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Owoce ziemi i pracy rak ludzkich

5 września – XII Dożynki Powiatowe
w Sułkowicach
Dziewięć wieńców otoczyło ołtarz kościoła parafialnego w Sułkowicach,
dziewięć misternych arcydzieł – owoców ziemi i pracy rąk ludzkich, artystycznego smaku i dziedzictwa
kultury własnych regionów. Dziewięć gmin powiatu myślenickiego przywiozło je w niedzielę 5 września
na Dożynki Powiatowe, których gospodarzem w tym roku były Sułkowice.
Księża poświęcili je w kościele, delegacje ośpiewały na
dożynkowej scenie na stadionie Gościbi, a jury konkursowe
uznało, że tak piękne wieńce
trzeba nagrodzić równo, zaś za
najpiękniejszy z nich uznano
koronę z Dobczyc, co oznacza,
że ta gmina będzie gospodarzem przyszłorocznych dożynek.

żowej imprezy. Szkoda, że tak
wielkie święto w Sułkowicach
natrafiło na tak bardzo niesprzyjającą pogodę.

a pogoda jak zwykle

Zaszczyt dla gminy...
Takie wydarzenie w gminie zdarza się raz na kilka,
a nawet kilkanaście lat. Dożynki powiatowe co roku organizuje inna gmina – gotowa do
podjęcia tego zadania i dysponująca warunkami sprzyjającymi przygotowaniu tak presti-

Gospodarze tegorocznych dożynek powiatowych – od lewej: starościna dożynek Lucyna
Biela, starosta powiatu myślenickiego Józef
Tomal, burmistrz Piotr Pułka i starosta
dożynek Jan Hodurek.
Fot. AWZ

W „budynku B”
Często ostatnio słyszymy i czytamy w ogłoszeniach, że coś będzie
miało miejsce w „budynku B” . Usytuowany na zapleczu Urzędu
Miejskiego, malutki budynek w podwórzu niepostrzeżenie
zaczyna pełnić rolę gminnego centrum poradnictwa.

Porady w „budynku B”
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego – Agnieszka Ochnicka
– w poniedziałki, czwartki i piątki
w godzinach od 8 do 15;
Leśniczy – Józef Kania – w piątki
w godzinach od 12 do 14;
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego – punkt konsultacyjny dla mieszkańców naszej gminy
w tym roku będzie czynny w terminach: 12 października, 9 listopada
i 14 grudnia – od godziny 9 do 13.

(awz)

Wybrane z numeru:

Centrum gminnego poradnictwa

Na stałe rezyduje tu Straż
Miejska, a w określonych dniach
specjaliści różnych dziedzin i instytucji dyżurują, by ułatwiać życie mieszkańcom, służyć im radą
i pomocą.

Można powiedzieć – jaki
rok, takie dożynki. A był to rok
wytężonej pracy i igraszek żywiołów, próbujących udaremnić ludzki trud. Goście przybyli
na uroczystości podkreślali, że
doceniają trud organizatorów
– starostwa powiatowego i naszej gminy – w przygotowanie
święta, wyrażali słowa uznania
za uroczystą oprawę, nawet pomimo tak niesprzyjających warunków pogodowych.

Liberalizacja we wnioskach do LGD

s. 4.

Pożar na Ptasznicy

s. 5

Zapisy do Świetlicy

s. 5

Inwestycje czterolecia

s. 6 – 10

Collegium Juvenum – terminy
konsultacji prawnych podawane są
na bieżąco.

Wywiad z burmistrzem

s. 11–13

ARiMR rolnikom
poszkodowanym w powodzi

Dożynki Gminne

Do tej listy dopisujemy jeszcze Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawicielka Agencji w najbliższym czasie
będzie dyżurowała w budynku „B”

w poniedziałek 11 października w godzinach od 9 do 11,
w związku z nowymi możliwościami, z jakich skorzystać mogą rolnicy poszkodowani w powodzi
oraz wskutek osuwisk w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich PROW.
(red.)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego s. 13
s. 14

Dożynki Powiatowe w Sułkowicach s.17–21
Polskie dożynki we Francji

s. 21

Orkiestra na dożynkach w Skrzypcu s. 22
Pielgrzymka konna do Kalwarii

s. 23

Pożegnanie Lata na Kamieńcu

s. 24

Festyn w Krzywaczce

s. 25

Wywiady o ASG Hunters i Retro

s. 26–27

Święto w OPS

s. 28

Odpust na Oblasku

s. 29
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II nabór wniosków LGD

Jakie wnioski?

W dniach od 30 czerwca do 29 lipca przez Lokalną Grupę Działania „Między Dalinem i Gościbią”
prowadzony był kolejny nabór wniosków w działaniach: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Małych projektów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Nabór ten poprzedzony został dzie. Stowarzyszenie Muzyczne
cyklem spotkań informacyjnych Fermata – Orkiestra Reprezentaw poszczególnych sołectwach. Do cyjna Miasta i Gminy Myślenice
składania wniosków zachęcali- złożyło wniosek o dofinansowanie
śmy waz z burmistrzem również zakupu strojów, instrumentów
organizacje pozarządowe na spo- i szkoleń. Stowarzyszenie Muzycztkaniu w Sułkowicach. W trakcie na Parantela z siedzibą w Krzytych spotkań wydawało się, że tym waczce – wniosek o zakup strojów
razem wniosków nie zabraknie. i wyposażenia dla Orkiestry Dętej
Przedstawiciele sołectw i organi- Krzywaczka–Bęczarka. Stowarzyzacji pozarządowych deklarowali szenie to zostało zorganizowane
chęć składania projektów, a Za- i zarejestrowane przed naborem,
rząd LGD pełną gotowość pomocy aby móc pozyskiwać środki dla
swojej orkiestry.
w przygotowaniu wniosków.
Niestety, wielu potencjalnych beneficjentów zrezygnoObecne zmiany przepisów ułatwiają dostęp do
wało z ubiegania się o dotacje
pieniędzy z LGD. Wnioskodawca, nie musi już na ogół
i w konsekwencji w naborze
dysponować wkładem w gotówce. Za 30% wkładu
zostało złożonych 8 wniosków,
własnego uznawana jest też często: praca własna,
w tym 7 „Małych projektów”.
usługi świadczone nieodpłatnie, a także udostępnieGmina Myślenice złożyła wnionie ziemi, nieruchomości, sprzętu i surowców.
ski o dofinansowanie „Odnowy
Jest to szansa dla organizacji pozarządowych
centrum wsi Osieczany” oraz
i indywidualnych przedsiębiorców.
oznakowanie wsi w częściach
Starajmy się ją wykorzystać.
północnej i południowej gminy.
Gmina Sułkowice złożyła wniosek o dofinansowanie organizacji
Podsumowując wyniki nabodożynek powiatowych, których ru, po raz kolejny pieniędzy było
była gospodarzem w roku 2010.
więcej niż wniosków. Było sporo
Poza samorządami o unijne pomysłów, jednak zabrakło czadotacje ubiegały się tylko trzy orsu na ich dopracowanie i złożeganizacje pozarządowe. Muzeum
nie wniosków. Zabrakło może też
Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach złożyło dwa wnioski trochę odwagi i wiary, że pomimo
o odnowę zabytkowych, przydroż- trudności proceduralnych, można
nych kapliczek w Borzęcie i Zawa- zdobyć pieniądze na działalność.

Sesje
16 sierpnia

Rada zdecydowała o zaciągnięciu oprocentowanego kredytu
długoterminowego do wysokości
191 tys. 500 zł. Z tych środków
115 tys. zł przeznaczone zostanie
na budowę chodnika przy drodze
powiatowej w Rudniku Dolnym.
Inwestycja będzie więc finansowana na zasadach ogólnych, tzn.
po połowie przez właściciela drogi
(powiat) i gminę.
Na mocy uchwały w sprawie
ustalenia kierunków działań dla
Burmistrza Gminy Sułkowice,
kluby sportowe działające na terenie gminy mogą być zwolnione
z opłat za korzystanie z hali sportowej przy gimnazjum im. Stefana
Kard. Wyszyńskiego w okresie od
listopada 2010 r. do marca 2011 r.
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Adam Gumularz
Wiceprezes Zarządu LGD

miejskiej

Do LGD „Między Dalinem
i Gościbią” złożono 8 wniosków
o dofinansowanie małych projektów.
Radni ubolewali, że tak mało mieszkańców gminy składa wnioski.
Poruszono również problem
Rudnika Dolnego, praktycznie odciętego od transportu publicznego.
Burmistrz rozmawiał w tej sprawie
z dyrekcją PKS w Myślenicach.
Przewoźnik stwierdził, że autobusy
mogą jeździć tą trasą jedynie za dopłatą, albo w przypadku gwarancji,
że znajdzie się 30 chętnych, którzy
wykupią bilety miesięczne.

16 września

Że można zrealizować ciekawe pomysły, przy niewielkim, własnym
wkładzie finansowym.
Przed nami kolejny nabór,
który najprawdopodobniej odbędzie się w styczniu 2011 r.. Urząd
Marszałkowski, do którego trafiają
nasze wnioski, ograniczył ilość naborów, a więc będzie tylko jeden
nabór w roku 2011. Należy więc już
dziś przygotować się do wnioskowania o unijne dotacje poprzez Lokalną Grupę Działania. Każdy potencjalny wnioskodawca może uzyskać
pomoc ze strony Biura LGD, zarówno przy weryfikacji pomysłu
na projekt, jak i w opracowaniu
konkretnego wniosku. Można się
umówić na indywidualne konsultacje lub skorzystać z organizowanych przez LGD szkoleń.
Dotyczy to mikroprzedsiębiorców, rolników poszukujących dodatkowych źródeł dochodów oraz
organizacji pozarządowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt
na skrzynkę e-mail leader@sulkowice.pl lub telefonicznie we środy
od 11.00 do 16.00, oraz czwartki
i piątki od godz. 8.00 do 14.00 pod
numerem 12-273-00-13.
Warto skorzystać z pomocy,
szczególnie w zakresie „Małych
projektów”.

Sprawozdanie finansowe za
pierwsze półrocze złożyły instytucje kultury: biblioteka i ośrodek
kultury. Radni przyjęli także in-

formację o wykonaniu budżetu za
I półrocze, analizę stanu rolnictwa,
ochrony środowiska i ekologii na
terenie gminy, wprowadzili bieżące korekty do uchwały budżetowej
oraz podjęli uchwałę nowelizującą
tryb prac nad projektem uchwały
budżetowej.
Na sesję przybyli przedstawiciele małych firm handlowych
oraz mieszkańców, którzy złożyli
protest przeciwko lokalizacji na
granicy Sułkowic, Biertowic i Rudnika hipermarketu sieciowego.
Pod protestem przedstawionym
przez występującego w imieniu
protestujących dr. Stanisława Flagę widnieje 400 podpisów (szerzej
na ten temat w następnym numerze „Klamry”).
(red.)
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Groźny pożar na Ptasznicy

Zmiana Studium

Ocalały jedynie biura i magazyn

Coraz bliżej
do wyciągu
w Harbutowicach

100 ratowników z 24 zastępów JRG Państwowej Straży Pożarnej
i jednostek OSP rano 6 września gasiły pożar budynków firmowych
na Ptasznicy w Sułkowicach.
W akcji ratunkowej uczestniczyły Ochotnicze Straże Pożarne
z całej gminy Sułkowice, 4 zastępy
JRG z Państwowej Straży Pożarnej Krakowa, ciężkie samochody
i podnośnik hydrauliczny z PSP

w tym jeden z podnośnika hydraulicznego SH-25.
Strażacy musieli rozebrać zawaloną konstrukcję stalową hali,
żeby dotrzeć do źródeł ognia i dogasić go. Usunęli także arkusze blachy

Gaszenie pożaru na Ptasznicy. Do akcji włączony został podnośnik hydrauliczny z komendy powiatowej PSP w Myślenicach.

w Myślenicach, a także jednostki
OSP z Bysiny, Głogoczowa, Myślenic Dolnego Przedmieścia, Poręby,
Trzemeśni, Dobczyc i Wiśniowej.
Akcja trwała od 7:30 rano
do 13:00 po południu. Kierował
nią Komendant Powiatowy PSP
w Myślenicach mł. bryg. Sławomir
Kaganek.
Ogień strawił całkowicie halę
produkcyjną – ok. 900 m. kw. wraz
z parkiem maszynowym, lakiernię, kuźnię, część magazynu oraz
część wyrobów gotowych. Pracownicy zakładu bezradnie patrzyli,
jak płoną ich miejsca pracy. Strażakom udało się uratować budynek biurowy i nowo dobudowaną
część magazynową hali.
Ponieważ ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, dowodzący akcją zdecydował, by wezwać
na pomoc jak najwięcej dodatkowych sił i środków z terenu powiatu, szczególnie ciężkich samochodów gaśniczych; do dyspozycji
były także kontenery ze sprężarką
i aparatami powietrznymi.
Podano 8 prądów gaśniczych,

ze zniszczonego pokrycia dachowego oraz ze ścian zewnętrznych hali.
Joanna Gatlik

Po fazie obowiązkowych konsultacji gmina mogła wreszcie
przystąpić do dokonania zmian
w dokumentacji, umożliwiających
rozpoczęcie przez inwestora prac
przy budowie wyciągów narciarskich na stokach Szklanej Góry.
Niestety, od przystąpienia do
dokonania zmian do ich faktycznego zatwierdzenia musi upłynąć
jeszcze sporo czasu na nakazane
prawem procedury.
Obecnie publicznie ogłoszony
został zamiar sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Harbutowic w zakresie
wyznaczenie terenów usług sportu
i rekreacji – wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno
-socjalnym. Do 21 września zainteresowani mieszkańcy mogli składać wnioski do planu. O terminie
składania wniosków informowano
na stronie internetowej gminy oraz
poprzez ogłoszenia parafialne.
Obecnie rozpoczynają się prace planistyczne, a czekają nas jeszcze kolejne wyłożenia i konsultacje
z instytucjami nadzorującymi.
(red.)

Świetlica Środowiskowa po wakacjach

Rodzice mogą zapisać
Można tu odrobić lekcje pod fachową opieką,
spędzić twórczo czas wolny, pobawić się z rówieśnikami
i wymyślić razem coś ekstra. Czas tutaj spędzony
to modelowy przykład łączenia przyjemnego z pożytecznym
Prócz opieki pedagogicznej
i pomocy w odrobieniu zadań,
świetlica organizuje dzieciom wiele atrakcyjnych zabaw, spacery,
wyjazdy na basen, do kina, udział
w konkursach z nagrodami. Pomaga rozwijać zainteresowania, zapewnia też dostęp do internetu pod
kontrolą wychowawcy.
W ramach zająć prowadzone są
ćwiczenia reedukacyjne w zakresie
nauki czytania i pisania (zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Każde dziecko otrzymuje podwieczorek z ciepłym napojem.

