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Błogosławionych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2011

życzą Państwu Burmistrz Piotr Pułka wraz z Zespołem, Rada Miejska oraz redakcja „Klamry”

Błogosławionych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2011

życzą Państwu Burmistrz Piotr Pułka wraz z Zespołem, Rada Miejska oraz redakcja „Klamry”



Samorząd VI kadencji – fotografia pamiątkowa po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie w kościele parafialnym. W dolnym rzędzie od lewej: ks. proboszcz Sta-
nisław Jaśkowiec, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, burmistrz Piotr Pułka, radni: Bożena Horwat, Wiesław Moroń (wiceprzewodniczacy), Jan Socha (przewodniczący), 
Janusz Starzec (wiceprzewodniczący), Józef Hołda, Jolanta Łaski, Władysława Kołodziejczyk, Karol Chmielik. W górnym rzędzie od lewej: Małgorzata Dziadkowiec 

(sekretarz), radni: Artur Grabczyk, Zbigniew Szuba (wiceprzewodniczący), Józef Godzik, Kazimierz Król, poczet sztandarowy: Dorota Gabryl,  Jerzy Biernat,
Dorota Hodurek, radni: Stanisław Latoń, Jan Hodurek, Waldemar Wolski.
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Wybrane z numeru:

Zimowe utrzymanie dróg  s. 8

Święto Niepodległości              s. 12–13

Ostatnia sesja RM V kadencji s. 7

Rozbudowa szkoły w Rudniku                s. 10

Zmiana planów zagospodarowania    s. 11

Sułkowice w Radio Kraków      s. 26

Zaprzysiężenie burmistrza  s. 5

Radar i nowy chodnik przy Kuźni s. 9

Wyniki wyborów samorządowych         s.  4–6

No Promil – No Problem           s. 14–15

Dyskusja dyrektorów o gimnazjach s. 17–20

Sułkowicka krzonówka na liście MR     s. 24

Otwarcie CKK w Krzywaczce                        s. 16

Utalentowani niepełnosprawni        s. 22

Wizyta Świętego Mikołaja             s. 22

Rudnik czyta dzieciom            s. 14

Spory wokół Biedronki             s. 21

Konkurs potraw regionalnych      s. 26

Ewa Wachowicz gotowała u nas   s. 25

Wręczamy tę naszą uśmiechniętą 
podkowę oficjalnym gościom, doda-

jemy ją do upominków, nagród i dyplo-
mów. I zawsze, nieodmiennie ten prezent 
wywołuje na twarzach obdarowanych po-
godny uśmiech. Mocno wierzymy w to, że 
w nadchodzącym roku 2011 uśmiech na-
szej podkowy zdominuje klimat naszego 
wspólnego życia w gminie. To szczególne 
zrządzenie losu, że nad naszym miastem 

i gminą powiewa znak szczęścia. 

Oby nas rozpoznawano jako 

Szczęśliwą Gminę Sułkowice. 

Tego i Państwu i sobie życzę
w nadchodzącym roku. 

Piotr Pułka

z Zespołem

R ó ż n e 
miasta mają w her-

bach gryfy, lwy, rycerskie 
akcesoria. Naszym herbem 

jest nasza własna, kowalska 
„uśmiechnięta” podkowa, odwró-
cona do góry – na szczęście. 

20 11

Zaproszenie na Opłatki
dla w s z y s t k i c h  m i e s z k a ń c ó w  naszej gminy

Jak co roku, w styczniu 2011 wszyscy mieszkańcy naszej gmi-
ny zaproszeni są na spotkania opłatkowe w każdej miejscowości 
naszej gminy, niezależnie od tego, czy są młodzi, czy starzy, sa-
motni, czy otoczeni rodziną ani tego, jak im się powodzi. Organi-
zatorem spotkań jest Ośrodek Pomocy Społecznej  we współpra-
cy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniem Gospodyń 
w ramach projektu unijnego „Aktywni razem”. 

C z e k a m y  n a  C i e b i e

w Krzywaczce – 6 stycznia o godz. 1400

w Harbutowicach – 9 stycznia o godz. 1230

w Biertowicach – 16 stycznia o godz. 1400

w Sułkowicach – 23 stycznia o godz. 1400

w Rudniku – 30 stycznia o godz. 1400

z opłatkiem, kolędą, tradycyjną strawą

i serdeczną sąsiedzką atmosferą.

Zdrów bądź, Królu Anielski
K  nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte, czyste ciało wlity.

Zdrów bądź, Panie, od Panny
Jenż się narodził za nie.
Zdrów bądź, Jezu Kryste, Królu!
Racz przyjąci nasze chwale.

Racz da ci dobre skonanie
Prze twej Matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie królowali. Amen. 

