok swoich szkol-

nych poczynań. Była dziękczynna 

msza święta w kościele, uroczyste 

apele, słowa podziękowania, kwiaty 

i prezenty, no i najważniejsze – roz-

danie świadectw.

Najbardziej cieszyli się ucznio-

wie, którzy dostali wyróżnienia za 

wysoką średnią ocen, bardzo do-

bre sprawowanie oraz frekwencję, 

a także udział we wszelkiego ro-

dzaju konkursach i olimpiadach. 

Oni bowiem otrzymali dodatkowo 

nagrody książkowe.

Niektórym było smutno, bo na 
dwa miesiące musieli się rozstać 
ze swoimi przyjaciółmi. W Szko-
le Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza pożegnano wieloletnią 
nauczycielkę chemii – Kazimierę 
Flacht z Myślenic, która odchodzi 
na emeryturę.

Burmistrz Piotr Pułka, zastęp-
ca burmistrza Rozalia Oliwa wraz 
z Kierownikiem Referatu Oświa-
ty Aliną Judasz odwiedzili szkołę 
podstawową  i gimnazjum w Suł-
kowicach, dziękując dyrektorkom 
szkół, pedagogom, nauczycielom 
i rodzicom za trud i wysiłek, jakie 
wkładają  w nauczanie i właściwe 
wychowanie dzieci, a także wszyst-
kim uczniom, życząc im jednocze-
śnie udanych wakacji.

Zakończenie 
roku 

szkolnego

fo
t.
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Joanna Gatlik

Samowolka czy samodzielność?

Młodzież patrzy na takie 

rozwiązanie w samych superla-

tywach. Rzeczywistość jest jed-

nak inna. Wiąże się zazwyczaj 

z trudnościami i problemami, które 

przynosi życie na własną rękę. Tak 

naprawdę , to nauka samego siebie, 

sprawdzanie własnych umiejętno-

ści, radzenie sobie w trudnych sy-

tuacjach. 

Człowiek w tak młodym (bo 

często nawet gimnazjalnym) wie-

ku musi wziąć los w swoje ręce 

i wkraczać powoli w dorosłość. 

Poza lekcjami w szkole, nauką we 

własnym zakresie, musi zadbać 

np. o przygotowanie sobie same-

mu posiłków, pranie, prasowanie, 

załatwianie „papierków” związa-

nych z tymczasowym zameldowa-

niem, czy opłatami miesięcznymi 

za internat lub czynsz. 

Gdzie w tym wszystkim zna-

leźć czas na odpoczynek albo na 

hobby? 

Zazwyczaj jeśli ktoś bierze na 

barki dodatkowe zajęcia, spotyka 

się z krytyką ze strony nauczycieli. 

Niejednokrotnie słyszy się: Jak wo-

lisz kopać piłkę, to zmień liceum, 

bo się nie nadajesz lub Z takimi 

umiejętnościami to idź do szkoły 

pasania gęsi, czy też Na pewno nie 

zdasz matury! A o rozszerzonym 

poziomie nie masz co marzyć. Chy-

ba pomyliłeś profile w pierwszej 

klasie. Psychologowie z niektórych 

szkół mówią, że 80 proc. uczniów 

słyszy, że nie zda matury, przez 

co większość z nich załamuje się 

i poddaje przez taką „motywację”. 

Nastolatek mieszkający sam 

nie ma nawet z kim o tym poroz-

mawiać, a mieszkający w interna-

cie nie zawsze trafia na odpowied-

nie osoby. Pomimo to do nowego 

świata przybywa coraz więcej lu-

dzi. Chcąc uczęszczać do wyma-

rzonej szkoły przykładowo w Kra-

kowie, zdolni są przyjechać z całej 

Polski, a nawet spoza kraju. Co ich 

tak naprawdę ciągnie do takiego 

życia? Może to chęć poznania no-

wych, wspaniałych osób, z którymi 

utrzymuje się przyjaźń przez lata, 

a później wspomina się urządzanie 

bitwy na babcine ciasta, huśtanie 

się na drzwiach, które pod cięża-

rem się urywały, czy też  zamawia-

nie pizzy w nocy do pokoju, żeby 

zobaczyć kłótnię dostawcy z wy-

chowawcą internatu, który musiał 

mu otworzyć drzwi… Może chęć 

sprawdzenia się, a może po prostu 

jedyna możliwość, aby później do-

stać się z łatwością na wymarzone 

studia i zostać kimś… 

Przyczyn jest wiele, ale w tym 

wszystkim należy rzeczywiście 

znaleźć głębszy cel i przygotować 

się również pod kątem przeciwno-

ści, na które można natrafić.
G. B.