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach
(ul. Sportowa 45 A, wejście od strony OPS)
oraz filie Świetlicy we wszystkich zespołach
placówek oświatowych
zapraszają dzieci w wieku od 7 – do 16 lat
codziennie w godzinach od 11.30 do 17.30.
Korzystanie ze Świetlicy jest bezpłatne.

Jak zapisać dziecko?
Nie potrzeba żadnego skierowania. Wystarczy pobrać, wypełnić
i zwrócić kartę uczestnictwa. W razie wątpliwości można zadzwonić
pod nr telefonu: 12 357 44 17.
Krystyna Sosin
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Sołtysi, radni, pracownicy UM na temat inwestycji mijającej kadencji

Cieszę się, że u nas...
Każdemu zadaliśmy to samo pytanie:
Z której inwestycji zrealizowanej w ciągu ostatnich 4 lat w swojej miejscowości cieszy się Pani/Pan najbardziej?
Odpowiadali – z zaskoczenia, bez czasu do namysłu – sołtysi i radni gminy Sułkowice.
Zwykle wymieniali kilka inwestycji. Wiadomo, pierwsza odpowiedź się liczy,
więc podajemy pierwszą wymienioną przez każdego z nich.

Wybrukowany kostką parking w centrum Biertowic.

W latach 2007–2009 na remonty i budowę
dróg ( w tym chodników) gmina wydała z budżetu
2 759 tys. zł, a w tym roku w budżecie zarezerwowano 100 tys. zł na drogi powiatowe i 228 tys. zł na
drogi gminne i wewnętrzne.
Powstały duże, wygodne, brukowane parkingi i place: w Sułkowicach przy OSP, w Biertowicach przy OSP, w Krzywaczce przy Centrum
Kultury oraz przy OSP, plac targowy, a następnie
parking na Zielonej, w Rudniku przy kościele,
parking przy OSP w Harbutowicach.
Ułożone zostały nowe chodniki we wszystkich miejscowościach gminy.
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1200 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej Na Końcówkę w Harbutowicach.

Danuta Chodnik – sołtys Harbutowic:
– Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Na wagę złota jest
każdy metr porządnej drogi w Harbutowicach.

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

inwestycje w toku

Lekcja wf na boisku przy szkole w Biertowicach.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Lucyna Biela – sołtys Biertowic:
– boisko przy szkole i wykup ziemi pod boisko ogólnodostępne.

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

Fot. Joanna Gatlik
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Zofia Góralik– sołtys Rudnika:
– Kanalizacja, gimnazjum i chodnik
w Rudniku Dolnym
(wymienia
jednym
ciągiem
w pierwszej odpowiedzi). Że w ogóle to gimnazjum
u nas jest, a co
dopiero
budowa
nowego
skrzydła
szkoły dla gimnazjum.
Chodnik
z kładką dla pieszych
w Rudniku Dolnym.
Fot. Anna Witalis
Zdrzenicka

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Janusz Starzec – sołtys Krzywaczki:
– Centrum Kultury. Mamy nareszcie porządne i ładne
centrum wsi. Rośnie nam w tym centrum przedszkole.

Budowa przedszkola w Krzywaczce.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Rudniku.
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Adam Bargieł – przewodniczący Rady Osiedla, czyli sołtys Sułkowic:
– Ścieki. Obecnie nie ma nic ważniejszego.

Jan Socha – przewodniczący Rady Miejskiej:
– Kanalizacja.

Wiesław Moroń – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
– Kompostownia. Zdecydowanie kompostownia.

Marta Biernat – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
– Plac targowy na Zielonej i uporządkowanie parkingu
przy wjeździe do miasta.

Budowa kanalizacji w gminie

Otwarcia placu targowego na Zielonej

Mówią szefowie gminnych inwestycji

Tym możemy się pochwalić
Ludzi zajmujących się na co dzień gminnymi inwestycjami, pracowników referatu inwestycji
zapytaliśmy: Z których inwestycji możemy jako gmina być dumni, z czego powinniśmy się cieszyć?
Jerzy Biernat – kierownik referatu inwestycji:
– Dla mnie sam zasięg inwestycji w zestawieniu z relatywnie niewielkim budżetem gminy, to jest coś. Ale uważam, że nie dość na co dzień doceniamy skalę współpracy
gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Proszę zwrócić uwagę, w ilu miejscach jednocześnie prowadzone są
u nas prace regulacyjne w korytach potoków. Przecież
w okolicy nie jest to powszechne. Gminy narzekają, że
nie mogą się doprosić o regulację. Praktycznie wszystkie
drogi wojewódzkie mają u nas chodniki. Niedługo będzie
można obejść całą gminę po chodniku. W jakiś sobie tylko wiadomy sposób burmistrz potrafi zachęcić inwestora,
zaprosić do nas, może stworzyć przyjazne warunki pracy,
a może to siła przekonywania. Jak by nie było – są u nas
i robią na rzecz gminy naprawdę bardzo wiele.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Regulacja stopnia na ujęciu wodnym w Harbutowicach

Regulacja Harbutówki (w tym miejscu już Skawinki) na Zielonej
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Wojciech Bargieł – inspektor referatu inwestycji
Słusznie kierownik mówi o współpracy z Zarządem
Dróg Wojewódzkich i o sprzyjającym klimacie. Ale to
dotyczy nie tylko dużych podmiotów. Jeszcze kilka
lat temu nie można było do Sułkowic kogoś zaprosić,
jeśli się go nie przenocowało i nie ugościło w domu.
Dziś mamy kilka wysokiej klasy hoteli, restauracji,
centrum handlowe. Na stoku w Harbutowicach ma
powstać wyciąg narciarski. To wszystko bardzo podnosi standard gminy i stwarza nowe możliwości rozwoju naszym miejscowościom i mieszkańcom.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

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

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

Dorota Gabryl – zastępca kierownika referatu inwestycji
Mnóstwo poważnej pracy i naprawdę dużo satysfakcji dała mi szkoła w Krzywaczce. Tam konieczne były
poważne modernizacje, teraz jeszcze dojdzie skrzydło przedszkola. Cieszy, gdy się widzi, że praca nie
idzie na marne, że służy i przynosi efekty.
Takimi sztandarowymi inwestycjami są też boiska.
Ale to już było albo jest w trakcie realizacji.
Przed nami następne poważne wyzwanie – budowa
skrzydła gimnazjum w Rudniku. To, że zanim skończy się jedno, już czeka następne i można to następne projektować i wykonywać, to continuum w inwestycjach oświatowych, to moim zdaniem jest powód
do zadowolenia.

Narada dyrektorów połączona z prezentacją tablicy multimedialnej w szkole w Krzywaczce, w sali powstałej wskutek modernizacji pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni węglowej

Dzisiaj jest to zwyczajny stok Szklanej Góry
w Harbutowicach. Już niedługo przetnie go
wyciąg narciarski i trasa zjazdowa

Witold Magiera – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach
Zastanawiam się, co tak naprawdę odpowiedzieć.
Bo w dziesiejszych czasach nasze składowisko samo
w sobie już nie jest tak reprezentacyjne, jak jeszcze
dwa lata temu. Wtedy byliśmy pionierami gospodarki odpadami. Dziś powstają duże składowiska marszałkowskie, a perspektywą są nie tyle składowiska,
co spalarnie. Choć oczywiście nasze składowisko jest
nadal wzorcowe jako małe składowisko gminne.

Otwarcie sortowni i kompostowni na składowisku
odpadów komunalnych w Sułkowicach
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Cieszy mnie bardzo kompostownia, bo była bardzo potrzebna, by mogła prawidłowo funkcjonować
oczyszczalnia ścieków. Zwłaszcza, że będziemy ją
rozbudowywać.
Ale najbardziej cieszy poziom świadomości ludzi, to, że sortowanie u źródeł u nas stało się normą.
Jeżeli na danym odcinku jeszcze niedawno wystarczyły dwa transporty do zebrania odpadów sortowanych w kolorowych workach, to dziś potrzebnych jest
siedem. Ma na to wpływ oczywiście także wzrost zamożności ludzi, którzy mogą już sobie pozwolić na
kupowanie większej ilości dóbr. Ale nie zmienia to
faktu, że te odpady ludzie sortują.
Jest przed nami jeszcze zadanie, którego wszyscy się po trosze boimy, bo bardzo kosztowne, ale
niezwykle potrzebne. Mówi się o kanalizacji, rozbudowujemy wodociąg, ale musimy w najbliższym czasie zmodernizować ujęcie wodne. Mamy rewelacyjną
wodę. Nie możemy dopuścić do pogorszenia jej jakości przez wadliwie działający przesył. Niewdzięczna inwestycja, bo jej nie widać. Za to będzie widać,
a raczej czuć jej brak, jeśli się tej modernizacji nie
wykona. Kolejne powodzie i podtopienia pokazują to
najlepiej, gdy z kranu z wodą leci muł. Ale powodem
do zadowolenia może też być i to, że przy kolejnych
atakach powodzi praktycznie nie było dłuższych
przerw w dostawie czystej wody.

Plac zabaw w Rynku w Sułkowicach.
Przez dwa lata gmina tworzyła i doposażała ogólnodostępne place zabaw dla dzieci w każdej miejscowości

fot. Jarosław Sowa

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

fot. Jakub Zdrzenicki

Z czego
cieszą się dzieci

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

Triumwirat Wojciech Bargieł, Jerzy Biernat i Witold Magiera na tle hałdy mułu wydobytego podczas czyszczenia
zbiornika po tegorocznych powodziach.
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Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

zebrała awz

Otwarcie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego im. Janusza Światłonia, usytuowanego przy szkole
podstawowej w Sułkowicach.
Inwestycja dotowana z programu „Blisko boisko”.
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Z burmistrzem Piotrem Pułką rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka

Mamy jeszcze dużo do zrobienia
– Zacznijmy nietypowo, mało
medialnie, od narzekania. Cztery
lata temu ogłosił Pan ambitny program wyborczy. Czego nie udało
się Panu z niego zrealizować?
– W zasadzie tylko nie sfinalizowaliśmy w tym czasie pełnej
kanalizacji gminy. Nazbyt optymistycznie zakładałem, że po czterech
latach będziemy mieli działającą
kanalizację w każdej miejscowości.
Inwestycja trwa i jest realizowana
najszybciej, jak to tylko możliwe.
– Od czego zależy „możliwe”
i „niemożliwe”?
– Jest wiele czynników, na
które nie mamy wpływu – takich
jak przedłużające się procedury poza gminą czy tzw. czynnik
ludzki. To zawsze najtrudniejsza część inwestycji, żeby się
ludzie zgodzili na przeprowadzenie sieci przez ich działki.
Jeśli się nie da uzgodnić optymalnej drogi, musimy szukać
innych rozwiązań. Czasami to
się mści. Wystarczy przytoczyć
przykład odcinka kanalizacji
w Sułkowicach, który regularnie niszczą nam kolejne powodzie. Musieliśmy prosić zarząd
wód o podniesienie koszy przy
brzegu rzeki, bo naprawdę innego przebiegu kolektora nie
dało się uzgodnić. No i oczywiście, kanalizacja to potężne
pieniądze. Żadna znana mi
gmina nie jest w stanie przeprowadzić pełnej kanalizacji
z własnych funduszy. Jesteśmy uzależnieni od dotacji
i dofinansowań. Pozyskujemy
te pieniądze, ale to niestety trwa.
Nie wycofuję się jednak z przyrzeczenia, że kanalizacja będzie
w każdej miejscowości. Inwestycja
jest realizowana, przygotowane
mamy następne zgody, projekty
i potrzebną dokumentację.
– Po co właściwie tyle pieniędzy
topić w ziemi? Wielu ludzi uważa,
że kanalizacja ważna jest w dużych
skupiskach, ale że w małych miejscowościach nie jest konieczna. Wcale
się nie dopominają o tę akurat inwestycję, bo to później są stałe koszta,
których wcześniej nie ponosili.
– Gdyby zgodnie z obowiązują-

cym prawem mieli szczelne szamba,
to wywóz kosztowałby ich znacznie
więcej niż opłata za odprowadzenie
ścieków do sieci. Ale kto ma szczelne szambo? Na palcach można policzyć. A konsekwencje? No cóż. Jeszcze w czasach mojego dzieciństwa (a
taki stary przecież nie jestem), łowiliśmy w naszej rzece w Sułkowicach
raki i kąpaliśmy się w niej. Dziś już
się nam trochę rzeczka oczyszcza,
już tak nie śmierdzi, jak jeszcze kilka lat temu. Już widać i czuć efekty
częściowej kanalizacji Sułkowic. Jest
szansa, że gdy skanalizujemy całą
gminę, znów będziemy mieć czystą
wodę w rzece nieskażone tereny zalewowe, pełne bogatej roślinności,
na których odżyją wymierające ga– Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie w tej kadencji?
– Chyba to, że udowodniłem,
iż demokracja w samorządzie gminnym jest możliwa. Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję, miałem w radzie
tylko trzech radnych z mojego komitetu wyborczego, trzech „swoich
ludzi”. Spora część radnych była
z opozycji, pozostali nie czuli się
w żaden sposób ze mną związani.
A jednak w zasadzie nie odrzucali
projektów uchwał. Nigdy na nikogo
nie wywierałem żadnej presji, nie
umawiałem głosowań. Działałem
z otwartą przyłbicą, owszem przekonując do swoich koncepcji – na forum
rady i w komisjach – ale poprzez argumentowanie, przedstawianie swoich racji, rozwiązań prawnych.
tunki zwierząt, ptaków i owadów.
– To przecież normalne, dlaczego Pan uznaje to za osiągnięcie?
– To, co teoretycznie jest normalne, w praktyce często jest nieosiągalnym standardem. Wiem,
o czym mówię, bo byłem przecież
radnym i przewodniczącym rady
w poprzednich latach. W tej kadencji normalne stało się też praktycznym standardem rady i funkcjonowania urzędu.
– Czy na poziomie gminy możemy mówić o polityce?
– Z całą pewnością nie.
– Co zatem różni, by nie powie-