Najstarsza polska kolęda 
z 1424 roku

Dzisiaj nie znamy już tej kolędy. Wciąż 

jednak śpiewamy inne staropolskie kolędy, 

określane kiedyś jako kantyczki lub rotuły, 

takie jak: pochodzące z połowy XVI wieku 

pieśni „Anioł pasterzom mówił”, „A wczora 

z wieczora”, czy napisaną pod koniec XVIII 

wieku przez Franciszka Karpińskiego jedną 

z najpiękniejszych polskich kolęd: „Bóg się 

rodzi, moc truchleje”. 

`
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Burmistrz VI kadencji
Na VI kadencję samorządu 

w I turze głosowania burmistrzem 
został wybrany Piotr Pułka z wy-
nikiem 2 709 głosów. Uzyskał 
przewagę 528 głosów nad Józefem 
Mardausem, który otrzymał 2 181 
głosów. Trzeci kandydat Jan So-
cha otrzymał 500 głosów.

Gmina – Powiat – Województwo 
po Wyborach Samorządowych

VI kadencja samorządów terytorialnych rozpoczęta

W naszej gminie do wyborów przystąpiło 5 505 wyborców na 10 907 uprawnionych, 
co daje frekwencję 50.47%. Najwięcej głosów nieważnych oddano w głosowaniu 

na radnych do sejmiku wojewódzkiego, najmniej – w głosowaniu na burmistrza. 
Burmistrzem VI kadencji został Piotr Pułka.

Rada Miejska VI kadencji

Chmielik Karol
Grabczyk Artur
Godzik Józef
Hodurek Jan
Hołda Józef Jerzy 
Horwat Bożena
Kołodziejczyk Władysława
Król Kazimierz
Łaski Jolanta
Latoń Stanisław Jan
Moroń Wiesław
Socha Jan
Starzec Janusz 
Szuba Zbigniew
Wolski Waldemar

Na pierwszym posiedzeniu 
Rady Miejskiej VI kadencji rad-
ni otrzymali od przewodniczą-
cej Miejskiej Komisji Wyborczej 
Ewy Świerczyńskiej zaświadcze-
nia o wyborze, złożyli ślubowanie, 
że będą pracowali ze wszystkich 
swoich sił i możliwości dla dobra 
naszej gminy oraz podziękowali 
wyborcom za obdarzenie ich za-
ufaniem. Następnie rada wybrała 
przewodniczącego, wiceprzewod-
niczących i komisje stałe rady. 
Pierwsze posiedzenie Rady do 
wyboru przewodniczącego pro-
wadził najstarszy wiekiem radny 
Karol Chmielik. Już pierwsze gło-
sowanie nad wyborem przewodni-
czącego pokazało obecny układ sił 
w radzie. W koalicji wystąpili rad-
ni z komitetów wyborczych Pio-
tra Pułki i Jana Sochy, a w punk-
cie poświęconym interpelacjom 
i wolnym wnioskom odczytane zo-
stało oświadczenie pięciu radnych 
o utworzeniu przez nich klubu 
„Gospodarna gmina”.

Na przewodniczącego rady 
zgłoszono dwoje kandydatów: 
Władysławę Kołodziejczyk i Jana 
Sochę. W proporcji głosów 8 do 7 
wybrany został Jan Socha. Na wi-
ceprzewodniczących rada więk-
szością głosów wybrała: Wiesława 

D z i ęku j ę  Ws z y s tk im  W y b or c om !

Dziękuję Państwu przede 
wszystkim za udział w wy-
borach samorządowych. 
Daliście świadectwo 
współodpowiedzialności 
za naszą Małą Ojczyznę. 

Dziękuję szczególnie
serdecznie tym, 
którzy zaufali mnie, 
mojej ekipie i kandydatom z listy na-
szego komitetu wyborczego. Przez 
całą kadencję będziemy pamiętali 
o Państwa zaufaniu i zrobimy wszystko, 
byście mogli z dumą myśleć o swojej 
trafnej decyzji.

Dziękuję także tym, którzy swój głos 
oddali naszym kontrkandydatom. Mamy 
4 lata na to, by przekonać Was, że Wasze 
zdanie i Wasze interesy są dla nas rów-
nie ważne, jak tych, którzy nas poparli. 
Wspólnie będziemy realizowali marze-
nia Mieszkańców Gminy Sułkowice.

Dziękuję tym, którzy wzięli udział w otwar-
tej, publicznej debacie. Potrafimy wyłuskać 
z niej autentyczne potrzeby środowisk. Bę-
dziemy starali się je zaspokajać. 

Gratuluję wszystkim, którzy zdobyli 
mandat społecznego zaufania. Po ludz-
ku współczuję przegranym. Wierzę, że 
wielu z Państwa zechce nadal angażo-
wać się w pracę dla dobra naszej gminy.  

Zapraszam do współpracy wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy chcą i potrafią 
pięknie się różnić.

rzede 
wy-
. 

ości
znę.

Moronia, Janusza Starca i Zbi-
gniewa Szubę.