„Klamra” zaprasza 
młodych Autorów 
do redagowania 

własnego dodatku
Podzielmy się swoimi prze-
myśleniami.

Pośmiejmy się razem. 

Wspólnie zastanówmy się, 
co nam może pomóc w ży-
ciu. 

Opowiedzmy sobie o podró-
żach i odkryciach.

Pokażmy, że młodzież też 
ma coś do powiedzenia o 
małym i wielkim świecie.

Narysujmy coś fajnego, 
zróbmy ciekawe zdjęcie.

Chętnych zapraszamy 
do przysyłania tekstów, 
a przyszłych redaktorów 

na spotkanie 
w dniu 11 września o godz. 17 

do Świetlicy Środowiskowej

Nareszcie… Wolność! Teraz sam będę decydował o tym, 

co i kiedy mam zrobić, o której wracać do domu. 

Nikt nie będzie mi rozkazywał! Poznam nowych ludzi, 

z którymi będzie można codziennie chodzić na imprezy… 

– niejeden nastolatek myśli w ten sposób, kiedy zamierza 

wyprowadzić się z domu, by dalej kształcić się w innym mieście
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Kandydatów do nagrody typo-
wały szkoły, a wnioski weryfikowała 
komisja zgodnie z regulaminem na-
grody. W efekcie tych działań wyło-
niono uczniów, którzy w trakcie swo-
jej edukacji w szkole podstawowej 
i w gimnazjum osiągnęli najwyższe 
wyniki nauczania przy zachowaniu 
postawy prospołecznej, wybitne wy-
niki naukowe bądź sportowe. 

Po odbiór Nagrody burmistrza 
Gminy Sułkowice dla Wybitnego 
Ucznia zaproszeni zostali:

ze Szkoły Podstawowej w Bier-
towicach – Klaudia Profic wraz 
z rodzicami Teresą i Marianem 
oraz wychowawczynią Anną Ko-
ścińską;

ze Szkoły Podstawowej w Krzy-
waczce – Agnieszka Burda wraz 
z rodzicami Martą i Markiem oraz 
wychowawcą   Tomaszem Kuklą;

ze Szkoły Podstawowej w Rudniku 
– Julia Niezgoda wraz z rodzicami 
Izabelą i Piotrem oraz wychowaw-
cą   Bogusławem Kozłem;

ze Szkoły Podstawowej w Sułko-
wicach – Aleksandra Latoń wraz 
z rodzicami Martą i Jerzym oraz 
wychowawczynią Bogumiłą Blak;

z Gimnazjum w Krzywaczce – 
Katarzyna Gażeł wraz z rodzica-
mi Teresą i Jackiem oraz wycho-
wawczynią Aleksandrą Stręk;

z Gimnazjum w Sułkowicach 
– Bernadetta Jasuba wraz z rodzi-
cami Teresą i Krzysztofem oraz 
wychowawczynią Anną Bargieł.

Wśród laureatów konkursów 
i olimpiad po odbiór nagrody bur-
mistrza zaproszono:

Radosława Repcia z Gimnazjum 
w Sułkowicach – laureata Mało-
polskiego Konkursu Języka Nie-
mieckiego wraz z rodzicami Ha-
liną i Mirosławem i nauczycielką 
Bogumiłą Perchlicką; 

Józefa Boczkaję z Gimnazjum 
w Krzywaczce – laureata wo-
jewódzkiego Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Ruchu Dro-
gowego wraz z rodzicami Bożeną 
i Józefem oraz nauczycielem 
Grzegorzem Bochenkiem; 

Aleksandrę Krzyżek ze Szko-
ły Podstawowej w Sułkowicach 
– laureatkę Międzyszkolnego 

Sala wypełniona po brzegi, 
a przed nią tancerek kolorowe sze-
regi. Młodziutkie dziewczynki i ich 
radosne minki. Starsze dziewczy-
ny i ich uśmiechnięte miny. Wspo-
mnień czar i serc żar. Nawet łezka 
w oku, bo pełno przyjaciół wokół 
– tak pokrótce można by określić 
atmosferę panującą na dwudzie-
stoleciu zespołu tanecznego Re-
tro, obchodzonego bardzo hucznie 
w Ośrodku Kultury w Sułkowicach 
w niedzielę 21 czerwca. Na świet-
nie zorganizowane show złożył się 
występ na żywo, połączony z poka-
zem nagrań starszych występów 
zespołu oraz zdjęć wykonanych na 
sesjach zdjęciowych. 