dzieć różnicuje, radnych?
– Zapatrywania, punkt widzenia na temat poszczególnych rozwiązań, wyobrażenia, jakie mają na
dany temat. Ale to jeszcze nie polityka. Często jest tak, że w jednej
kwestii zgadzamy się wszyscy, w innej są podzielone zdania, ale nigdy
tak, by zawsze jedne i te same osoby kontrowały decyzje z przyczyn,
że tak powiem „ideologicznych”.
– Które decyzje były najtrudniejsze, najbardziej kontrowersyjne?
– Były trzy takie trudne momenty. Pierwszy, to sprawa stołówek w szkołach. Strasznie
trudno było przekonać radę
i dyrektorów szkół. Musieliśmy stoczyć prawdziwa batalię.
Ale się uparłem, postawiłem
sprawę na ostrzu noża. Wiem,
że dziś te gminy, które korzystają nadal z usług ajenta prowadzącego catering obiadów
w szkołach, mają stawki nawet
8,50 zł za obiad. A u nas rodzice
płacą od dwóch lat 3,50 zł albo
nawet mniej. Płacą za produkty, tzw. wsad do garnka, gmina
pokrywa energię i pracę ludzką. Pewnie, że nas to kosztuje. Ale zależało mi bardzo na
tym, żeby jak najwięcej dzieci
mogło jeść wartościowe obiady
w szkołach. Pomógł Ośrodek
Pomocy Społecznej, który z rządowego programu dożywiania
doposażył stołówki szkolne.
– Dlaczego Panu na tym tak
zależało. Przecież większość dzieci
i tak je obiady w domach, a pozostałym kupował je OPS.
– Tak się mówi. A przecież rodzice pracują, coraz częściej babcia
też jeszcze pracuje albo nie mieszka w pobliżu. Obiad w domu jest
późnym popołudniem, a dziecko
potrzebuje zjeść ciepły posiłek
w połowie dnia. Poza tym jedzenie
wspólne w szkole integruje środowisko, dzieci uczą się kultury
wspólnego jedzenia, mamy możliwość zadbania o to, by zjadały odpowiednią ilość warzyw, owoców,
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działalność na terenie naszej gminy
i z pożytkiem dla niej (jak np. wyciągi narciarskie w Harbutowicach),
my możemy jedynie pomóc mu zna– Drugi moment to pewnie rozleźć grunty prywatne, które mógłby
dział ośrodka i biblioteki. A trzeci?
od ludzi dzierżawić lub wykupić (o
– Gimnazjum w Rudniku. To
była właściwie idea i batalia środo– Ilu ludzi Pan w efekcie zwolnił? ile się oczywiście zgodzą) i wspierać
wiska rudnickiego, którą w urzędzie
– Ja? Nikogo. Po co miałem potrzebne inwestycje wszelką popoparliśmy. Trzeba było przekonać zwalniać wypróbowanych ludzi, mocą urzędową i prawną. Nie mamy
radnych, że to ma sens, wyjdzie dzie- dobrych fachowców? Byłbym głup- własnych terenów, więc nie możemy
powiedzieć: „Proszę, tu mogą pańciom na korzyść. Nie bez znaczenia cem, gdybym tak postąpił.
stwo działać”. A czy jesteśmy gmibyły też argumenty finansowe.
– Wszyscy byli tacy dobrzy?
ną biednych ludzi? Myślę, że nie
– Obydwie batalie – o gimna– Większość. A byli i tacy, któ- odbiegamy pod tym względem od
zjum i rozdział ośrodka kultury rzy nie byli właściwie wykorzystani okolicznych terenów. Tylko że nam
i biblioteki, to stosunkowo świe- i marnowali swoje możliwości na udało się pobudzić aktywność ludzi,
że sprawy. Czy można już mówić nieodpowiednich, gorszych stano- wesprzeć tych, którzy chcieli coś roo efektach?
wiskach. Znakomicie sprawdzili bić, zachęcić innych, docenić tych,
– Gdyby nie przepisy prawne, się po reorganizacji, wykonując którzy są tego warci. To dlatego tak
pewnie w ogóle nie byłoby kwestii obowiązki bardziej dostosowane do znakomicie prosperuje teraz Koło
rozdziału. Ale podczas ostatnich możliwości, umiejętności i doświad- Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4 lat staraliśmy się upoz rewelacyjną szefową Darządkować
status
prawnutą Sołtys, modelowo prany wszystkich instytucji
cuje Polski Komitet Pomocy
gminnych i poczynań gmiSpołecznej dowodzony przez
ny. Przepisy w tej spranieocenioną Krystynę Sosin,
wie
były
jednoznaczne.
mamy prężnie działające
A efekty? Myślę, że można już
od trzech lat, kipiące enero nich mówić. Gimnazjum
gią i pomysłami koła gospow Rudniku przyjęło się do
dyń w każdej miejscowości.
tego stopnia, że wszyscy
A przecież to wszystko jest
już zdążyli zapomnieć, że
działalność społeczna. Nikt
były jakieś różnice zdań.
nie bierze za to ani grosza, nie
I dobrze, bo tu nie chodzi
odnosi żadnych prywatnych
o to, kto miał rację, tylko
korzyści. No i mamy genialo to, żeby wprowadzane
ny Ośrodek Pomocy Społeczrozwiązania się sprawdzały
nej, który robi o wiele, wiele
Na festynie w Krzywaczce z sołtysem i mieszkańcami więcej, niż musi z obowiązku
z pożytkiem dla ludzi.
fot. z prywatnych archiwów
A wskutek podziału ośrodnarzuconego prawem. Jeśli
ka kultury zyskaliśmy druidzie o ludzką aktywność
czenia. W końcu nagrody „Wzorcogą instytucję kultury – ambitną, wego Urzędu” dla naszej gminy nie i wolę działania, mogę powiedzieć,
wychodzącą do ludzi, starającą się wzięły się znikąd. Na markę w wo- że jesteśmy gminą bogatą.
zaistnieć w środowisku i dobrze jewództwie odnośnie zarządzania
– Powiedział Pan kiedyś, że
pojmującą swoją rolę. Biblioteka kapitałem ludzkim i standardów nasz OPS jest liderem wśród ośrodwydaje własne publikacje promu- obsługi klientów w urzędzie musie- ków małopolskich. Skąd taka pojące gminę, gromadzi lokalne wy- liśmy wszyscy uczciwie zapracować. chlebna opinia?
dawnictwa, a nawet zainicjowała Wciąż nad tym pracujemy, dosko– Bo jest liderem w pozyskiwacykl tomików poetyckich lokal- nalimy się, uczestniczymy w szko- niu funduszy zewnętrznych, m.in.
nych twórców, wydając wiersze leniach, bierzemy udział w „Pro- z Programu Operacyjnego Kapitał
pana Władysława Kuchty. Bardzo gramie doskonalenia jakości usług Ludzki, na pomoc mieszkańcom
korzystnie rozwija się Izba Tradycji publicznych w urzędach Dolnego gminy. Na dodatek jest to pomoc
pod auspicjami biblioteki. Ostatnio Śląska i Małopolski z wykorzysta- strukturalna, nastawiona na trwamieliśmy w bibliotece i w Izbie pu- niem doświadczeń Urzędu Miasta ły efekt w życiu ludzi, którzy z niej
bliczną telewizję i Radio Kraków. w Dzierżoniowie”.
korzystają. Dzięki tym środkom
Oczywiście nasza biblioteka bar– Postawił Pan na ludzi i na możemy nie tylko dać pieniądze na
dzo prężnie wypełnia zadania włapomoc ludziom. I rzeczywiście po- załatanie domowego budżetu, ale
sne. Tak, ta batalia o drugą instymoc społeczna rozwinęła się u nas też pomóc człowiekowi wrócić do
tucję kultury w gminie była bardzo
na imponującą skalę. Czy my jeste- aktywnego życia społecznego po
trudna. Ale i tak najtrudniejszy był
długotrwałym bezrobociu i izolacji
śmy biedną gminą?
początek kadencji.
– Zależy co się rozumie przez w środowisku, przełamać impas w
– Początki są trudne.
określenie „biedna gmina”. Jeste- rodzinie, wyrwać się z zaklętego
– Nie o to chodzi. Przyszedłem śmy biedni, bo nie mamy własnych, koła niemocy, zbliżać ludzi do siedo urzędu w atmosferze strachu. gminnych terenów. Kiedy zwraca się bie, integrować wspólnotę sąsiedz„Będzie zwalniał, będzie robił do nas inwestor pragnący prowadzić ką. To przecież nie są zwyczajne
wartościowych białek. Od sposobu odżywiania zależy przecież ich
przyszłe zdrowie i kondycja.
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czystkę, obsadzi swoich”. Musiałem ludzi przekonać, że nie taki
Pułka straszny, jak go namalowano, że nie kieruje się własnymi ambicyjkami, tylko interesem gminy
i mieszkańców.

Klamra 8 – 9 (217 – 218) sierpień – wrzesień 2010
mechanizmy działania opeesów.
Zadań własnych ośrodek ma tak
wiele, że trudno im podołać, a pracownicy naszego z własnej nieprzymuszonej woli tworzą programy
i zdobywają dodatkowe, niemałe
pieniądze, by dotrzeć ze skuteczną
pomocą jak najszerzej. Każdy, kto
chociaż raz rozliczał unijne pieniądze, wie, jak poważne zadanie bierze OPS na swoje barki.
– Gdybyśmy chcieli wskazać
białe plamy na mapie gminnych
działań, to odnoszę wrażenie, że jedną z największych byłaby oferta dla
młodzieży. Czy gmina rzeczywiście
nie może nic dla nich zrobić?
– Nic, to zbyt krzywdzące postawienie sprawy. Dzieci i młodzież
garnąca się do sportu nie powinna
na nas narzekać. W ostatnich latach
zainwestowaliśmy w rozwój, modernizację i rozbudowę bazy sportowej, zwłaszcza boisk, intensywnie
dofinansowujemy kluby sportowe
i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą – zarówno wprost
z budżetu gminy, jak ze środków
pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów społecznych.
Ale rzeczywiście boli mnie kultura
i wyjście z ofertą kulturalną dla
młodzieży.
– To dlaczego gmina z nią nie
wychodzi? Co nas blokuje? A może zamiast wymyślać propozycje własne,
dało by się usprawnić jakoś dojazd
wieczorem do Krakowa, bo większość
imprez interesujących dorosłą i prawie dorosłą młodzież rozpoczyna się
o takiej porze, że nie mają czym wrócić, a nie każdy młody człowiek może
pojechać własnym samochodem.
– Na transport publiczny nie
mamy wpływu. Natomiast bliskość
Krakowa jest błogosławieństwem,
ale też poważnym problemem.
Nie jesteśmy w stanie jako gmina stworzyć tak atrakcyjnej oferty, by konkurować z bogactwem
kulturalnym Krakowa i przecież
nie takie jest nasze zadanie. Nie
jesteśmy w stanie mieć nowości
kinowych i takiego standardu sali
kinowej, by równać się z kinami
krakowskimi, nie stworzymy tu
teatru na poziomie dorównującym najlepszym polskim teatrom.
Nikt rozsądny się na to nie będzie
porywał. Ale moglibyśmy mieć tu
ciekawe kino studyjne, na zasadzie
dawnych Dyskusyjnych Klubów
Filmowych (DKF), wzbogacające
nawet weekendową ofertę turystyczną gminy. Brakuje mi letnich

koncertów plenerowych naszych
własnych grup muzycznych. Oni
chcieliby się móc pokazać częściej
niż tylko na Dniach Gminy, bo w
końcu każdy twórca potrzebuje
publiczności, warunki na to też są
i można by to zrobić za stosunkowo
niewielkie pieniądze. Ale przecież
ja nie będę tego sam robił. Wydaje mi się, że przeznaczamy na ten
cel całkiem duże (w porównaniu
z innymi gminami) pieniądze.
W tym roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał na działalność kwotę
561 tys. złotych z budżetu gminy,
zaś Gminna Biblioteka Publiczna
kwotę 218 740 złotych. (razem 780
tys.). Kultura zawsze jest w jakimś
sensie niszowa. Jeden chce filmu,
drugi kocha teatr, inny czyta, słucha muzyki, uczestniczy w forach
dyskusyjnych, pasjonuje się sztukami plastycznymi, uprawia popularne dziedziny kultury i sztuki.
A to pozwala tworzyć atrakcyjne
środowiska. Sekcje tematyczne
w ośrodku kultury, to obecnie za
mało. Oczywiście, dobrze, że są.
Cieszy utrzymujący bardzo dobry
poziom ZPiT Elegia, orkiestry dęte
w kilku naszych miejscowościach,
zespoły muzyczne i taneczne oraz
każdy inny przejaw życia kulturalnego. Ale ich działania są za mało
widoczne, gdzieś gubi się kulturotwórcza rola ośrodka. W tej dziedzinie mamy naprawdę dużo do
zrobienia.
– Pozostaje nam jeszcze temat
powodzi. Szczęśliwie nie należymy
do gmin, które najbardziej ucierpiały
w tym roku. Niemniej straty są. Jak
widzi Pan szanse ich usunięcia?
– Rzeczywiście możemy mówić o szczęściu. Nie mamy na
naszym terenie żadnych domów
niezdatnych do użytku, żadnych
wysiedleń. Ale ludzie ponieśli dużo
poważnych strat, a i infrastruktura gminna mocno ucierpiała. Na
bieżąco usunęliśmy wszystko, co
leżało w naszych możliwościach.
Staramy się, na ile to tylko możliwe, pomagać tez ludziom w usuwaniu strat w ich gospodarstwach.
Obecnie zostały nam jeszcze
„grubsze” naprawy mostów i kładek. To są duże inwestycje, na które pozyskujemy środki i będziemy się starali przystąpić do nich
w jak najszybszym terminie.
– O czym jeszcze marzy burmistrz gminy Sułkowice?
– O basenie. Oczywiście otwartym, na kryty nas z pewnością nie bę-

dzie stać. Chciałbym, żebyśmy mogli
w upalne dni korzystać z wypoczynku nad wodą na własnym terenie.
– Jesienią rozpoczniemy budowę zalewu na Gościbi, prawda?
– Tak, nareszcie mamy zgody
na budowę i bardzo się z tego cieszę.
To będzie malutki zalew, rzeczywiście atrakcyjny dla mieszkańców
i dla nich przeznaczony. Ale przydałby jeszcze dodatkowo się basen, np.
na Zielonej albo przy kompleksie
sportowo-rekreacyjnym przy gimnazjum. Marzę też o tym, by doprowadzić nasze miejscowości do atrakcyjniejszego wyglądu. Centrum
Biertowic jest tu takim modelowym
przykładem, że się da. Mam nadzieję,
ze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjdzie tu z pomocą. Trzeba
nadawać naszym miejscowościom
atrakcyjny wygląd, by móc myśleć
o rozwijaniu turystyki.
– A mamy na to jakąkolwiek
szansę? Z jednej strony Zakopane
z Tatrami, z innych Myślenice, Sucha Beskidzka z Zawoją i królewski Kraków? Trochę jak marzenie
Kopciuszka o balu.
– Przypominam, że Kopciuszek trafił na bal i został królewną.
Rzecz w tym, by na ten bal trafić.
Mam nadzieję, że dużym krokiem
w tę stronę będzie uruchomienie
wyciągów w Harbutowicach. Bardzo mi zależy, by to się stało jak
najszybciej.
– To dlaczego tak się ta inwestycja ślimaczy. Niedługo będzie
rok, jak o niej mówimy, a nic jeszcze nie widać. Inwestor się nie śpieszy, czy gmina stawia przeszkody?
– Ani jedno ani drugie. Inwestor się śpieszy, my ze swojej
strony pomagamy we wszystkim,
co tylko możliwe, ale formalności
poza gminą i procedury uzgodnień
miejscowych planów są tak prawnie ustanowione, że to musi trwać
i nic nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Obecnie każda zmiana
musi być konsultowana przez kilka instytucji wojewódzkich, a co
chwilę pojawiają się nowelizacje
dodające jeszcze następne. W tym
roku z pewnością nie uda się jeszcze sfinalizować wszystkiego, co
potrzebne do rozpoczęcia budowy,
pomimo że wszyscy bardzo chcemy. Ale jesteśmy zdeterminowani,
więc inwestycja na pewno ruszy,
a jak zapewnia inwestor, warunki
w Harbutowicach są znakomite
i wyciąg jest skazany na sukces.
Wszyscy życzymy i jemu i sobie,
by miał rację.
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Rozpoczęcie roku szkolnego

Czas mnożenia talentów
Fragment Ewangelii odczytany jak co roku na inauguracyjnej Mszy św. w każdej z naszych miejscowości przypomniał o mnożeniu talentów, które otrzymujemy od Boga.
Dla nauczycieli i uczniów rozpoczął się właśnie czas na szlifowanie i mnożenie talentów.
Oby żaden się nie zmarnował…
Pierwszy września oznacza
także uroczyste apele. Dotyczą
nie tylko symbolicznego pożegnania wakacji – słońca, morza, gór
i „wolności”, ale zawsze są połączone z zadumą i pamięcią o bardzo smutnej datcie historycznej
– 1 września 1939 roku.
Nowy rok szkolny oznacza
także zmiany i nowości. Nowi
uczniowie, nauczyciele, nowi dyrektorzy i pracownicy szkół. Nowo
odmalowane i odremontowane pomieszczenia, nowe inwestycje.