Następnie przystąpiono do 
obsadzenia stałych komisji rady. 
W naszej radzie miejskiej działa 
siedem komisji stałych, z czego 
sześć jest wybieralnych i liczy po 
pięciu członków, a szósta kon-
stytuuje się z klucza: przewodni-
czący i wiceprzewodniczący rady 
oraz szefowie komisji stałych. 
Przewodniczącym Komisji Re-
wizyjnej został Artur Grabczyk, 
a Przewodniczącym komisji Roz-
woju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów został wybrany Wiesław 
Moroń. Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki przewodniczyć 
będzie Józef Godzik, zaś Komisji 
ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej – Bo-
żena Horwat. Przewodniczącym 
Komisji Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Ochrony Przeciwpożarowej 
będzie Kazimierz Król, a komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Stanisław Latoń.

Dla wszystkich głosowań per-
sonalnych, także na skład i szefów 
komisji stałych, przyjęto procedu-
rę wyborów tajnych. Stąd obrady 
pierwszej sesji rady przeciągnęły 
się do późnych godzin wieczor-
nych. Zdecydowano jednak, by 
komisje powołać już na pierwszej 
sesji ze względu na kumulację ilo-
ści zadań w tym ostatnim miesiącu 
roku oraz terminarz przyjmowa-
nia budżetu 2011. Po swoim pierw-
szym posiedzeniu rada gotowa jest 
już do pracy merytorycznej.

Na pierwsze posiedzenia rady 
przybyli również radni wybrani 
z naszej gminy do rady powiatu 
i podziękowali wyborcom za odda-
ne na nich głosy oraz powierzone 
im zaufanie. Co prawda ślubowa-
nie składali w radzie powiatu, ale 
i tu, w Sułkowicach potwierdzili 
swoją wolę wytężonej pracy na 
rzecz powiatu i swojej gminy.   

(awz)
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Swoich kandydatów do Rady 
Miejskiej zgłosiło 7 komitetów 
wyborczych. Do Rady Miejskiej 
5 radnych wprowadził KWW Józefa 
Mardausa Gospodarna Gmina, po 
4 radnych KWW Piotra Pułki i KWW 
Jana Sochy, a po 1 radnym – KWW 
Strażacy i KWW Porozumienie 2010.

Statystyki wyborcze
W sumie w naszej gminie głosowało 5 505 osób, z tym że głosów ważnych odnotowano 5 390. 

Głosowanie przeprowadzone zostało w 6 okręgach wyborczych; dwóch w Sułkowicach i po jednym 
w każdej z pozostałych miejscowości. Pracę wszystkich komisji obserwowali mężowie zaufania 
poszczególnych komitetów wyborczych. Jak wynika z protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej 

nikt nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu głosowania 
– ani mężowie zaufania, ani komisje.

KWW Strażacy

Okręg nr 2

Hodurek Jan 343

KWW Piotra Pułki 

Okręg nr 1

Korpal Aleksandra Zofia 297

Sołtys Danuta Teresa 245

Czaderski Zbigniew Antoni 157

Okręg nr 2

Sosin Krystyna Małgorzata 301

Sroka Anna 161

Koźlak Bernadetta Maria 156

Gatlik Anna 282

Okręg nr 3

Horwat Bożena Edyta 228

Chodnik Danuta Anna 105

Okręg nr 4

Szuba Zbigniew Ryszard 325

Kaleta Kazimierz Krzysztof 250

Jaśkowski Norbert Paweł 258

Godzik Józef 411

Okręg nr 5

Biela Lucyna 93

Okręg nr 6

Starzec Janusz 327

KWW Józefa Mardausa
– Gospodarna Gmina 

Okręg nr 1

Kołodziejczyk Władysława 434

Łaski Jolanta Maria 303

Okręg nr 2

Biela Jadwiga 219

Hołda Józef Jerzy 331

Latoń Stanisław Jan 374

Pitala Renata Elżbieta 260

Okręg nr 3

Chmielik Karol Mieczysław 163

Golonka Piotr 152

Okręg nr 4

Szlachetka Helena 309

Góralik Jarosław Grzegorz 294

Falc Piotr Henryk 245

Malina Stanisław 151

Okręg nr 5

Moskal Leszek 129

Okręg nr 6

Lijewski Marek 144

KWW Jana Sochy 

Okręg nr 1

Moroń Wiesław 303

Kąś Krystyna 300

Cudak Anna Maria 48

Okręg nr 2

Grabczyk Artur 375

Okręg nr 3

Boczkaja Anna 68

Liszka Marek 97

Okręg nr 4

Socha Jan 310

Okręg nr 5

Król Kazimierz Adam 141

Okręg nr 6

Łagosz Tadeusz Stanisław 105

KW Prawica Rzeczypospolitej 

Okręg nr 1

Matulska Aleksandra 
Kazimiera

44

Ptak Joanna Krystyna 42

KWW „Porozumienie 2010” 