Tańczyli głównie w rytmach 
jazzowych, hip hopowych, dance 
hallu i modern. Pokazali teatr 
tańca. Zespół idzie w nowocze-
sność za sprawą aktywnej, am-
bitnej, przebojowej instruktorki 
– Karoliny Moskal, która prowadzi 
zespół od 2007 r. 

By doskonalić swoje talenty, 
dziewczyny jeżdżą na warsztaty do 
Kielc i Warszawy, mają kontakty ze 
specjalistami z programu You can 
dance. Ćwiczą 2 razy w tygodniu po 

półtorej godziny.  Stanowią zgraną 
grupę, która w spornych kwestiach 
podejmuje demokratyczne decyzje. 
Otoczone miłością najbliższych, 
a także pomocą sponsorów mogą 
promować własne talenty i gminę 
nawet poza granicami Polski (Ron-
champ 2006 r.).

Nie byłoby jednak tego 
wszystkiego, bez wielkiej postaci, 
sprawczyni całego „zajścia” – Da-
nuty Kostowal – Suwaj, która po-
wołała do życia zespół „Retro”. 20 
lat temu. Jak sama twierdzi, warto 
było założyć coś tak pięknego. 

Doświadczyły tego na pewno 
również pozostałe instruktorki 
„Retro”: Aleksandra Judasz, Re-
nata Piech, Anna Holdenmayer 
i Anna Cichoń.

Nie ma chyba takiego roczni-
ka dziewczyn z Sułkowic, które-
go choć jedna reprezentantka nie 
tańczyłaby w „Retro”. Były grupy 
młodsze i starsze – tak jest do dziś. 
Jest jedna rekordzistka – Natalia 
Starzec. W zespole zaczęła tań-
czyć w wieku 4 lat. Tańczy do dziś, 
a jest już w II klasie liceum – i robi 
to świetnie. Z tańcem chce związać 
swoją przyszłość.

Były bisy, był tort, kwiaty i słowa podziękowania dla 
wszystkich mecenasów. W niedzielę 21 czerwca zespół tanecz-

ny Retro świętował swoje dwudziestolecie. Po jubileuszu 
w Ośrodku Kultury pozostała wystawa obrazująca 

poczynania i dokonania zespołu na przestrzeni 20 lat.

Historia opowiedziana tańcem
Jubileusz zespołu tanecznego „Retro”

Joanna Gatlik

Prymusi, laureaci, czempioni
Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i gimnazjum jako najwybitniejsi w swoich placówkach, 

zwycięzcy w konkursach przedmiotowych wyższych szczebli oraz młodzi mistrzowie sportu 
zostali zaproszeni wraz z rodzicami i pedagogami przez burmistrza na spotkanie w Starej Szkole. 

Przy słodkim poczęstunku odbierali nagrodę burmistrza, gratulacje i życzenia 
fantastycznych wakacji oraz udanego startu w nowy etap edukacji.

Konkursu Wiedzy o F. Chopinie 

w Krakowie wraz z rodzicami 
Grażyną i Jarosławem oraz wy-
chowawczynią Izabelą Profic.

Mistrzowskie osiągnięcia 
młodych sportowców gminy bur-
mistrz nagrodził zapraszając:

Bartłomieja Oliwę ze Szkoły 
Podstawowej w Krzywaczce, 

UKS „Plon” wraz z rodzicami 
Lidią i Tomaszem oraz trenerem 
Tomaszem Trzebońskim;

Karolinę Szczurek z KS „Gości-

bia” wraz z rodzicami Cecylią 

i Marianem oraz  trenerem Artu-
rem Konieczkowiczem; 

Macieja Kuchtę z Gimnazjum 
w Sułkowicach wraz z rodzicami 
Elżbietą i Bogdanem oraz trene-
rem Sławomirem Urbańczykiem;

Dawida Berneckiego ze Szkoły 
Podstawowej w Sułkowicach wraz 
z rodzicami Agatą i Grzegorzem 
oraz trenerem Piotrem Sroką. 