W Gimnazjum w Sułkowicach
Powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Stefana
kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach z rąk burmistrza Piotra Pułki
na pięć lat otrzymała mgr Stefania
Pilch. Gimnazjum to ma już do
dyspozycji specjalną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także nowy dach na
hali sportowej. Uruchomiono tam
także radiowęzeł, dzięki któremu
gimnazjaliści mogą posłuchać na
przerwie muzyki oraz usłyszeć
ważne informacje i ciekawostki na
temat życia społeczności szkolnej.

W gimnazjum w Krzywaczce
Nową wicedyrektor w ZPO
w Krzywaczce została Agnieszka Lipczyńska – Łabędź. ZPO
w Krzywaczce ma od tego roku do
dyspozycji klasę językową za 50
tys. zł – w tym 20 tys. zł kosztował
remont klasy sfinansowany przez
gminę, a 30 tys. zł sprzęt. Wyposażona jest w tablicę interaktywną, na której nie trzeba już pisać
kredą, lecz wystarczy sam dotyk
palca, w panel obsługujący sprzęt
słuchawkowy i nowe meble dostosowane do lekcji języka obcego
ze słuchawkami. W nowej sali odbyła się lekcja pokazowa języka
angielskiego poprowadzona przez
mgr Tomasza Kuklę. Obecni na
niej przedstawiciele władz gminy,
uczniowie oraz rodzice mogli zobaczyć cały wachlarz możliwości
technicznych sprzętu zakupionego
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Nowa pracownia językowa w ZPO Krzywaczka. Fot. Joanna Gatlik

ze środków zebranych przez Radę
Rodziców, Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „Małopolska” oraz dzięki
sponsorom Stefanii i Tadeuszowi
Rysiom oraz firmie Bogusława Barzaka. Dyrektorowi Mirosławowi
Chmielowi udało się przez wakacje
urządzić salę lekcyjną na najwyższym europejskim poziomie, której
mogą mu pozazdrościć inne szkoły.
I tylko gąbki i kredy żal…

Inwestycje
W Rudniku rusza budowa
hali sportowej
oraz nowego skrzydła gimnazjum.
Przy szkole w Krzywaczce
trwa budowa nowego przedszkola oraz stołówki dostosowanej do
obecnych wymogów, która będzie
obsługiwała zarówno przedszkole
jak i szkoły. Uczniowie w Biertowicach mają już nowe boisko betonowe obok szkoły (wiosną planuje się położenie na nim sztucznej
nawierzchni), oddane do użytku
latem, szkoła podstawowa w Sułkowicach już od wiosny dysponuje pięknym boiskiem wielofunkcyjnym.

Place zabaw przy przedszkolach zostały doposażone w nowy
sprzęt.

Trochę statystyki
Do szkół podstawowych z
terenu gminy Sułkowice poszło
w tym roku w sumie 1015 uczniów,
w tym 171 pierwszoklasistów,
utworzono 9 pierwszych klas.
W zeszłym roku ogólna liczba
uczniów wynosiła 1037 osób, czyli niż demograficzny daje o sobie
znać, ale w bardzo niewielkim
stopniu. Wśród pierwszaków znalazło się zaledwie 4 sześciolatków, w tym 1 w Biertowicach i 3
w Krzywaczce. Gimnazja w Sułkowicach, Krzywaczce i Rudniku liczą
w sumie 553 uczniów (dla porównania w roku 2009/10 – 569), w tym 188
pierwszaków (rok wcześniej – 185).
Przedszkola w gminie Sułkowice otworzyły 19 oddziałów
z 456 dziećmi (w roku poprzednim było to 454 przedszkolaków).
W przedszkolu w Krzywaczce zostanie otworzony nowy oddział,
gdyż było więcej chętnych niż
miejsc. W PS nr 1 stworzono oddział integracyjny.
Joanna Gatlik
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Pracownicy Urzędu podnoszą jakość pracy

W trosce o jakość
Dążąc do systematycznej poprawy jakości usług publicznych, wypracowania dobrych praktyk
w zarządzaniu oraz podniesienia kompetencji pracowników samorządowych 27 urzędów gmin i miast,
starostw powiatowych oraz urząd marszałkowski postanowiły połączyć siły. Od ponad roku
dzielą się doświadczeniami, usprawniając funkcjonowanie samorządów w rmach programu
doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski
z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
W tym ambitnym gronie pracuje także Urząd Miejski w Sułkowicach.
Na „Program doskonalenia jakości usług publicznych...” składa
się wiele płaszczyzn nowoczesnego zarządzania. Jedną z nich jest
wdrożenie systemu zarządzania
jakością wg normy ISO 9001, który
akcentuje dominującą rolę klienta
i nakazuje badać jego zadowolenie
oraz wskazuje na potrzebę ciągłego doskonalenia pracy Urzędu.
Podnosi on świadomość pracowników odnośnie znaczenia jakości
ich pracy, definiuje i uruchamia
działania doskonalące, takie jak:
audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze.

Badanie satysfakcji klienta

W roku 2009 udało się przeprowadzić pierwsze badanie satysfakcji klienta. Wyniki z badania
stanowiły podstawę do realizacji
działań, które – mamy nadzieję –
wpłyną na poprawę jakości obsługi
klienta. Jest to bardzo ważny moduł całego „Programu doskonalenia jakości usług publicznych...”,
gdyż głos klienta korzystającego
z usług Urzędu jest dla nas najważniejszy. Wszak Urząd istnieje dla
swoich klientów i pełni wobec nich
służebną funkcję. Kolejne badanie
satysfakcji klienta planowane jest
na czwarty kwartał tego roku.

Samoocena CAF

Inną płaszczyzną jest Model
Samooceny CAF, czyli Common
Assessment Framework (Wspólna Metoda Oceny), będący narzędziem samooceny i doskonalenia
dostosowanym do warunków, potrzeb i specyfiki organizacji sektora publicznego. CAF jest narzędziem zalecanym do stosowania w
całej Unii Europejskiej przez dyrektorów generalnych administracji publicznej UE. Jest już wykorzystywany przez różnego rodzaju
urzędy w 25 krajach. Model CAF
powstał w celu wprowadzenia i
utrwalenia zasad kompleksowego
zarządzania jakością w administracji publicznej. Ma za zadanie
ułatwić samoocenę jednostki sektora publicznego, podejmowanej
by sformułować diagnozę i podjąć

działania doskonalące, stworzyć
pomost łączący różne modele stosowane w zarządzaniu jakością.
Ma na celu ułatwienie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami sektora publicznego (bench-learning).
Od 2000 r. tylko kilkadziesiąt urzędów administracji samorządowej
i rządowej przeprowadziło samoocenę według modelu CAF.
Celem samooceny jest uzyskanie listy mocnych stron, listy
obszarów do poprawy i punktacji
opisującej n bardzo wielu płaszczyznach i według bardzo zróżnicowanych kryteriów „poziom doskonałości” organizacji.
Identyfikacja mocnych stron
i obszarów do poprawy, przez składający się z pracowników Urzędu
Zespół Samooceny, spowodowała, że można było opracować listę
działań doskonalących, za które
odpowiadał właściwy pracownik.
Pierwsze Warsztaty Samooceny
CAF odbyły się w lipcu 2009 r., natomiast kolejne są planowane na
październik 2010 r.

Benchmarking

Urząd Miejski w Sułkowicach
wykorzystuje również benchmarking, czyli metodę polegającą na
porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez nasz Urząd
ze stosowanymi w innych urzędach, które wyróżniają się w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej
analizy służy jako podstawa do
doskonalenia. Żeby osiągnąć jak
największe korzyści wynikające
ze współpracy 27 urzędów, organizowane są warsztaty benchamarkingowe, poświęcone wybranym tematom. Ostatnie warsztaty
benchmarkingowe dotyczyły badania satysfakcji klienta. Kolejne
spotkania planowane są na październik tego roku.

Dobre praktyki

Niezwykle przydatnym elementem programu jest baza dobrych praktyk. Każdy urząd,
biorący udział w projekcie, identyfikuje dobre praktyki stosowane

w swoim urzędzie, a następnie poprzez portal internetowy dzieli się
nimi z innymi uczestnikami projektu. Nasz Urząd opracował kilka takich dobrych praktyk. Dotyczą one procedury tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
pomocy organizacjom społecznym, wspierania przedsiębiorczości w naszej Gminie oraz arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkoli.

Szkolenia pracowników

W „Programie doskonalenia jakości usług publicznych...” nie mogło
zabraknąć szkoleń prowadzonych
przez doświadczonych trenerów.
Dzięki nim wzrosły kompetencje
wszystkich pracowników Urzędu.
Mogli oni także rozszerzać, systematyzować i utrwalać zdobytą wiedzę
przy pomocy szkoleń e-learning,
w których udział wzięli wszyscy
pracownicy. Szkolenia obejmowały
następujące moduły: „Podstawy zarządzania jakością w administracji
publicznej”, „Program doskonalenia
jakości usług publicznych” oraz „Samoocena i doskonalenie organizacji
według modelu CAF”.

Korzyści

Główną korzyścią, jaką osiągnie Urząd Miejski w Sułkowicach
z udziału w tym przedsięwzięciu,
będzie poprawa obsługi klientów
poprzez doskonalenie procesów
świadczenia usług publicznych.
Podniesie się również sprawność
instytucjonalna Urzędu za sprawą systemu zarządzania jakością
wg normy ISO 9001.
Zespół ds. Wdrożenia
Systemu Zarządzania Jakością
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
Projekt „Program doskonalenia jakości
usług publicznych...”, realizowany przez
27 urzędów gmin i miast, starostw powiatowych oraz urząd marszałkowski,
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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W Harbutowicach z Harbutawicami skoczowskimi

II Dożynki Gminne
Od kilku lat na wspólne świętowanie dożynek do naszych Harbutowic przyjeżdżają
goście z partnerskiej wsi–imienniczki Harbutowic w gminie Skoczów.
W ubiegłym roku dożynki w Harbutowicach zyskały oficjalnie rangę dożynek gminnych,
w tym – gościły u siebie delegacje dożynkowe z wszystkich miejscowości naszej gminy.
Z Harbutowic w gminie
Skoczów przyjechało 16 reprezentantów z sołtyską Haliną
Romańską na czele i z wieńcem w kształcie serca przeplatanym czerwonymi makami.
Koło Gospodyń Wiejskich z Harbutowic przygotowało wspaniały wieniec,
przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Boskiej
Harbutowskiej, z drugiej zaś
– herb Harbutowic – drzewo
z sierpem na żółtym tle. Całości doglądała przewodnicząca
KGW z Harbutowic – Anna
Gielata oraz prezes OSP Harbutowice Adam Golonka.
Uczestnicy
uroczystości spotkali się pod strażnicą, skąd korowód dożynkowy
poprowadziła orkiestra dęta
z Sułkowic. Mszę świętą dziękczynną odprawił proboszcz harbutowskiej parafii – Zbigniew
Nowak. Dziękując Panu Bogu
za tegoroczne zbiory, wspomniał
on również o trudnym czasie dla
rolników, którzy musieli walczyć
z żywiołem powodzi. Podczas Mszy
św. zostały złożone dary ofiarne –
chleby i wina przez burmistrza

W korowodzie dożynkowym wieńce z Harbutowic sułkowickich i skoczowskich.
Fot. Joana Gatlik

Piotra Pułkę i sołtyskę Harbutowic
Danutę Chodnik oraz reprezentację skoczowskich Harbutowic.
Po oficjalnych uroczystościach goście z terenu całej gminy (reprezentanci OSP, KGW itp.)
zostali zaproszeni na obiad przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Harbutowic. Po posiłku odbył się mecz piłki nożnej

O g ł o s z e n i a

U r z ę d u

rozegrany pomiędzy chłopakami
z Harbutowic i Harbutowic, z pozytywnym wynikiem dla gospodarzy.
Po południu i wieczorową
porą przygrywała orkiestra, dzięki której w pląsach tanecznych
symbolicznie pożegnano żniwa
w gminie Sułkowice.
Joanna Gatlik

M i e j s k i e g o

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Lp.

Nr
działki

Powierzchnia nieruchomości
(w ha)

Położenie
i opis
nieruchomości

Przeznaczenie w plaNr Księgi
nie zagospodarowania
wieczystej
przestrzennego

Cena nieruForma zbycia
chomości
nieruchomości
w zł (netto)

1.

6436/1

0.1450

Sułkowice
ul. Wolności

„ ZL ”- lasy oraz „ ZN ”
KW 47945
zieleń nieurządzona

21.600

bezprzetargowa

2.

6437/1

0.1332

Sułkowice
ul. Wolności

„ ZL ”- lasy oraz „ ZN ”
KW 47945
zieleń nieurządzona

20.500

bezprzetargowa

3.