Okręg nr 1

Malina Małgorzata Bogusława 284

Okręg nr 2

Majocha Stanisław Andrzej 171

Boczkaja Stanisław Bogdan 224

Okręg nr 4

Wolski Waldemar Piotr 379

Mysza Krzysztof Marek 208

Wyniki głosowania 
do Rady Miejskiej

Wyniki głosowania 
do Rady Powiatu
KW Prawo i Sprawiedliwość

Frosztęga Zofia 542

Pułka Andrzej 587

Brożyna Zofia 153

Płoszczyca Jan 28

Judasz Marian 80

KW Platforma Obywatelska RP

Trojan Krzysztof 911

Biernat Stanisław 87

Góralik Marek Mirosław 91

Kania Maria Małgorzata 41

Moskal Łukasz Sławomir 103

Ciaputa Stanisław 37

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Budzoń Piotr Wojciech 146

Piwowarski Andrzej 106

Rozum Maria Kazimiera 45

Skrzypek Krzysztof Ryszard 38

Sułek Halina 106

Leniartek Józef 91

KWW Forum Ziemi Myślenickiej

Góralik Zofia Józefa 507

Biernat Marta Anna 149

Latoń Jan 74

Burda Grzegorz Józef 103

Mól Jadwiga Agnieszka 22

Miziura Jolanta Lucyna 23

KWW Praworządność i Praca

Łaski Edward 110

Garbień Krystyna Stanisława 18

Tyrawa Leszek Stanisław 79

Dzieża Katarzyna 7

Burkat Jacek Marek 13

KWW Partnerstwo w Samorządzie

Mardaus Józef 266

Stopa Stanisław Wincenty 37

KWW Ruch Wyborców Janusza 
Korwin-Mikke

Okręg nr 4

Krzywoń Tadeusz Stanisław 144

Pająk Józef 143
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Latoń Władysława 88

Kuźniar Adam Józef 53

Kania Maria 22

Oliwa Roman 38

KWW Ruch Wyborców Janusza 
Korwin-Mikke

Stręk Józef Mirosław 48

Gromala Dariusz Hubert 10

Światłoń Witold 16

Szafraniec Janusz Jacek 26

Wyniki głosowania 
do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego

Lista nr 4 – KW Platforma Oby-
watelska RP 
nr 8 Bobowska Joanna Grażyna 
– 804 głosy

Lista nr 5 – KW Prawo i Spra-
wiedliwość
nr 13 Światłoń Krystyna – 740

Lista nr 11 – KW Prawica Rze-
czypospolitej
nr 4 Oliwa Rozalia – 432
nr 6 Pułka Tadeusz – 136

Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Lewica
nr 5 Góralik Ludwik Marian – 122

W Radzie Powiatu
W Radzie Powiatu Myślenic-

kiego naszą Gminę będą reprezen-
towali: Zofia Góralik startująca 
z listy nr 16 KWW Forum Ziemi 
Myślenickiej, Andrzej Pułka z listy 
nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Krzysztof Trojan z listy nr 4 
KW Platforma Obywatelska. 

Pierwsze posiedzenia rady 
powiatu odbyło się w środę 1 grud-
nia. Na starostę powiatu ponownie 
wybrano Józefa Tomala. W taj-
nym głosowaniu przy oddanych 
ważnych 23 głosach za kandyda-
turą opowiedziało się 14 radnych, 
przeciwko 8, jedna osoba wstrzy-
mała się od głosowania). Starosta 
na funkcję wicestarosty zgłosił 
kandydaturę Tomasza Susia, któ-
ry został wybrany przy 15 głosach 
za, 8 przeciw. Członkami Zarzą-
du Powiatu zostali: Józef Dudzik 
(za 15, przeciw 8), Krzysztof Heród 
(za 14, przeciw 9) i Bolesław Pajka 
(za 16, przeciw 7 głosów).

Na przewodniczącego Rady 
Powiatu wybrany został Henryk 
Migacz (12 głosów za, 10 przeciw-
nych, jedna osoba wstrzymała się 
od głosu, a wiceprzewodniczącymi 
Rady zostali: Marek Urbański (14 
głosów za, 9 przeciw) oraz Andrzej 
Urbański (14 głosów za, 9 przeciw).

W Sejmiku
Do Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z naszego powiatu 
przeszedł tylko jeden radny – Ja-
rosław Szlachetka z Prawa i Spra-
wiedliwości. Nasz okręg wyborczy 
– Podhale – obejmuje 5 powiatów: 
wadowicki, myślenicki, suski, no-
wotarski i tatrzański. Do podziału 
było 7 mandatów radnych. W wy-
niku proporcji głosowania na po-
szczególne listy cztery mandaty 
otrzymają kandydaci PiS: Jarosław 
Szlachetka, Marek Wierzba, Jan 
Hamerski i Rafał Stuglik, a trzy 
mandaty – kandydaci z PO: Bar-
bara Dziwisz, Franciszek Księdzu-
larz-Bachleda oraz Jerzy Ochman. 