W spotkaniu wzięli też udział 
dyrektorzy szkół, burmistrz, prze-
wodniczący rady miejskiej oraz kie-
rownik referatu oświaty i inspektor 
ds promocji gminy. Uczestnicy nie 
kryli wzruszenia i widać było, jak 
wielką wagę przywiązują do otrzy-
manych wyróżnień. 

Rozalia Oliwa
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Półkolonie odkrywców – L a t o  2 0 0 9
Zakończyła się akcja Lato  

2009 Świetlicy Środowiskowej, któ-

ra w tym roku przebiegała pod ha-

słem „Kraina Odkrywców”. Stąd 

obrzędowość Ludzi Pierwotnych, 

Rzymian, Greków czy Słowian, 

Wikingów czy Indian. Mogły brać 

w niej udział wszystkie chętne 

dzieci oraz młodzież z Gminy Suł-

kowice w wieku od 8 do 15 lat.

Zajęcia rozpoczęły się 6 lip-

ca. Na codziennych zajęciach  od 

9.00 do 13.00 bawiło się  268 dzieci, 

w tym: z Biertowic – 41, z Har-

butowic – 35, z Krzywaczki – 58, 

z Rudnika – 16 i Sułkowic – 118. 

Uczestnikami opiekowała się 17

-osobowa kadra, dzięki której 

dzieci spędziły 15 dni na bezpiecz-

nej i ciekawej zabawie, będącej 

jednocześnie  wielopłaszczyznową 

sceną  ich intelektualnego i emo-

cjonalnego rozwoju.  

Bazą zajęć w poszczególnych 

miejscowościach były budynki 

szkół, a w Sułkowicach budynek 

Świetlicy Środowiskowej i hala 

sportowa Gimnazjum. Uczestnicy, 

podzieleni na grupy, przyjęli na-

zwy dawnych wielkich cywilizacji, 

poznali ich obrzędowość i trudy 

codziennego życia. Byli więc staro-

żytni Grecy, Rzymianie, Chińczycy, 

Wikingowie, Słowianie i Indianie. 

Już w trzecim dniu można było 

zobaczyć cudacznie wyglądają-

ce istoty (w barwnych strojach), 

mozolnie wykonujące rysunki, 

totemy i wigwamy. Niezwykłych 

przeżyć dostarczył pokaz mody 

ze swojej epoki, którą grupy, do-
bierając muzykę i opowiadając 
o tajnikach swojej cywilizacji, za-
prezentowały w pierwszym tygo-
dniu zajęć, a powtórzyły podczas 
imprezy podsumowującej w ostat-
ni piątek półkolonii. 

Drugi tydzień rozpoczął się 
„Spartakiadą na wesoło”. Poza stan-
dardowymi konkurencjami, takimi 
jak mecz piłki nożnej chłopców czy  
tenis stołowy, najciekawsze okaza-
ły się konkursy: ,,załóż, co możesz” 
czy ,,rzuć celnie jajkiem”. W dru-
gim tygodniu wszystkie kolonijne 
grupy odwiedziły DinoZatorLand 
czyli park dinozaurów w Zatorze. 
Tam spacerowali wśród ryczących 
i ruchomych olbrzymów, odwiedzi-
li muzeum i wzięli udział w inte-
raktywnych zajęciach, kończących 

się   wspólnym malowaniem figu-
rek dinozaurów, które można było 
wziąć na pamiątkę.

W ostatnim tygodniu uczest-
nicy „wrócili” do własnego domu, 
swojej „Małej Ojczyzny”, wędru-
jąc leśnymi ścieżkami, odwiedza-
jąc pagórki, brodząc w rzeczkach 
i strumykach najbliższej okolicy. 
Dzieci z Sułkowic wędrowały dwo-
ma szlakami. Młodsze poszły na 
ujęcie wody „Gościbia”, starsze za-
wędrowały na Szklaną Górę, gdzie 
wolontariuszki (studentki geogra-
fii) przybliżały im nazwy geogra-
ficzne okolicy, a pod krzyżem, któ-
rego światło widać w nocy z wielu 
domów, mówiły o ochronie przyro-
dy i walorach słonecznego ogrze-
wania. Po odpoczynku w przepięk-
nej posiadłości Państwa Skorutów 
wędrowcy zeszli do wodociągów, 
gdzie czekały już na nich grillowa-
ne kiełbaski i młodsi uczestnicy 
gotowi do wspólnej zabawy. 