6438/1

0.1000

Sułkowice
ul. Wolności

„ ZL ”- lasy oraz „ ZN ”
KW 47945
zieleń nieurządzona

15.400

bezprzetargowa

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie 22% podatek VAT.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, tj. od 16.09.2010r .do 29.10.2010 r.
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5 września 2010 roku – XII Powiatowe Dożynki

Powiatowe Święto Plonów w Sułkowicach
Niecodzienny był to widok – kolorowe grupy dożynkowe w strojach regionalnych,
dziarsko maszerujące pod parasolami, odbijające się w lustrze mokrego, srebrnego asfaltu.
Dostojnych gości wiozły dorożki i wozy konne, powożone przez
Stanisława Kiebzaka, Stanisława Trąbkę, Wiesława Zająca i Tadeusza Rozuma.
Wieńce dożynkowe osłaniała przed zamoknięciem folia, a uśmiechem i dobrym humorem
rozpędzano chmury tak skutecznie, że na krótki moment zaświeciło nawet słońce.
Grupy dożynkowe z poszczególnych gmin spotkały się w Rynku i wspólnie udały na Mszę św.
w kościele parafialnym w Sułkowicach pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Najpierw podziękowali
Panu Bogu
Koncelebrowali ją księża: Jan
Gibała – proboszcz parafii
w Palczy, Andrzej Lichosyt
– wicedyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Jacek Budzoń
– proboszcz parafii w Biertowicach
i Stanisław Jaśkowiec – proboszcz
parafii w Sułkowicach, pod przewodnictwem księdza proboszcza
parafii św. Maksymiliana Kolbego
w Rudniku ks. Aleksandra Zemły.
Homilię wygłosił ksiądz kanonik
Andrzej Lichosyt, nawiązując do
szacunku do matki ziemi i ludzkiej
pracy oraz tradycji dziękczynienia
za plony. Dary ofiarne złożyli starostowie dożynek – sołtys Biertowic
Lucyna Biela i wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP Jan Hodurek oraz dele-

Wręczenie darów ofiarnych celebransowi Mszy św. dożynkowej,
ks. Aleksandrowi Zemle.

brany w tym roku przez pszczoły.

gacje dożynkowe. Oprawę liturgii
wzbogaciła orkiestra dęta z Krzywaczki i Bęczarki, która poprowadziła także dożynkowy korowód
na stadion Gościbi.

i podzielili się chlebem
oraz tradycja lokalną
Sprawiedliwe dzielenie chleba burmistrz symbolicznie rozpoczął od razu na dożynkowej scenie,

Delegacja gminy Myślenice w oczekiwaniu na występ.

Oficjalnego
otwarcia
XII
Powiatowych Dożynek dokonał
burmistrz Piotr Pułka i starosta
powiatu Józef Tomal. Na dożynki
przybyli m.in. senator RP Stanisław Bisztyga, reprezentanci samorządów powiatowego i wszystkich
gmin powiatu, delegaci zaprzyjaźnionego powiatu bełchatowskiego
oraz przedstawiciele różnych środowisk. Całość imprezy prowadził
konferansjer Mariusz Kuś.
Krótkie wystąpienie okolicznościowe wygłosił też senator Stanisław Bisztyga, a przedstawiciel posła Marka Łatasa odczytał jego list
do uczestników tego święta plonów.
Następnie starostowie dożynek przekazali gospodarzowi dożynek burmistrzowi Piotrowi Pułce chleb upieczony
z tegorocznego ziarna i miód ze-

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. Jan Zdrzenicki

...a nastepnie uhonorowali
pracę człowieka

Gospodynie gminy Sułkowice
na 5 minut przed występem
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Przekazanie chleba i miodu przez starostów dożynek

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Starosta Dożynek Jan Hodurek

Burmistrz Piotr Pułka od razu rozpoczął sprawiedliwe dzielenie chleba
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Starościna Dożynek Lucyna Biela
Na ręce Pana Burmistrza przekazuję miód, symbol naszego bogactwa i pracowitości. Dobry i słodki jak mieszkańcy Sułkowic, jak
mieszkańcy całej naszej Gminy. Mamy nadzieję, że będzie się Pan
troszczył o tych, co mimo trudnych czasów dla rolnictwa, nie zniechęcają się, sieją i zbierają. Praca rolników niech będzie szanowana,
a piękne i wartościowe tradycje niech nie wygasną.
Burmistrz Piotr Pułka
Przyjmuję ten chleb z wielkim uszanowaniem i czcią. Gdy trzymam w ręku wspaniały, pachnący bochen, upieczony z tegorocznego
ziarna, które wzrastało i dojrzewało na naszej ziemi, bochen symbolizujący tegoroczne zbiory, czuję w sercu radość i wdzięczność.
Chciałem w imieniu całej naszej społeczności powiedzieć rolnikom – dziękuję.
Obiecuję, że wszystkie te nadzieje, wypowiedziane przez Panią
Starościnę i Pana Starostę spełniać będę najlepiej, jak potrafię.
Przepiękna polska tradycja każe dzielić się chlebem, co jest
wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi. Obiecuję również, że będę dzielił go tak, ażeby go nigdy nie zabrakło w żadnym domu, ani dla gości, którzy przybędą
w nasze progi. Zapewniam, że tego chleba nie zabraknie nikomu.

Wiły wianki, tańczyły,
Wieńce i ich ośpiewanie przez
grupy dożynkowe oceniało jury
pod przewodnictwem Grażyny
Pitali, kierownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Myślenicach. Brało ono pod uwagę: zgodność z tradycją regionu co
do kształtu wieńca, jego zdobienia,
użytych tradycyjnych materiałów,
a także ogólny wyraz artystyczny.
Jury uznało, że poziom konkursu
był wysoki i wyrównany, a każdy

zaprezentowany wieniec spełniał
wymogi konkursowe. W związku
z tym wszystkim grupom przyznano nagrody pieniężne w wysokości
po 700 złotych, zaś nagrodę specjalną starosty powiatu w wysokości
1000 zł otrzymał wieniec dożynkowy wykonany przez radę sołecką
z Sierakowa z Gminy Dobczyce.

śpiewały i gotowały jak z nut
Podczas dożynek prezentowali się też wystawcy, a wśród
nich królowały koła gospodyń

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

rozkrawając go, a gospodynie częstowały nim dożynkowych gości.
Pokrojony już chleb w koszyczkach poświęcony został podczas
dożynkowej Mszy św.
Przez ponad dwie godziny
na scenie prezentowały się grupy
z wieńcami z poszczególnych
gmin, biorące udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego: grupa „Cis i Dalin – Gospodynie” z Harbutowic wraz
z KGW z Rudnika reprezentowały nasza gminę, grupa dożynkowa z Sołectwa Jasienica – gminę Myślenice, grupa dożynkowa
z Sołectwa w Sierakowie – gminę Dobczyce, KGW z Raciechowic – gminie Raciechowice, KGW
z Czechówki – gminę Siepraw,
Zespół Regionalny „Toporzanie”
z Tenczyna - gminę Lubień, Zespół
Regionalny „Pcimianie” – gminę
Pcim, Zespół Regionalny „Kliszczacy” - gminę Tokarnia, a Zespół
Regionalny Banda-Burek reprezentował gminę Wiśniowa.
Zespoły zadbały o oryginalność występu i pomysłowość
scenariusza przy jednoczesnym
zachowaniu tradycyjnych obyczajów i obrzędów dożynkowych. Nie
zabrakło rzecz jasna aktualnych
przyśpiewek adresowanych do starosty, wójta lub burmistrza gminy,
a i rządzących naszym krajem.
Każdy występ kończyło wręczenie „swojemu” włodarzowi
gminy chleba upieczonego z tegorocznych plonów. Warto dodać, że
najstarszym stażem szefem gminy
na dożynkowej scenie był Tadeusz
Pitala, który wójtuje gminie Siepraw już od 20 lat.

Dziś w naszej świątyni dziękowaliśmy Bogu za plony i za chleb
oraz za to, że nikomu wśród nas go nie brakuje. Teraz ten chleb,
symbol naszej pracy, pragniemy przekazać Panu Burmistrzowi,
Gospodarzowi naszej Gminy, żeby podzielił go sprawiedliwie, żeby
starczyło dla nas wszystkich.

Grupy wieńca dożynkowego nie tylko ośpiewały wieńce,
lecz także otańcowały samorządowców.
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fot. Joanna Gatlik

z całego powiatu, które urządziły
festiwal potraw regionalnych. Siedem grup stanęło do Powiatowego
Konkursu Potraw Regionalnych
„Na dożynkowym stole”. Goście
dożynek mogli degustować m.in.
chrzanówkę, sapkę, spółę, zacierkę z mąki razowej ze skwarkami,
żurek z grzybami, kapustę z grochem, pęcak z grochem, swojskie
wyroby wędliniarskie, smalec, masło, najróżniejsze słodkie wypieki,
fantazyjne chleby (nawet trójkolorowe), a także nalewki, przetwory
i dżemy. Jury pod przewodnictwem
Krystyny Reinfuss-Janusz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie
I nagrodę przyznało KGW z Pcimia,
II – KGW z Rudnika, a III – KGW
z Raciechowic. Nagrody rzeczowe
i dyplomy ufundowało Starostwo
Powiatowe w Myślenicach.

Ogłoszenie wyników konkursów wieńca dożynkowego oraz kulinarnego
„Na dożynkowym stole”

Deszcz sobie pada,
a „Elegia” i tak tańczy
Przejmujący ziąb i strugi deszczu sprawiły, że ostatni akord uroczystości – występ Zespołu Pieśni
i Tańca Elegia, przeniesiony został
do holu gimnazjum.

Ktoś czuwał,
by świętować mógł ktoś

Do zobaczenia za rok
w Dobczycach

fot. Joanna Gatlik

O bezpieczeństwo uczestników
Dożynek Powiatowych dbały jednostki OSP, Straż Miejska oraz wolontariusze Pomocy Maltańskiej.

W przyszłym roku – jak zapowiedział starosta Józef Tomal
– powiatowe dożynki odbędą się
w Dobczycach, co przypieczętowane zostało przekazaniem symbolicznej statuetki Kliszczaków z rąk
burmistrza Sułkowic Piotra Pułki
w ręce burmistrza Dobczyc Marcina Pawlaka.
Patronat medialny nad Dożynkami objęły redakcje: Telewizji
Kraków, Radia Kraków, Dziennika
Polskiego i Gazety Myślenickiej.

Symboliczne przekazanie statuetki Kliszczaków
w ręce przyszłorocznego organizatora dożynek powiatowych.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(awz)

Włodarze gmin powiatu myślenickiego i dożynkowi goście
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Przyśpiewki sułkowickiej Grupy Wieńca Dożynkowego „Cis i Dalin – Gospodynie”
na melodię
„Hej po dolinie – hej po lesie”

na melodię
„Z tamtej strony Wisły”

Hej dożynkowe u nas święto
Ostatni snopek zboża zżęto
Kiedy ścierniska na zagonach w oddali
Radość - żeśmy jakiś plon zebrali.

A morowa baba,
Ta co werwę miała,
Adama skusiła
Diabłu radę dała.

Bo plony z trudem wyrastały
Żywioły ciągle przeszkadzały
Tu osuwisko – tam woda drogę bierze
A z nią miliardy płyną w morze.

Gospodynie w Gminie
Wspólnie ustaliły,
Że na ręce władzy
Wciąż będą patrzyły.

W wielkim mozole plon zebrany
Żeby nie został zmarnowany
Niechaj współpraca w powiecie zgodnie płynie
I w każdym miasteczku, w każdej gminie.

One cztery węgły
W domu podtrzymują,
Władzy przypilnują
Plonów nie zmarnują.

Większych rolników naszej gminy
Na palcach u rąk policzymy,
Bo tylko u nich jeszcze rodzi się zboże
U reszty zaś – oset na ugorze.
Hej, kiedy wkoło pojrzeć okiem
Las prawie mamy tuż za progiem
Niechże się jeszcze jakiś roczek obróci
Puszcza podkarpacka do nas wróci.
Zboża w miasteczku tyle było,
Że go na wieniec nie starczyło
Dobrze, że wioskę Harbutowice mamy –
Gospodynie wieniec tam uwiły.
Jak dożynkowy zwyczaj rzecze
Żadnej się władzy nie upiecze
Takie pytanie baby do nich kierują
Kiedy gospodarkę zreformują.
Jakby tam władza coś myślała –
To nasze prawo by zmieniała
Połowa drogi do burmistrza należy
Z drugą się starosta nie chce zmierzyć.
Takie ustawy wymyślili –
Odpowiedzialnych pogubili
Ten co najniżej, to na jego skaranie –
A urzędnikowi włos nie spadnie.
Gmina i powiat ustalili
wspólnie LGD założyli
wiele projektów dużych małych w powiecie
w funduszach unijnych ma pokrycie.
Młodzi rolnicy szanse macie
Z Unijnej kasy korzystajcie
Dobre pomysły przełóżcie na działanie
Przecież forsy gratis nikt nie daje.
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Fot. Joanna Gatlik

Z przemówienia Burmistrza Piotra Pułki na XII
Powiatowych Dożynkach w Sułkowicach

A koła gospodyń
będą się starały,
by się za klęskami
władze nie chowały.

(…) Dożynki to doroczne święto plonów, to czas
dziękczynienia za plony. To okazja do podziękowania Bogu i Matce Ziemi za przychylność, za zbiory, za
opiekę nad nami i naszym gospodarstwami.

Wszystkie koła w gminie
lokal posiadają
a tylko w Rudniku
lokum puste mają.

Dożynki przypominają nam, że polski chleb trafia
codziennie na nasze stoły dzięki pracy rolników.
Dziś z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić
głowy przed tymi, którzy dbają o ziemię.
Drodzy Rolnicy, dożynki są przede wszystkim
Waszym świętem, to z Waszego trudu my wszyscy
korzystamy. O Waszej pracy tak pięknie powiedział Papież Jan Paweł II. „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które
z trudnej i ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla
kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Szanowni Państwo!
Ten rok pokazał dobitnie, jak natura, przyroda
jest nieprzewidywalna i nieposkromiona. Wiele
gospodarstw, połacie upraw zostały zniszczone
przez deszcz, fale powodziowe czy nawałnice. Te
nieszczęścia nie ominęły również naszego powiatu i naszej gminy. Te doświadczenia potwierdziły
naszą zależność od łaskawości niebios i ziemi.
Tym bardziej powinniśmy dziękować za tegoroczne zbiory, których symbolem są, przygotowane przez delegacje z każdej gminy, wieńce dożynkowe. Z tym większym zapałem powinniśmy
prosić, aby rozpoczynające się prace polowe przygotowujące nasze pola do przyszłorocznych upraw,
zakończyły się równie pomyślnie jak w tym roku.
Oby nasza gmina, nasz Powiat, były miejscem dostatku i obfitych plonów.

I bez ogrzewania
bez wyposażenia,
jak tu prężnie działać
gdy w izbie nic nie ma.
Już nam gminna władza
tak obiecywała,
myśmy wciąż marzyły,
ono nic nie dała.
Dziękujmy za plony
I za zbóż połaci,
Nie martw się rolniku
Unia Ci dopłaci.
Niedługo wybory
Byśmy się zmówili
I do głosowania
trzeźwi przychodzili.
Ciągłe narzekanie
baby wreszcie skończcie,
bo się na dożynkach
bawić mają goście.