Po raz pierwszy Sejmik obra-
dował w czwartek 2 grudnia. Nowi 
radni wybrali na marszałka Mar-
ka Sowę (PO), a wicemarszałkiem 
została Renata Godyń-Swędzioł 
(PiS). Rządzi więc koalicja PO
–PSL z poszanowaniem bardzo 
silnej opozycji PiS. Małopolskie-
mu sejmikowi przewodniczy Kazi-
mierz Barczyk (PO). Wicemarszał-
kami zostali: pełniący tę funkcję 
w poprzedniej kadencji Roman 
Ciepiela z PO oraz Wojciech Kozak 
z PSL, w mijającej kadencji – czło-
nek zarządu województwa. Nowy 
marszałek zapowiada kontynuację 
rozpoczętych projektów.

Termin ślubowania burmi-
strza został ustalony przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą. Na 
uroczystą sesję rady miejskiej 
w poniedziałek 6 grudnia przyby-
li wraz z burmistrzem i radnymi 
także pracownicy Urzędu Miej-
skiego, dyrektorzy placówek sa-
morządowych i prezesi OSP. 

Po akcie  ślubowania go-
ście składali gratulacje i wrę-
czali kwiaty burmistrzowi, 
przewodniczącemu rady i wi-
ceprzewodniczącym. Po tej 
krótkiej uroczystości wszyscy 
jej uczestnicy przeszli do ko-
ścioła parafialnego. Wspólną 
modlitwę prowadził ks. pro-
boszcz Stanisław Jaśkowiec, 

Ślubowanie i błogosławieństwo na VI kadencję
Oficjalny akt wyboru na burmistrza przekazała przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

Ewa Świerczyńska. Piotr Pułka złożył uroczyste ślubowanie, ucałował sztandar gminy i tym aktem 
rozpoczął swoje urzędowanie jako burmistrz VI kadencji samorządu w Sułkowicach. 

Następnie cały samorząd gminny udał się do kościoła parafialnego, gdzie po wspólnej modlitwie 
ks. proboszcz Stanisław Jaśkowiec pobłogosławił samorządowców u progu kolejnego etapu ich pracy.

który następnie udzielił samo-
rządowcom błogosławieństwa, 
podkreślając, jak ważne jest, 
że zaczynają tę nową kadencję 
z Panem Bogiem, polecając mu 
gminę, jej mieszkańców i swoją 
pracę. 

Po powrocie na salę obrad 
burmistrz wygłosił wystąpienie, 
w którym zawarł priorytety tej 
kadencji dla poszczególnych 
miejscowości i dla całej gminy. 
Przyjęto protokół z pierwszej 
sesji i zapowiedziano już na naj-
bliższy tydzień początek pracy 
rady miejskiej w komisjach.

(awz)
Fotografie z pierwszych posiedzeń 

rady i ślubowania 
na str. 2 okładki.

Ewa Świerczyńska wręcza Piotrowi Pułce 
akt wyboru na burmistrza.  

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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BDI po myśli mieszkańców
Pierwsza podjęta uchwa-

ła dotyczyła wyrażenia opinii 
w sprawie przebiegu projekto-
wanego odcinka drogi krajowej 
nr 52 Bielsko-Biała – Głogo-
czów, tzw. „Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej”. Gmina Sułko-
wice akceptuje w niej wyłącz-
nie wariant społeczny przebie-
gu projektowanego odcinka 
BDI, tj. propozycję Stowarzy-
szenia „Skotnica dla Natury”. 
Wariant ten przechodzi wzdłuż 
rzeki, nie dzieląc dzielnicy 
Skotnica na kawałki. Popierają 
go nie tylko mieszkańcy Skot-
nicy, lecz także sąsiadującego 
z gminą Głogoczowa. Ku radości 
mieszkańców Krzywaczki ich 
wariant został nareszcie, po dwóch 
latach  argumentowania i aktywne-
go kołatania do drzwi wszystkich 
możliwych instytucji odwoław-
czych, wrysowany na mapie biura 
projektów „Klotoida” jako jeden 
z czterech możliwych wariantów 
jej przebiegu BDI. 

Taryfy opłat za wodę i ścieki
Zatwierdzone zostały także 

nowe taryfy cen i opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadze-
nie ścieków na rok 2011. Ustalono 
także górne stawki opłat ponoszo-
nych za usługi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych oraz wywozu nieczysto-
ści na terenie gminy Sułkowice. 

Współpraca z NGO`S
Radni przyjęli program 

współpracy z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2011. 

Przed przygotowaniem tej 
uchwały przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne z zaintere-
sowanymi podmiotami. Przepro-
wadzono je w formie pisemnych 
opinii do projektu programu, które 
można było przesyłać faksem,  li-
stownie na adres Urzędu Miejskie-
go, poprzez złożenie na dzienniku 

Czas podziękowań, pożegnań i podsumowań
Ostatnia, 53. sesja Rady Miejskiej V kadencji

podawczym urzędu oraz przeka-
zać bezpośrednio podczas specjal-
nie zorganizowanej konferencji 
w dniu 14 października.

Pisma z prośbą o wyrażenie 
opinii w sprawie projektu Progra-
mu współpracy Gminy Sułkowice 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego 
na rok 2011 skierowane zostały do 
wszystkich organizacji pozarządo-
wych z terenu gminy. 