Impreza   podsumowująca od-
była się  24 lipca. Wszyscy uczest-

nicy zjechali się do Sułkowic, by 

wspominać wspólnie spędzone 15 

dni wakacji. Bawiąc się nie zapo-

mnieli jednak o tym, że data ich 

spotkania jest rocznica tragicz-

nych wydarzeń, dlatego uczcili pa-

mięć pomordowanych i zamęczo-

nych w pacyfikacji chwilą refleksji, 

a delegacja złożyła kwiaty pod po-

mnikiem ofiar w Rynku. 

W ramach podsumowania ak-

cji odbył się turniej wiedzy  o Gmi-

nie Sułkowice. Po zaciętych bojach 

burmistrz Piotr Pułka wręczył pu-

char przechodni ekipie reprezen-

tującej najmniejszą miejscowość 

gminy – Biertowice. 

Spotkanie zakończyły wspo-

mnienia, czyli prezentacja filmu 

przygotowanego przez Panie Ulę 

Bernecką i Danusię Światłoń. Oczy-

wiście były nagrody indywidualne i 

grupowe, słodycze, lody i soczki, no 

i wielki żal, że to już koniec wspól-

nej zabawy i nadzieja na spotkanie  

już za rok.
Krystyna Sosin 

Kierownik Akcji

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Akcja „Lato 2009 – Kraina odkrywców” dobiegła końca
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Poranek wstał pogodny, ma-

jowy. Wtedy 23 maja 1771 roku 

słońce prześwitywało spomiędzy 

gęstwiny drzew, powiewał łagodny 

wiatr. Ptaki umilkły. 

W rocznicę lanckorońskiej 

bitwy 24 maja 2009 ten sam sło-

neczny las pełen był ich radosne-

go szczebiotu, wpisującego się jak 

dzwoneczki podczas podniesienia 

w oprawę liturgiczną mszy świę-

tej, odprawianej tu ku czci boha-

terów, którzy przegrali ostatnią 

bitwę Konfederacji Barskiej. Wie-

dzieli, że ją przegrają, ale poszli 

za wezwaniem Kazimierza Puław-

skiego i jeśli Ojczyzny obronić nie 

umieli, umrzeć za nią umieli. Te 

same drzewa, które były świadka-

mi tamtych wydarzeń, wtórowały 

modlitwie wiernych odwiecznym 

szumem wiatru w konarach… z Sy-

nem swoim nas pojednaj, Synowi 

swojemu nas polecaj….

Rok temu w tym miejscu, 

obok mogił ponad 300 Konfedera-

tów Barskich, stanęła leśna kapli-

ca. W tym – w kaplicy umieszczona 

została rzeźba Archanioła Michała 

z gorejącym złotym mieczem, na 

wieki powstrzymującym Lucyfera. 

Tak oto samotna leśna mogiła sta-

ła się symbolem nadziei. Głosi, że 

w największej rozpaczy i wobec naj-

tragiczniejszej klęski człowiek nie 

musi przegrać swojego życia, skoro 

sam hetman anielski przyszedł, by 

zaprowadzić go do Domu.

Magiczne jest to miejsce – jak 

zauważył burmistrz Sułkowic Piotr 

Pułka. Ma w sobie aurę rodem 

z Dewajtis Marii Rodziewiczówny. 

Nie dziwi więc, że Towarzystwo Mi-

łośników Lanckorony, wspierane 

przez samorząd gminy Sułkowice, 

postanowiło uczynić zeń perłę na 

szlaku Konfederatów Barskich. 

Hetman powiedzie nas do Domu

Pięciu ludzi przez trzy lata ciężko 

pracowało fizycznie i nogi schodzi-

ło by zyskać pomoc finansową dla 

swojego przedsięwzięcia. W tym 

miejscu ludzie miejscowi i prze-

chodzący turyści powinni uczyć się 

historii i miłości ojczystego kraju 

– od tych cichych mogił – twierdzi 

Józef Pitala, pomysłodawca i głów-

ny budowniczy szlaku Konfedera-

tów wokół Lanckorony. Pasjonaci 

nie szczędzili własnych wysiłków. 