Szanowni Państwo!
Jest czas pracy, żniw i radości. Dziś świętujemy.
Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania.
oprac. Zofia Kurowska
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Połączone świętowanie

XII Dożynki Powiatowe
z III Jarmarkiem „Sułkowicka Jesień”

W związku z tym na Dożynkach gościli także, „jarmarkowi”
wystawcy – liczni mimo deszczu:

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Małgorzata Śmigla z Raciechowic
z ręcznie robionymi serwetkami
i ozdobami koronkowymi, Masarnia
„Lenart „ z Raciechowic, , Antoni
Sukta z Poręby z pasterskimi serami
wędzonymi, Jan Chorwat ze Stróży
z miodami, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Czechówce
oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sułkowicki kowal
– maskotka „Suł-Metu”

Świetlica Środowiskowa z loterią
fantową, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” z Sułkowic ze wspaniałymi wypiekami,
wystawcy z Sułkowickiej Izby Gospodarczej: Stanisław Biernat, Feliks Kiebzak, Tadeusz Latoń, Paweł
Walczak, Grzegorz Biela, Wiesław
Stręk, Szymon Oliwa, Franciszek
Przała, Stefan Bochenek, Kazimierz Sak, Anna Gaweł, Jan Łaski,
Jan Zawada, którzy przedstawili
wyroby kowalstwa artystycznego,
Kazimierz Skorut z firmy „Suł-met”
z metalowymi narzędziami ręcznymi, budowlanymi, ogrodniczymi
i akcesoriami dachowymi oraz wyrobami dekoracyjnymi do ogrodu,
Wiesław Moroń z firmą Moroni
z Sułkowic z sadzonkami, cebulkami kwiatów, drzew i krzewów
ozdobnych, Gminna Biblioteka Publiczna z Izbą Tradycji z nowymi
wydawnictwami: zbiorem wierszy
Władysława Kuchty, folderami
i pocztówkami, Aleksander Kozik
z Sułkowic z obrazami olejnymi
i akwarelami, LGD „Między Dalinem i Gościbią Sułkowice – Myślenice, Zofia i Magdalena Berneckie
z Jastrzębi z rękodziełem, Bożena
Rojek i Irena Surma z miodami
z Raciechowic, Spółdzielnia Ogrodnicza „Grodzisko” Raciechowice,

Koła
Gospodyń
Wiejskich
z terenu gminy oraz Stowarzyszenie
Gospodyń z Sułkowic przygotowały
smakołyki na ciepło i zimno.
Koło z Rudnika oferowało kapustę z grochem, boszcz z kiełbasom
i grzybami, kołacze, ogórki kiszone,
chleb swojski, masło i ser.
Reprezentantki
Krzywaczki
częstowały gości kapustą z grochem, pasztecikami i kapuśniaczkami z ciasta francuskiego, roladką
z sera żółtego robionego domowym
sposobem, nadziewanego masą paprykową. Na ich stoisku znalazły
się także różne rodzaje ciast (m.in.
serniki z kokosem, szarlotki itp.)
KGW z Biertowic ugotowało
bigos, upiekło kapuśniaczki i różne

Lis t y

z

fot. Jan Zdrzenicki

XII Dożynki Powiatowe w Sułkowicach połączone zostały z tradycyjnie już odbywającym się w tym terminie III Jarmarkiem „Sułkowicka Jesień”.

Na stoisku Stowarzyszenia Gospodyń
w Sułkowicach

rodzaje ciast. Można się u nich było
poczęstować kiełbasą swojską.
Stowarzyszenie
Gospodyń
oferowało gorącą sułkowicką krzonówkę, a staropolską spółkę (potrawę z kaszy pęcok, słoniny i grochu),
domowy chleb z ziołami ze smalcem i ogórki kiszone.
KGW z Harbutowic na stoisku
miało leczo, skrzydełka i karczek
z grilla, różne ciasta i przekąski,
a dla zziębniętych – kawę i herbatę.
Wystawców zapowiadał i na ich
stoiska zapraszał dożynkowych gości prowadzący imprezę znakomity
prezenter radiowy, dyrektor ds. promocji Radia VOX, Mariusz Kuś.
(red.)

Fr a n c j i

Drodzy Rodacy.
Jak co roku – pragniemy podzielić się z Wami, uroczystościami
dożynkowymi w naszych polskich wspólnotach w parafii Rixheim
(w Alzacji) ze względu na liczniejsze zgromadzenie ludności polskiej.
Gromadzą się tam bowiem Polacy mieszkający na terytorium
Alzacji i okolic jak Audincourt, Belfort, Ronchamp, również rodacy
pobliskich miejscowości Niemiec i Szwajcarii.
Chleb przywieziony z rodzinnego Kraju, dzieci w krakowskich
strojach, poczty sztandarowe, wieńce dożynkowe – a przed wieńcami napis: „Plon niesiemy plon z naszych pól i łąk”, niesiony przez
najmłodszą Polkę krakowiankę (fotografie na okładce).
Dla upamiętnienia ciężkiej pracy rolników i przypomnienia, jak
dawniej zwożono snopki, był też konik (pochodzący z Sułkowic) ciągnący wóz ze zbożem, którego lejce trzymała para krakowska.
Ks. kanonik Marian Kurnyta, wzruszająco naprowadził nas na
wspomnienia, jak to drzewiej bywało, kiedy to nasze mamy i babcie piekły chleb – a po mieszkaniu rozchodził się zapach, którego
nie da się zapomnieć.
Ks. Proboszcz pięknie powiedział o szacunku do chleba i rolników,
bo to dzięki Nim możemy sobie podjadać czarny chlebek i świeże
pulchniutkie bułeczki cały roczek aż do następnych dożynek i dłużej.
Popołudnie spędziliśmy przy polskiej kiełbasce, kiszonych ogórkach, polskim piwku , kawce i ciasteczkach. Z nostalgią wspominaliśmy nasze rodzinne strony.
Maria i Tedeusz Lewandowscy
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Historyczne więzi rodzinne i promocja gminy

Orkiestra dęta na dożynkach w Skrzypcu
Stało się już zwyczajem, że nasza orkiestra koncertuje podczas święta plonów
w leżącym na granicy z Czechami Dytmarowie w gminie Lubrza (pow. prudnicki, woj. opolskie).
Władze tej miejscowości zapraszają ją na koncerty nie bez kozery.
Mało kto wie, że w czasie wojny przesiedlono tam wielu mieszkańców
Sułkowic i powiatu myślenickiego. Część z nich po wojnie osiedliła się tam na stałe.

Dożynki po śląsku

Sułkowicka orkiestra dęta na czele korowodu dożynkowego gminy Dytmarów.
Fot. z archiwum orkiestry

W gminie Lubrza pozostały
rodziny kilku członków orkiestry
dętej z Sułkowic: Tomasz Światłoń ma tam wujków, żona Andrzeja Ziembli, Anna – kuzynów, żona
Grzegorza Stokłosy, Renata także
ma tam bliskich, a Czesław Bednarczyk – córkę.
W tym roku dożynki gminy
Lubrza odbywały się w Skrzypcu,
wtedy, kiedy i nasze – 5 września.
Władze gminy oczywiście zaprosiły jak co roku orkiestrę z Sułkowic. Była to okazja nie tylko do
promocji gminy Sułkowice
w odległym rejonie Polski,
ale również sposobność do
spotkań rodzinnych i podtrzymywania więzi historycznej między gminami.

Deszcz w Międzygórzu przeszkodził w wyprawie na masyw
Śnieżnika. Czas ten uczestnicy
spędzili w Domu Wczasowym „Gigant” przy obiadokolacji i później
na miłym spotkaniu przy grillu.
Za serdeczną gościnę orkiestra
podziękowała rano pracownikom
„Giganta”, grając kilka melodii.
Po wyjeździe z Międzygórza
i po trzech godzinach jazdy orkiestra dotarła do wsi Skrzypiec
w gminie Lubrza, gdzie odbyły się
tegoroczne dożynki gminne.

Korowód dożynkowy prowadziła orkiestra dęta z Sułkowic.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy
oklaskiwali wiezione na przyczepach korony żniwne ze wszystkich
wsi gminy. Uroczystości dożynkowe miały miejsce w bardzo dużym
namiocie ustawionym na placu na
środku wsi. Starostowie dożynek
przekazali na ręce wójta gminy Stanisława Jędrusika oraz proboszcza
parafii Dytmarów ks. Alojzego Wojnara bochen chleba wypieczonego
z tegorocznego ziarna. Zaniesiono
go na polowy ołtarz, przy którym
została odprawiona msza św. koncelebrowana. Kazanie wygłosił proboszcz Dytmarowa.
Po mszy wójt podziękował
rolnikom za ich trud i gościnność.
Jej wyrazem był poczęstunek
wszystkich uczestników uroczystości dożynkowych kawą i kilkoma rodzajami smakowitego śląskiego kołocza.
Tadeusz Ziembla wręczył organizatorom dożynek foldery i gadżety promocyjne naszej gminy.
W części artystycznej uroczystości najpierw wystąpiły dwie
pary taneczne z miejscowego
ośrodka kultury, a następnie odbył się koncert naszej orkiestry. Po
jego zakończeniu orkiestra przejechała do Lubrzy, gdzie
została ugoszczona obiadem, a do Sułkowic wróciła późnym wieczorem
w niedzielę.

Podziękowanie
Tadeusz
Ziembla
podkreśla, że ten udany
wyjazd możliwy był dzięki
pomocy finansowej Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury, za
co orkiestra wyraz swoją
szczerą wdzięczność.

Sudety też piękne
Członkowie orkiestry
wraz z rodzinami wyruszyli
z Sułkowic wczesnym rankiem w sobotę 4 września.
Wyjazd na dożynki był też
okazją, by zatrzymać się
przy Jeziorze Otmuchowskim, zwiedzić Kłodzko,
a także Duszniki Zdrój
i Polanicę Zdrój.
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Minikoncert przed DW Gigant w Międzygórzu
Fot. z archiwum orkiestry

na podstawie relacji Tadeusza
Ziembli – kierownika
orkiestry dętej z Sułkowic
oprac (jg)
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XII Pielgrzymka konna do Kalwarii Zebrzydowskiej

Konno i koleśno do Kalwarii
Pod klasztorem przy kaplicy Wniebowzięcia Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
w niedzielę 22 sierpnia zebrało się ok. 125 koni oraz zajmujący się nimi ludzie.
Zwierzęta albo były zaprzężone w bryczki, albo wierzchem niosły swoich właścicieli.
Na bryczkach jechały całe rodziny – od najmłodszych dzieci po seniorki rodu.

Feliks Kiebzak przy bryczce z gminy Sułkowice.
fot. Joanna Gatlik

Dla pasjonatów koni z całej
Polski i z zagranicy ojcowie bernardyni odprawili u stóp sanktuarium polową mszę świętej.
Międzynarodowa Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych
do Kalwarii Zebrzydowskiej połączona jest Międzynarodowym
Konnym Biegiem na Orientację
w terenie imienia generała Broni
Józefa Hallera dla uczczenia pamięci Żołnierzy Polskich Bohaterów Września 1939 roku.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Zbigniew Strzeżywój
Burzyński – przewodniczący Rady
Małopolskiego Klubu Rekreacji
i Turystyki Konnej im. 21. Pułku
Ułanów Nadwiślańskich z Krakowa. W tym roku miało ono miejsce
już po raz dwunasty.
Konie to zwierzęta szlachetne,
ale bywają czasem niebezpieczne.
Można się było o tym przekonać, obserwując ich zachowanie, gdy dumnie prężyły głowy i tułowia, wioząc

Doktor Marian Obst.

swoich jeźdźców i amazonki, gdy
w galopie podnosiły ogony, robiąc
rundę honorową po odznaczeniu
pucharem.
Jednakże
niektóre
konie
były zniecierpliwione bezruchem
i upałem, dlatego z trudem dawały
się swoim właścicielom utrzymać
w ryzach, a jeden nawet poniósł
i zrzucił ujeżdżającą go dziewczynkę. Na szczęście skończyło się na
lekkim potłuczeniu.

Gmina Sułkowice miała na pielgrzymce swoich reprezentantów.
Marian Obst – lekarz weterynarii Małopolskiej Kawalerii 21. Pułku
Ułanów Nadwiślańskich należy do honorowego pocztu sztandarowego. W tej organizacji pożytku publicznego działa już osiem lat. Sam
na koniu jeździ niewiele, raczej dba o zdrowie tych pięknych zwierząt i dumnie reprezentuje stowarzyszenie na wszystkich uroczystościach, w których ci pasjonaci koni biorą udział. Za swoje zasługi został odznaczony kilkoma medalami: na klapie jego munduru można
podziwiać: order Pro memoria nadawany przez Kierownika Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Srebrny Krzyż Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznawany przez Władysława
Bartoszewskiego oraz Brązowy Krzyż Zasługi.
Swoimi bryczkami przyjechali także państwo Kiebzakowie i Zającowie z Sułkowic, byli też Państwo Moskalowie z Krzywaczki oraz
zaprzęgi konne z Rudnika.
W gronie wręczającym nagrody i puchary był sułkowiczanin
pułkownik Edward Bargieł.
Wręczenie nagród i pucharów
dla najlepszych jeźdźców odbyło
się na stadionie KS „Kalwarianka”. Do wygrania – w biegu na
orientację na 50 km z Sułkowic
koło Andrychowa do Kalwarii –
było skórzane siodło i buńczuk dla
zastępów dwukonnych, a miecz
Strzeżywoja, który powędrował do
zwycięzcy konkursu na bieg konny
z Jurczyc w okolice Lanckorony,
liczący ok. 25 km. Podczas wręczania nagród i pucharów obecni byli
między innymi burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Or-

manty, szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Krakowie Krzysztof
Kondrat, generał dywizji Jerzy Biziewski – dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie oraz
pułkownik Edward Bargieł.
Impreza cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród miłośników koni, ale także jest dużą atrakcją dla dużych i małych, a także
rzadką okazją do podziwiania tak
licznie zgromadzonych pięknych
zwierząt ściśle związanych z polską tradycją wojskową.
Joanna Gatlik
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pora na festyn
Taneczno – sportowe pożegnanie lata
na Kamieńcu
Sympatycy boiska na Węgrach w Sułkowicach oraz mieszkańcy tej części miasta (i nie tylko)
pożegnali się z latem hucznie, radośnie i kolorowo,
pokazując światu, jak wygląda zabawa z prawdziwego zdarzenia.
Festyn Zakończenie lata na
Kamieńcu,
współorganizowany
był, podobnie ja w ubiegłym roku,
przez ośrodek kultury i „ludzi
gór”: Stanisława Włocha, Jana
Latonia, Grzegorza Ciężkowskiego, Leszka Tyrawę, Mieczysława
Twardosza, Jerzego i Stanisława
Latoniów, Andrzeja Marka i innych sympatyków boiska na Węgrach w Sułkowicach. Pomocy
w organizacji imprezy udzielił także prezes KS Gościbia – Edward
Łaski, który sędziował w turnieju
piłki siatkowej o puchar Burmistrza Sułkowic. Wielu sponsorów
wspomogło tę imprezę.
Mieszkańcy mieli atrakcji co
niemiara: koncert orkiestry dętej
z Sułkowic, pokaz breakdance,
zaprezentowany przez krakowską
grupę Misjonarze Rytmu, pokaz
tańca zespołu tanecznego Retro.
Można też było rozegrać partię szachów z mistrzynią Polski do
lat 12 – Mariolą Woźniak. Niestety,
nie miała sobie równych. Ograła
wszystkich 14:0.
Dzieci oblegały dmuchane
urządzenia do skakania, dorośli
raczyli się mięsiwami z grilla przy
stolikach lub brali udział w zabawnych konkursach. W turnieju
piłki siatkowej zwyciężyły „Orły”,
drugie miejsce należało do „OSP
Sułkowice”, trzecie natomiast za-