Renowacja tak, ale 
w ramach projektów

Odrzucono uchwałę w spra-
wie określania zasad udzielania 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie przy za-
bytkach sztuki sakralnej, argu-
mentując, że pieniądze na ten 
cel można pozyskać w ramach 
zewnętrznych programów, tak-
że unijnych.

Pożegnanie
Na zakończenie burmistrz 

Piotr Pułka wręczył wszystkim 
radnym pamiątkowe puchary 
i albumy, natomiast przewod-
niczący Rady Miejskiej Jan 
Socha swoje podziękowania wy-
raził dyplomami oraz oprawio-

ną  wspólną fotografią samorządu 
V kadencji. 

Z inicjatywy wiceprzewodni-
czącego rady Wiesława Moronia 
odbyła się też, jak zwykle na ostat-
niej sesji w roku kalendarzowym, 
zbiórka pieniędzy na spotkanie 
integracyjne Grupy Środowisko-
wej SWON „Kolonia”. Zwyczaj 
wspierania tego stowarzyszenia 
przez radnych wprowadził on już 
na początku kadencji, w 2006 r. 

(red.)

Przewodniczący i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej V kadencji z pucharami 
i dyplomami pamiątkowymi.

Fot. Anna Witalis Zdrzenicka 

Ostatnia, pożegnalna sesja Rady Miejskiej V kadencji odbyła się w dniu 12 listopada.  
4 ostatnie lata w gminie Sułkowice podsumował w swoim sprawozdaniu burmistrz, 

wyliczając wykonane inwestycje i przedsięwzięcia podnoszące standard życia w naszej gminie. 
Podsumowania pracy rady i całego samorządu dokonał też przewodniczący Jan Socha.

N o w e  t a r y f y  o p ł a t  z a  w o d ę ,  ś c i e k i  i  ś m i e c i

Ceny za wodę w zł za 1 m3

dla gospodarstw domowych – 3,27

dla przedsiębiorców – 4,46 

dla pozostałych odbiorców – 4,64

Opłata stała wodomierzowa za-
leży od parametrów wodomierza: 

¾” – 5,21 zł miesięcznie, 

1” do 2” – 8,64 zł miesięcznie

ø 50 – 27 zł miesięcznie

ø 80 – 45,36 zł miesięcznie

Opłata za odbiór przyłącza 
wodociągowego – 160 zł

Ceny za ścieki w zł za 1 m3

dla gospodarstw domowych – 2,91

dla przedsiębiorców – 6,11 

dla pozostałych odbiorców – 6,11

Opłata za odbiór przyłącza

kanalizacyjnego – 110 zł

Ceny za śmieci
za jeden wywóz:

od pojemników 0,11 m3 – 11,30 zł

od pojemników 1,1 m3 – 69,12 zł

Za wywóz nieczystości ze zbiorni-
ków bezodpływowych do oczysz-
czalni ścieków – 75 zł

Za unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych na gminnym składowi-
sku – 220 zł + VAT za 1 Mg odpadów 
przywiezionych na składowisko.
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

10 nowych przystanków w gminie
Zamontowano 10 nowych przystanków z podestami, w 
tym 3 w Rudniku, po 2 w Biertowicach, Krzywaczce 
i Harbutowicach oraz jeden w Sułkowicach. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł  47 tys. 320 zł.
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Przy cmentarzu w Harbutowicach
Wykonano 160 mb drogi wraz z nową nawierzchnią i od-
wodnieniem, co kosztowało 70 tys. 885 zł.

Usuwanie szkód powodziowych
Prace remontowe przy usuwaniu skutków powodzi pro-
wadzone są na drodze na Jaworze w Harbutowicach. Na 
zadanie to przeznaczono 210 tys. zł.

Zimowe utrzymanie dróg
Obowiązek utrzymania zimowego drogi ciąży na jej właścicielu. Na terenie naszej gminy mamy 

drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Szczegółowy wykaz dróg i ich właścicieli znaj-
duje się na stronie internetowej gminy www.sulkowice.pl. Poniżej podajemy telefony, pod które można 
zgłaszać interwencje w sprawie zimowego utrzymania drogi.

Jednocześnie przypominamy, że na właścicielach działek i domów ciąży ustawowy obowiązek odśnie-
żania poboczy i chodników sąsiadujących z posesjami, strącania sopli, śniegu z dachów i gospodarskiego 
dbania o wspólne bezpieczeństwo. Aby pomóc mieszkańcom, szczególnie w newralgicznych momentach 
intensywnych opadów, gmina w ubiegłym roku zakupiła specjalistyczną odśnieżarkę i sukcesywnie wspo-
maga odśnieżanie chodników i poboczy na terenie gminy.