Józef Pitala opowiada, jak postawa-

ły nagrobki w Lesie Groby. Kamie-

nie sam wnosił z dołu Władysław 

Pająk, później przyniósł zaprawę 

i łączył kamienie w krzyże o nie-

regularnych kształtach. Dobro 

jest jak magnes – przyciąga dobro 

w innych ludziach. Tak oto pasjona-

ci spotkali na swojej drodze Wojcie-

cha Kurdziela, artystę rzeźbiarza, 

który najpierw wyrzeźbił kapliczkę,  

w niej konfederacką pietę, a w rok 

później – posąg Archanioła Michała 

z mieczem ognistym i Lucyferem 

pod stopami. Pan Kurdziel wykonał 

swoją pracę absolutnie społecznie. 

Dał wielką pracę i wielki kunszt, 

mówiąc, że zapłacimy kiedy będzie-

my mieli i ile będziemy mieli, a jak 

nie będziemy mieli, to i tak swoją 

pracę wykona. Tego, co mu daliśmy 

może na materiał starczyło, a może 

nie. No bo co to jest stawka 3,5 zł dla 

artysty – mówi Józef Pitala. Woj-

ciech Kurdziel natomiast, ze wza-

jemnością, pod niebiosa podnosi za-

sługi i społeczną pasję pana Józefa 

i jego przyjaciół na konfederackim 

szlaku. 

Miejsce pod lipą w środku 

lasu nad Harbutowicami jest rze-

czywiście „magiczne”. Opodal 

znajduje się kamień graniczny, 

przy którym spotykają się gminy 

Sułkowice, Lanckorona i Budzów. 

I ta bardzo stara, pomnikowa lipa! 

To niecodzienne drzewo w lesie, 

żywe świadectwo, że w tym miej-

scu – jak podaje tradycja – stał 

pierwszy harbutowski kościół pw. 

św. Michała właśnie. Na przełęczy 

w górach, na połowie drogi między 

harbutowską i budzowską osadą.

Podczas niedzielnej majówki 

w dniu Wniebowstąpienia Pań-

skiego na polanie w Lesie Gro-

by zgromadził się kolorowy tłum 

tych, którym droga jest pamięć 

ojczystej historii. Przyszli całymi 

rodzinami, by modlić się wspólnie, 

prosić o łaski dla Ojczyzny. Inni 

zatrzymali się na turystycznym 

zielonym szlaku na chwilę zadu-

my między modlitwą a szumem 

drzew. Ks. proboszcz Zbigniew 

Nowak poświęcił nową rzeźbę 

w kapliczce, kobiety przystroiły 

ołtarz polowy leśnymi konwalia-

mi, na grobach konfederackich 

zapłonęły znicze. Zieleń lasu 

rozświetliły biel i czerwień flag 

i kwiatów. Dzień wcześniej służby 

miejskie z Sułkowic uprzątnęły 

to miejsce, wykosiły trawę. Nad 

spokojem miejsca unosił się głos 

kaznodziei: Każdy chce być wolny. 

Do wolności dążą ludy i narody. 

Przypomniał dzieje Rycerzy Ma-

ryi, u Chrystusa na ordynansie. 

Przypomniano zasługi Michała 

Tondyry ze Szklanej Góry i leśni-

ka Michała Jopka, który znalazł to 

miejsce i jak potrafił, tak się nim 

opiekował póki nie znalazł sojusz-

ników w swoim trudzie Strażnika 

Grobów. W paradnym górniczym 

stroju Józef Nocula dopominał 

się o pamięć i cześć dla bohate-

rów sprzed 300 lat i tych żyjących 

świadków miłości do ziemi i histo-

rii ojczystej.
Anna Witalis Zdrzenicka 

fotoreportaż na okładce obok

Majówka w Lesie Groby jest szczególna pod każdym względem. 

Bez patosu, pełna lekkości miejsca, ale też jego dostojeństwa, 

które każe ściszać głos, wsłuchiwać się w odgłosy lasu i półszeptem 

wymawiać słowa, które gdzie indziej zabrzmiałyby koturnowo i patetycznie. 

Tu są na miejscu, więc nie rażą. Wpisują się w klimat jedyny w swoim rodzaju. 

Kto raz trafił w to miejsce, powróci do jego spokoju i majestatu.
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