Breakdance show w wykonaniu Misjonarzy Rytmu. Fot. Joanna Gatlik
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Licznie i radośnie żegnano lato na stadionie na Kamieńcu. Fot. Joanna Gatlik

jęli „Oldboje”, w której to drużynie grał między innymi burmistrz
Piotr Pułka.
Lato na Kamieńcu zakończyły zespół Black Pudding z Harbu-

towic, który przygrywał do tańca
zgromadzonym oraz pokaz sztucznych ogni malowniczo rozjaśniających niebo nad Sułkowicami.
Joanna Gatlik

Po raz pierwszy w Krzywaczce

Koncert muzyki klasycznej
Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert zorganizowany
w Krzywaczce 29 sierpnia. Na skrzypcach i organach grały Edyta
Szlachetka–Hajto oraz Paulina Hajto – krzywaczanki z pochodzenia.
Królował Jan Sebastian Bach, w asyście utworów innych, także znakomitych kompozytorów epoki: Arcangelo Corellego, Antonio Vivaldiego oraz Ave
Maria Bacha/Gounoda. Na zakończenie wykonawczynie zagrały Barkę, a słuchacze spontanicznie zaczęli śpiewać tę ulubioną piosenkę naszego Papieża.
Czternastoletnia Paulina – jak sama o sobie mówi „Bach” Hajto – należy do najmłodszych koncertujących organistów w Polsce. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. im. I. J.Paderewskiego w Krakowie.
Na kolejnych etapach edukacji uczyła się gry na skrzypcach, fortepianie,
klawesynie i organach.
Jest wielką miłośniczką Johanna Sebastiana Bacha: Jego muzyka, a nawet
osoba jest całym moim życiem! To jest mój guru. Kocham Go całym sercem!
Edyta Szlachetka–Hajto jest solistką I skrzypiec Opery Krakowskiej.
Zdobywała nagrody w licznych konkursach (m.in. II nagroda w konkursie
„Mozartowskim”, specjalnie wyróżnienie za wykonanie utworów J. S. Bacha
od Kai Danczowskiej). w swojej karierze współpracowała z Radiową Orkiestrą Krakowską i Filharmonią Krakowską, prowadziła Międzynarodową Orkiestrę we Francji, realizowała półroczny kontrakt na prowadzenie kwartetu
(red.)
w Japonii, odbyła wiele koncertów zagranicznych.
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pora na festyn
Święto Krzy waczki po raz pierwszy...
... i już wiadomo, że nie ostatni.
Zabawa udała się znakomicie i narobiła wszystkim niezłego apetytu na następną.
Główną atrakcją festynu była
„ciuchcia” którą nawet nasze
gminne władze zwiedziły wieś.
W czasie imprezy walczono
o puchary Burmistrza, Sołtysa,
Koła Gospodyń w następujących
kategoriach:
– piłowanie drewna na czas
o Puchar Burmistrza – zdobył go
duet Przemysław Kaczor oraz
Adam Respondek;
– wbijanie gwoździ na czas
o Puchar Sołtysa – wygrał Jan
Ciaputa;
– rozpoznawanie przypraw
o Puchar Koła Gospodyń – bezkonkurencyjna okazała się Anna
Starzec.
Wśród pozostałych atrakcji
w tym dniu była loteria fantowa,
kiełbaski z grilla, ogórki kiszone,
smaczne ciasto przygotowane osobiście przez panie z Koła, podobnie jak wiele innych przysmaków.
Każdy z uczestników mógł
znaleźć coś dla siebie. Młodsza
część naszych współmieszkańców
chętnie korzystała z nadmuchiwanych zjeżdżalni, umieszczonych
za strażnicą OSP, brała udział licz-

Na Puchar sołtysa trzeba się było nieźle napracować.
Fotografie ze zbiorów prywatnych

nych konkursach (np. śpiewania,
dmuchania balonów, itp.).
Z okazji tego pierwszego święta naszej miejscowości Walentyna
Drogosz napisała nawet wiersz
Krzywaczka.
Do wspólnego świętowania
ochoczo zachęcał zespół Lider
i słoneczna pogoda. Jak na festyn
przystało, cała impreza zakończyła się zabawą taneczną.
(szymcio)

Walentyna Drogosz

Krzywaczka
Otoczona lasem –
pośród rozległych wzgórz
– leży Krzywaczka
a w niej zabytkowy „Dwór”
Kościół parafialny
na cmentarzu kaplica,
jest także plebania
i na wieży dzwon !
Są także zabytkowe
przydrożne kapliczki,
które swym pięknem
zachwycają wszystkich
Jest „Karczma” zabytkowa
przy drodze do Krakowa
która z dawnych lat
piękno w sobie chowa
Nasza „Wioska”
nie tylko z zabytków słynie
są wzorowe gospodynie
Jest Koło Gospodyń Wiejskich
które swą pracą
zachwycają wszystkich

„Mam nadzieję że nie było to ostatnie takie wydarzenie kulturalne w naszym kościele” – powiedział po koncercie ks. proboszcz Zbigniew Drobny.

Dobrze gotują
wybornie pieką ciasta
niejedna cukiernia
pozazdrościć może z „Miasta”!
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Z Pawłem Latoniem z ASG Hunters i Armady – a jednocześnie perkusistą
zespołu Giepen, który grał na festynie na Dniach Gminy Sułkowice 2010
– rozmawia Joanna Gatlik

Czasami człowiek
ma takie powołanie
– Na Dniach Gminy Sułkowice 2010 przedstawiliście świetny
show. Czy to też była rekonstrukcja autentycznego wydarzenia?
– Wcieliliśmy się w patrol,
który na jednej z ulic (targowisk)
Bliskiego Wschodu napotkał podejrzanych
cywilów.
Podczas
sprawdzania okazało się, że nie
mieli oni dobrych intencji. Jeden
z nich miał pudło, w którym prawdopodobnie mógł znajdować się
ładunek wybuchowy. Po obezwładnieniu, jak się okazało terrorysty,
jeden z naszych przeprowadził
szybkie rozpoznanie. Okazało się, że w samochodzie była
bomba pułapka, a w pudle
znajdował się drugi zapalnik.
I po tym wszystkim zaczyna
się akcja…
Scenariusz
do rekonstrukcji jest fikcją wymyśloną przez nas, ale do podobnych sytuacji z udziałem
żołnierzy dochodzi praktycznie codziennie. Chcieliśmy
pokazać, w jakich warunkach działa współczesny żołnierz, jak jest wyposażony,
jaki stres przeżywa. Często
ludzie mówią, że żołnierze
Jadą tam dla kasy. Tymczasem często jadą, bo mają
taki rozkaz lub mają właśnie
w swojej jednostce przyjaciół, bo
nikt się tak nie zżywa ze sobą, jak
ludzie w ciężkich warunkach. Czasami wreszcie człowiek ma takie
właśnie powołanie. Mój znajomy
sułkowiczanin, który wyjeżdża na
misje do Afganistanu, opowiadał
mi: „Ludzie nawet nie zdają sobie
sprawy jak tam jest! Ale jadę tam,
bo moi koledzy jadą, bo jedziemy
wszyscy!”
– Skąd pomysł na pokazy rodem z Bliskiego Wschodu?
– Od dawna chcieliśmy opracować taki pokaz, ale nie byliśmy
odpowiednio wyszkoleni. W końcu znalazł się instruktor – były
zawodowy żołnierz, który nas
przygotował i wytrenował. Po jedenastym września zdajemy sobie
sprawę, że potencjalnie największym zagrożeniem na świecie są
terroryści z Alkaidy i blisko z nią
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Posiadamy repliki broni tzw. Air Soft
Gun – w skrócie ASG, co pozwala
nam prowadzić grę między drużynami lub klubami. Wyjeżdżamy na
zloty militarne, gdzie panuje rygor
wojskowy, są dowódcy, rozkazy itp.
Jesteśmy również rekonstruktorami
tzn. przedstawiamy (odzwierciedlamy) zwyczaje danej jednostki, sceny
z ich działalności. My nosimy mundury i wyposażenie takie same jak
żołnierze Amerykańskiego Korpusu
US. Marines. Różnica jest tylko taka,
że Marines to Piechota Morska, a my
dostosowujemy się do naszych górskich warunków. Ciężko pracujemy nad naszym wizerunkiem,
staramy się aby w klubie panował ład i dyscyplina.
– Ale żołnierzami nie jesteście, prawda?
Jesteśmy cywilami i ludzie często wytykają nam
to: Jak byście byli w wojsku,
to by wam zrzedły miny. My
chcemy udowodnić, że to nie
jest zwykła zabawa dorosłych
dzieci. Już za czasów Piłsudskiego powstawały tzw. Kluby Przyjaciół Żołnierza. Taki
właśnie jest nasz klub.
– Czy taką samą formacją, jest Armada z Sułkowic?
Członkowie ASG Hunters w Jasienicy
– To stosunkowo młody
nad kamieniołomem. Fot. z archiwum klubu
klub. Powstał w 2008 roku. To
zyka podczas pokazów miała wpra- właśnie chłopaki z Armady podwić widzów w odpowiedni nastrój. czas pokazów na Dniach Sułkowic
Była to ścieżka dźwiękowa z filmu po części wzięli na siebie odegranie
roli terrorystów z Alkaidy. Doskona„Helikopter w ogniu”.
– Jaką właściwie formacją le zdawali sobie sprawę, że będzie to
trudne zadanie do zaakceptowania.
jest ASG Hunters?
– Czy Wasze kluby, są grupa– Jesteśmy klubem w strukturach Ligi Obrony Kraju. Nasza mi zamkniętymi? Czy można się
pełna nazwa brzmi: „Klub strze- do Was zapisać?
lecki ASG Hunters – Myślenice”.
– Huntersów jest trzydziestu
Klub założyliśmy w 2004 roku, pięciu, w większości są to koledzy
kiedy to spotkało się kilku pasjo- z Myślenic. Z Sułkowic jest nas
natów wojska, zupełnie nieformal- pięciu. Z kolei klub Armada zasila
nie. Gdy przybywało nam człon- szesnastu członków, w większości
ków, a chcieliśmy przecież działać z Sułkowic, ale również są osolegalnie, w 2006 roku wpisaliśmy by z Kukowa i Stryszowa. Zasady
klub do LOK.
członkostwa są ściśle określone
– Czym się zajmujecie?
i rygorystycznie przestrzegane. Do
– Jesteśmy pasjonatami współ- nas nie może sobie przyjść ot tak
czesnej armii. Każdy z nas posiada każdy i postrzelać sobie, ponieważ
własny mundur, aktualne wyposaże- mamy do czynienia z replikami bronie żołnierskie, tzn. hełmy, kamizelki ni. Potencjalny rekrut musi się wytaktyczne, plecaki, łączność radiową. kazać powagą i dyscypliną, jest
powiązane ugrupowania. To oni
w pamiętnych dniach pokazali
nam, jakie niekonwencjonalne
i brutalne są ich metody walki.
Dlatego też odnieśliśmy się do
Bliskiego Wschodu. Na pokazach
przedstawiliśmy oczywiście terrorystów a nie ludność cywilną. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że
możemy wywołać czyjeś oburzenie, ktoś może poczuć się obrażony. Dlatego omawialiśmy najdrobniejsze szczegóły. Ograniczaliśmy
się do minimum: żadnych zbędnych słów, modłów itp. Sama mu-
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starannie doglądany, a zanim
zostanie Huntersem musi przejść
przez kolejne etapy. Są między nimi
tak zwyczajne rzeczy, jak np. sprzątanie lasu.
– Czy to oznacza, że działacie
na rzecz środowiska lokalnego?
– W 2008 roku posprzątaliśmy
las plebański. Zebraliśmy wtedy
ponad dwa kubiki śmieci. Było tam
wszystko: wersalka, kawałki mebli, opony... Sprzątaliśmy, bo w ten
sposób chcieliśmy podziękować za
możliwość organizowania spotkań
w Plebańskim Lesie. Przybiliśmy
dwie tablice: Teren monitorowany
i Zakaz wyrzucania śmieci. Niestety wśród ludzi jest wielu wandali.
Zniszczyli tabliczki. Przybiliśmy je
tak wysoko, żeby nikt nie dał rady
ich ściągnąć, ale i to nie pomogło.
Więc ludzie w dalszym ciągu ludzie
wyrzucają tam śmieci.
– Czy w jakiś sposób odnosicie
się do historii polskiego wojska?
Mamy ogromny szacunek do
munduru i do historii. W listopadzie co roku organizujemy wyprawę w głąb lasów Gościbi. Tam
podczas II wojny światowej oficer
Armii Krajowej, porucznik Gerard
Woźnica ps. „Hardy”, dowódca

Huntersi z Sułkowic. Fot. z archiwum klubu

oddziału „Surowiec”, wybudował
leśną bazę (osławione bunkry)
i z tego miejsca dokonywał dywersyjnych ataków na okupanta hitlerowskiego. W listopadzie 1944 roku
na Gościbi miała miejsce jedna
z największych bitew partyzanckich w naszej okolicy. Mało kto
dziś wie o tych wydarzeniach.

– Nawiasem mówiąc, pisaliśmy o nich w lipcowej „Klamrze”.
– Proszę sobie wyobrazić,
że tam, na Jaworzu i Kozówce są
jeszcze ludzie, którzy pamiętają
i w listopadzie, w rocznicę tych pamiętnych wydarzeń, zapalają w tym
miejscu znicze. Podobnie jak my.
Takie są nasze zasady.

Z Karoliną Moskal, instruktorką Zespołu Tanecznego Retro
rozmawia Joanna Gatlik

fot. z archiwum zespołu

Od tańca odpoczywamy w tańcu

– Co musi zrobić dziewczyna, żeby
znaleźć się w grupie koncertowej?
– Musi tańczyć przez co najmniej
5 lat, wykazywać się techniką taneczną na wysokim poziomie i być
w odpowiednim wieku, czyli mieć
minimum 15 lat.
– Gdzie właściwie podziewałaś
się w trakcie występu zespołu Retro na Dniach Gminy Sułkowice?
Dlaczego nie tańczyłaś na scenie
z dziewczynami?