Za utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Biertowicach 
– tel. 12 273 20 50. Zimowe problemy na drogach gminnych można również zgłaszać w Urzędzie Miejskim 
– tel. 12 273 20 75 wew. 21.;

Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 
– tel. 12 272 17 33 (lub bezpośrednio do Andrzeja Obłazy, tel. 502 686 465);

Za utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich
– tel. 12 272 17 88 lub bezpośrednio: droga nr 956 Biertowice – Zembrzyce DROGBUD Zawoja Kazimierz 
Sobaniak tel. 33 874-62-30); droga nr 955 Sułkowice – Jawornik 955 POL-BRUK Pietrzak S.J., tel.: 12 274 
00 68, 605 275 428 lub 601 508 924;

Za utrzymanie dróg krajowych odpowiada GDDKiA oddział w Wadowicach
– tel. 33 873-73-28 lub bezpośrednio DROGBUD Spytkowice od 700 do 1900, tel. 606 402 377, a od 1900 do 700 tel. 
600 311 167.

Przepust w Rudniku
Na ul. Słonecznej w Rudniku stary, zniszczony przez powódź 
przepust z betonowych kręgów wymieniono na nową, me-
talową rurę, a na zniszczoną nawierzchnię położono nowy 
asfalt. Brzegi rzeczki wzmocniono koszami kamiennymi. 

(red.)
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Przekształcenie w spółkę z o.o.

ZGK na swoim
Zakład Gospodarki Komunalnej został – zgodnie z wcześniejszą 

decyzją Rady Miejskiej – przekształcony w spółkę gminy. 
Daje mu to osobowość prawną, 

a co za tym idzie, większe możliwości działania. 

Prezesem spółki ZGK został 
jej dotychczasowy dyrektor Wi-
told Magiera, a radę nadzorczą 
spółki stanowią: Jerzy Biernat, 
Dorota Hodurek i Piotr Łanoszka. 
Jednoosobowym zgromadzeniem 
wspólników jest burmistrz gminy 
Sułkowice.

Aktu wręczenia nominacji 
prezesowi i radzie nadzorczej doko-
nał burmistrz w dniu 30 listopada. 
Szerzej na temat historii naszego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i przekształceń gospodarczych 
w gminie napiszemy w następnym 
numerze „Klamry”.

Prezes i rada nadzorcza ZGK w gabinecie burmistrza podczas wręczenia nominacji. 
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Jak wiadomo, Kuźnia mieści 
się w budynkach po obydwu stro-
nach drogi, kursują tam kilka razy 
dziennie wózki widłowe. Często 
wjeżdżają także ciężarówki i tiry, 
mające duże trudności z włącze-
niem się do ruchu. Kierowcy zaś 
w tym miejscu nie przestrzegają 
ograniczenia prędkości do 40 km/h. 

Żeby znaleźć optymalne roz-
wiązanie problemu, 8 listopada 
spotkali się burmistrz Sułko-
wic, inspektor ds. drogownictwa, 
przedstawiciele zarządu F.N. Kuź-
nia, policji i inspektorzy z Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich z Krakowa 
i z Myślenic. Rozważali oni kon-
cepcje poprawy bezpieczeństwa 
w okolicy fabryki.

Ustalono, że najlepszym roz-
wiązaniem będzie zamontowanie 
na stałe radaru. Koszt jego zaku-
pu i eksploatacji, jak również za-
kup kostki do wyłożenia chodnika 
na długości od budynku ośrodka 
kultury do końca terenów fabryki 
od strony osiedla pokryje zarząd 
Kuźni. Pracownicy recepcji przej-
dą też specjalne szkolenia z zakre-
su zabezpieczenia ruchu drogowe-
go, żeby mogli wyprowadzać tiry 
i w razie potrzeby legalnie zatrzy-
mywać ruch drogowy, umożliwia-
jąc wózkom widłowym przejazd na 
drugą stronę. 

Profesjonalne przygotowanie 
koncepcji poprawy bezpieczeń-
stwa zostanie zlecone firmie spe-
cjalistycznej. 

Bezpieczniej na ul. 1 Maja

Radar i nowy 
chodnik przy Kuźni

Prezesi F.N. Kuźnia S.A. 
zwrócili się z prośbą do gminy 
o współdziałanie w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa ruchu ko-
łowego na ul. 1 Maja w rejonie ich 
zakładu. Zadeklarowali, że ponio-
są koszty tego przedsięwzięcia.

(jg)

Uczestnicy narady dotyczącej bezpieczeń-
stwa na ul. 1 Maja.     Fot. Joanna Gatlik

Białe plamy łączności

Badanie zasięgu telefonii 
komórkowej w gminie

Do 10 grudnia można było zgła-
szać w urzędzie problemy z zasięgiem 

telefonów komórkowych 
w poszczególnych miej-
scach gminy. Badanie 
prowadzone było w po-
rozumieniu z Urzędem 
Komunikacji Elektro-
nicznej. W ten sposób 
UKE chce wyeliminować 
problem „białych plam” 
na obszarze Polski.