Tańczy od 7 roku życia. Gdy ukończyła 18 lat, Danuta Kostowal–Suwaj,
prowadząca zespół Retro, wysłała ją na kurs instruktora tańca
współczesnego, który trwał ponad 2 lata. Jak twierdzi, był trudniejszy
niż studia dzienne. Od 4 lat sama już prowadzi Retro. Na tym
jednak nie kończy się jej przygoda z tańcem: w ubiegłe wakacje
ukończyła Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego,
a od kilku lat z grupą koncertową jeździ na warsztaty taneczne do
Kieleckiego Teatru Tańca i Egurrola Dance Studio do Warszawy.
– Bardzo chętnie bym z nimi zatańczyła, ale musiałam zasiąść
za konsolą i nadzorować muzykę.
Zresztą podzielam opinię, że instruktor powinien jak najrzadziej
tańczyć z grupą, bo ma promować
swój zespół, a nie siebie.
– Czy w zespole też macie jakieś
ograniczenia wiekowe?
– Do zespołu zapisują się już dzieci w wieku 3 lat. Nie ma żadnych
ograniczeń.
– Z ilu grup składa się w związku
z tym Retro?
– W tym roku będziemy tańczyli
w czterech grupach: przedszkolaki
i uczniowie do klasy 3 szkoły podstawowej, uczniowie 4-6 klasy szkoły
podstawowej, uczennice gimnazjum
i liceum oraz grupa koncertowa.

– A nie planujecie utworzenia
grupy męskiej lub mieszanej?
– Nie wykluczam, że w przyszłości
pomyślimy o grupie męskiej. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia
grupy mieszanej, gdyż style, które
przeważnie tańczymy, nie są nastawione na duety damsko-męskie.
Nie ukrywam jednak, że czasami
przydałoby się kilku facetów do
podnoszeń, zwłaszcza w jazzie.
– Retro założyła pani Danuta Kostowal-Suwaj. Jak dawno?
– Już 21 lat temu.
– Opowiedz trochę o zespole Czytelnikom „Klamry”: kiedy najlepiej się zapisać, jak często odbywają się próby?
– Działamy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sułkowicach.
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Zapisać się można praktycznie
w każdej chwili, jednak najlepiej
we wrześniu lub październiku.
Grupy najmłodsze mają zajęcia
raz w tygodniu, grupa najstarsza
dwa razy w tygodniu.
– A występy? Jak często jeździcie
na pokazy i konkursy?
– Średnio występujemy raz na
miesiąc, tylko wiosną, gdy odbywają się konkursy, mamy 2, a nawet 3 występy w miesiącu.
– Jaki jest Wasz największy sukces do tej pory?
– Dwukrotnie zwyciężyliśmy w wojewódzkim konkursie Talenty Małopolski oraz zajęliśmy I miejsce na
Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci
w Rabce.

– Jak oceniasz Wasz występ na
Dniach Gminy?
– Niektóre choreografie były
przygotowane już od roku, ale są
też takie, które powstały spontanicznie, trzy miesiące temu, jak
układ Na plaży grupy najmłodszej. Największy show zrobiła
choreografia grupy koncertowej Poping looking& dance hall.
Była układana specjalnie z myślą
o Dniach Gminy Sułkowice.
W sumie występowało 56 tancerek,
z czego najmłodsza grupa liczyła
28 dziewcząt, z których najmłodsza ma 3,5 roku. Do naszego zespołu należy ponad 70 osób, nie
wszystkie mogły wystąpić, gdyż
część dzieci była na wakacjach.

– Jesteś w stanie zapanować nad
tak dużą liczbą tancerek? Ogarnąć cały występ, muzykę, nadzór
nad dziewczynami itp.?
– Nie jestem sama. Zawsze mam do
pomocy chętnych rodziców. Bardzo
jestem wdzięczna za pomoc pani
Ewie Buckiej–Pomierskiej i pani Gosi
Starzec. Jesteśmy wielką rodziną.
– Jak spędzacie wakacje?
– Od tańca odpoczywamy w tańcu. Młodsze grupy mają wolne, ale
w sierpniu odbyły się dla nich warsztaty taneczne. Z grupą koncertową
mam zajęcia przez całe wakacje,
Dziewczyny ćwiczą ostro, dwa razy
w tygodniu, przygotowując dla fanów niespodziankę, która, miejmy
nadzieję, ukaże się po wakacjach.

Projekty współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie integracyjne uczestników projektów „Kreatywna społeczność” i „Aktywni razem”

Razem dajemy radę
Na co dzień te projekty, to ciężka praca formacyjna, zmaganie z trudną materią problemów życiowych,
przełamywanie barier psychicznych i społecznych, odkrywanie siły wspólnoty,
ale są też chwile świąteczne, dające ludziom siłę i animusz do dalszych wysiłków.
Ludziom – to znaczy i uczestnikom projektów, i ich instruktorom.
Taki sens i wymiar
miało spotkanie integracyjne uczestników i instruktorów obu projektów
przy grillu w dniu 24 sierpnia. By podkreślić, jak jest
ono ważne, przybyli na nie
przedstawiciele
Urzędu
Miejskiego z burmistrzem
Piotrem Pułką, wiceburmistrz Rozalią Oliwą i sekretarz Małgorzata Dziadkowiec oraz pełny skład
pracowników OPS z dyrektor Józefą Bernecką na
czele. Ci ostatni oczywiście
czuwali nad przebiegiem
spotkania, wspomagani dodatkowo przez młodzieżowych wolontariuszy.
Miało być ognisko. Narzekanie na pogodę tego
lata stało się już nużące,
więc ten temat pominiemy
tym razem milczeniem. Nie dało
się rozpalić ogniska, ale jak zawsze
w odwodzie był grill i hala sportowa. Możliwości, jakie stwarzają one w połączeniu z gościnnym
lokalem Świetlicy Środowiskowej
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tkanie miało charakter
wielopokoleniowy. Co
cenne, każde z pokoleń
znalazło na nim powód
do dobrej zabawy.
W bogatym programie imprezy było mnóstwo zabaw i konkursów
dla dzieciaków, konkursy dla dorosłych, wspólne biesiadne śpiewanie
z gitarami, smakołyki
z grilla i wyborne sałatki przyrządzone przez
uczestniczki projektu
oraz to, co najważniejsze – rozmowy, ludzkie
ciepło, wzajemne zrozumienie.
Uczestnicy
przygotowali to spotkanie
fot. Anna Witalis Zdrzenicka
osobiście, wspomagani przez instruktorów
po sąsiedzku, wykorzystano do i terapeutów. OPS z funduszy promaksimum.
jektu zapewnił produkty i mateNa imprezę wielu z uczestni- riały, a ludzie już sami dwoili się
ków przybyło wraz z rodzinami, i troili, żeby dekoracja była wspabo przecież programy dedykowa- niała, żeby smacznie przygotować
ne są całemu środowisku życio- i apetycznie podać poczęstunek,
wemu beneficjentów. Stąd spo- dbać o dobry nastrój wszystkich
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przybyłych, rozpędzać chmury
w myślach i sercach. Wraz z nimi
uwijali się instruktorzy i pracownicy projektów. Część przygotowań wykonano w ramach zajęć
objętych programem, pozostałe
– nie patrząc na zegarek.
To dlatego atmosfera była tak
fantastyczna.
To dlatego wszyscy się tam
znakomicie czuli i nikt nie miał
wątpliwości, że się znalazł na nie
swoim miejscu.
To dlatego nie żal inwestować
w tworzenie wspólnot sąsiedzkich
i społecznych.
W konsekwencji chodzi przecież o ludzi, którzy – pokonawszy
życiowe Himalaje – wracają do
nas niejednokrotnie z bardzo dalekiej podróży.
(awz)

Spotkanie integracyjne uczestników projektu OPS. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Święto Sułkowic i Rudnika

Odpust na Oblasku
Kapliczka Podwyższenia Krzyża Świętego z 1813 roku na Oblasku jest miejscem szczególnym,
łączącym we wspólnej modlitwie i sentymencie mieszkańców Sułkowic i Rudnika.
Ma nawet naznaczony własny odpust – w niedzielę sąsiadującą z tym świętem,
czyli w okolicy 14 września. W tym roku tradycyjny odpust przypadł na 12 dzień tego miesiąca.
Kapliczka na Oblasku należy
do nielicznych, świętujących własny odpust. Z jej powstaniem wiąże się piękna legenda o napadniętym kupcu, intencji, jaką uczynił
w opresji i wybudowaniu kapliczki jako wotum za ocalenie.
W odprawianej w niej we
wrześniowe niedzielne popołudnie Mszy św. odpustowej zawsze
uczestniczą bardzo licznie mieszkańcy Sułkowic oraz Rudnika.
W tym roku, koncelebrowali ją
księża Marian Błaszczyk i Marek
Suder, którzy modlili się przede
wszystkim w intencji żyjących
i zmarłych mieszkańców II Rejonu. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła orkiestra dęta
z Sułkowic.
Ks. Marian wygłosił kazanie
na bardzo aktualny ostatnio temat Krzyża – symbolu odkupienia
grzechów poprzez niezawinione
cierpienie, który jest nadużywany
do celów politycznych i wykorzystywany dla osobistych korzyści.
Po nabożeństwie wierni mogli podejść i oddać hołd relikwiom Świętego Krzyża oraz ucałować je.

Podczas odpustowej Mszy św. na Oblasku. Fot. Joanna Gatlik

O uprzątnięcie i przygotowanie otoczenia wokół kapliczki na
ten uroczysty dzień zatroszczyła
się grupa gospodarcza Urzędu
Miejskiego, a nad bezpieczeń-

stwem uczestników uroczystości
czuwały policja oraz straż miejska,
które zabezpieczały ruch samochodowy na drodze, przy której
stoi kapliczka.
(red.)
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Jak poradzili sobie inni czyli

Agroturystyka jest dla ludzi
Niby każdy wie, że nie trzeba płacić podatku, jeśli wynajmuje się nie więcej niż 5 pokoi
i nie wydaje więcej niż 20 obiadów dziennie. I że nie są konieczne wielkie inwestycje, żeby przyjmować gości. Letników na wsi przyjmowało się od stuleci. A jednak ludzie się obawiają.
Postanowiliśmy odwiedzić tych, którym się udało, nie narzekają na brak gości
i są zadowoleni z decyzji o prowadzeniu gospodarstwa agroturytycznego.
Niestety nie można było
przygotować tego materiału
w granicach naszej gminy.
Na spotkanie z gospodarzami prowadzącymi agroturystykę wyruszyliśmy do gminy Dobczyce (żeby wiecznie
nie bazować w przykładach
jedynie na gminie Lubień,
gdzie agroturystyka kwitnie
wręcz modelowo). Odwiedziliśmy gospodarstwo Państwa Ściborów w Kornatce,
w którym poczynione zostały specjalne inwestycje
i Państwa Gawędów w Brzączowicach, którzy po prostu
wynajmują pokoje w swoim
własnym domu na piętrze.

Ściborówka

mówiąc, było sporo zachodu
z rozliczeniem tych pieniędzy. To było kilka lat temu.
Dziś jest chyba jednak łatwiej.
Jest koniec lata. Na
Ściborówce wciąż pełno.
Jest babcia z wnuczką
– obie z Nowej Huty i kilku
młodych ludzi z bractwa rycerskiego. Odbywają nawet
turnieje rycerskie w pełnym rynsztunku, pilnie bacząc, by nie położyć trupem
kwiatków gospodyni.
Krystyna Wolak–Kwiatkowska przyjeżdża na Ściborówkę wraz z wnuczką Olgą już od kilku lat. Chwali atmosferę domu, cudowne otoczenie, smaczne, zdrowe jedzenie,
bliskość Krakowa i niepowtarzalny urok Danuty Ścibor.

Czterohektarowe
gospodarstwo (w tym las) leży w granicach
Kornatki, na górze, otoczone lasem.
Ale autobusem dojeżdża się tu od
strony Czechówki. Później spacer
między polami domami, pod górę.
Z czasem domów coraz mniej, aż
wreszcie na tabliczce przy leśnej
drodze kierunkowskaz.
Pierwsze, co zwraca uwagę po
wejściu na teren gospodarstwa, to
ślicznie utrzymany ogród – jedna
z licznych pasji właścicielki. Dom zaprasza ciepłymi barwami pomieszczeń, uroczymi drobiazgami, które
wykonuje własnoręcznie Danuta,
poparskiwaniem koników i aromatem dobywającym się z kuchni.
Mówi
Danuta
Ścibor: Da się
z tego wyżyć,
choć
nie
jest
to przecież nie
wiadomo
jak
dochodowy interes. Oczywiście
uprawiamy
też
tradycyjnie
pole. To głównie robi mąż,
a ja staram się, by nasza oferta
była jak najbardziej atrakcyjna.
Zdaję sobie sprawę, że trzeba zapewnić gościom jakieś atrakcje.
Przecież dla moich pięknych oczu
nikt tu nie będzie przyjeżdżał.
Skończyłam kurs hipoterapii,
wzięliśmy dotację unijną, kupili
dwa koniki i przez kilka lat prowadziliśmy hipoterapię dla gości.
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To jest jednak bardzo kosztowna
forma, bo przy każdym niepełnosprawnym musi być przy koniu
przynajmniej dwie przeszkolone
osoby. Mało kogo na to stać.
Poszukałam więc innego rozwiązania. Skończyłam kurs decoupage`u. Teraz przez kilka godzin
przed obiadem prowadzę dla gości
zajęcia, podczas których uczą się
zdobić rozmaite przedmioty użytku codziennego. Później wracają
do domu z własnoręcznie ozdobionym np. flakonikiem albo deską
do krojenia.
Dla moich gości piekę zawsze
chleb, który otrzymują jako gościniec na odjezdnym. Tradycyjną
domową piekarnię wybudowaliśmy z drugiej dotacji unijnej
z programu SAPARD. Choć prawdę

U Gawędów

Do domu Państwa Gawędów z wchodzi się niemal wprost z przystanku
PKS i busów w Brzączowicach. To zwykły dom. Na piętrze
dwa pokoje z łazienką i minikuchnią. Gospodarze normalnie jeżdżą
do pracy i uprawiają hektarowe
gospodarstwo.
Mówi Janina Gawęda: My tylko
wynajmujemy
pokoje. Nie gotuję dla gości – nie
miałabym kiedy,
bo jeżdżę do Dobczyc do pracy. Nie
żyjemy z agroturystyki. To dodatkowy zarobek, ale bardzo go sobie
cenimy. Swoim gościom dostarczam
świeże produkty z gospodarstwa
(ser, jajka, warzywa z ogródka), a
oni sami przygotowują sobie posiłki
w kuchence na piętrze. Żyjemy tak
od 1993 roku. Zgłosiłam pokoje gościnne do firmy zajmującej się turystyką ekologiczną i oni zaczęli nam
podsyłać gości – z północy Polski, zagranicznych. Dla nich ważny był ten
przystanek pod domem, bo całymi
dniami jeżdżą zwiedzać.

Skąd goście

Dla małego mieszczucha atrakcją
potrafi być kura z kurczątkami i pomidor na grządce. Fot. Jan Zdrzenicki

Najważniejsi są ci pierwsi. Oni
później głoszą na prawo i lewo, jak
im było dobrze i starają się odwdzięczyć gospodarzom, robiąc im dobrą
opinię. Ale obydwie rodziny nie zaniedbują żadnej okazji do promocji
– targi turystyki, strona gminy, wyjazdy z gminą na różne uroczystości.
A gmina nie żąda za to opłat. Tak
przecież rośnie atrakcyjność terenu
(awz)
i baza turystyczna.