Sytuację w naszej 
gminie obrazuje mapa 
obok. Jak widać, pro-
blem dotyczy prawie 
całej Krzywaczki i Har-
butowic, części Bierto-
wic przy drodze woje-
wódzkiej, w Rudniku są 
problemy na wysokości 
przysiółka Zarębek, a w 
Sułkowicach – w rejo-
nie ulicy Na Węgry. Na 
mapie zaznaczono też 
przykładową lokaliza-
cje potrzebnych prze-
kaźników. (awz)
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Równocześnie z decyzją o po-
wstaniu gimnazjum w Rudniku, 
podjęta została decyzja o rozbudo-
wie szkoły. Postanowiono zbudo-
wać skrzydło szkoły na potrzeby 
gimnazjum oraz halę sportową. 

Skrzydło dla gimnazjum
Najpierw przeprowadzono ba-

dania geologiczne, które potwier-
dziły, że taka decyzja jest możli-
wa do realizacji. W roku 2009, po 
ukończonych procedurach prze-
targowych, wykonany został pro-
jekt budowlany za kwotę 139 080 
zł dla obydwu obiektów. Gmina 
uzyskała również prawomocne po-
zwolenia na ich budowę.

Inwestycja jest realizowana 
w obrębie działki nr 1912. Parame-
try techniczne budynku wynoszą: 
powierzchnia zabudowy 467,8 m2, 
powierzchnia całkowita 1.494,7 m2 
oraz kubatura 5096 m3. 

Inwestycja realizowana będzie 
w cyklu trzyletnim. Po procedurach 
przetargowych 25 sierpnia 2010 r. 
podpisano umowę na budowę gim-
nazjum z terminem realizacji na 30 
maja 2012 roku. W dniu 9 września 
został przekazany plac budowy 
krakowskiej firmie KDI. Obec-
nie trwają prace organizacyjne  
i przygotowawcze oraz rozbiórkowe. 
Wykonano ogrodzenie placu i przy-
łącza energetyczne. Organizowane 
jest zaplecze budowy. Droga dojaz-
dowa do szkoły na razie jest jeszcze 
otwarta. Zostanie ona jednak wyłą-
czona z ruchu ze względów bezpie-
czeństwa. Dzieci będą wchodzić do 
szkoły bocznym wejściem. 

Zgodnie z harmonogramem 
inwestycji przedstawionym przez 
firmę realizującą budowę, w bie-
żącym roku zostaną wykonane 
roboty ziemne i fundamentowe, 
w przyszłym roku stan surowy 
zamknięty, a w 2012 roku prace 
wykończeniowe, instalacyjne oraz 
zagospodarowanie terenu. 

Na realizacje tej inwestycji 
w 2010 roku przewidziano kwotę 
280 tys. zł, w 2011 roku 790 tys. zł, 

Rozbudowa szkoły w Rudniku

Gimnazjum i hala sportowa
Powstaje trzykondygnacyjny obiekt z sześcioma oddziałami, aulą i biblioteką, wyposażony 

w niezbędne zaplecze i infrastrukturę techniczną. Aby ułatwić funkcjonowanie 
Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku, zaprojektowano również na poziomie I piętra 

przeszklony łącznik z istniejącym głównym budynkiem szkoły. 
Po ukończeniu tej budowy rozpoczną się prace przy hali sportowej. 

a w następnym – 1 mln 580 tys. 
664 zł. Całkowity koszt inwestycji 
(łącznie z dokumentacją, nadzo-
rem itp.) zamyka się kwotą 2 mln 
859 tys. 080 zł. 

Hala sportowa
Budowa hali sportowej zo-

stała zaplanowana po wykonaniu 
budynku gimnazjum, tak, aby nie 
dezorganizować pracy szkoły oraz 
nie utrudniać dostępu do obiek-
tów szkolnych. 

Budynek hali sportowej za-
projektowano jako obiekt o wy-
miarach 33,4 x 20,5 m, co zapewnia 
pole do gry o wymiarach 19x32 m. 
Zakłada się możliwość podziału 
hali kurtyną na dwie niezależne 
części. Budynek od strony połu-
dniowej został podpiwniczony (ze 
względu na ukształtowanie tere-
nu). W piwnicach zaprojektowano 
pomieszczenia techniczne, zaple-
cze szatniowe oraz małą salkę gim-

nastyczną. Parametry techniczne 
budynku wynoszą: powierzchnia 
zabudowy 891,6 m2, powierzchnia 
całkowita 1435,7 m2 oraz kubatura 
7243 m3. Hala będzie miała mini-
widownię na poziomie płyty bo-
iska na 80 miejsc oraz galerię na 
całej długości hali.

Budowa hali sportowej wyni-
ka z Wieloletniego Planu Inwesty-
cji (WPI) i została zaplanowana na 
lata 2012-2014. Szacunkowy koszt 
inwestycji na podstawie kosztory-
su inwestorskiego to około 5 mln 
złotych. Po umieszczeniu inwe-
stycji w budżecie gmina wystąpi 
o środki na budowę do Minister-
stwa Sportu oraz MRPO – jeżeli 
zostanie ogłoszony nabór. Jedy-
ny nabór w ramach działania 6.1 
odbył się w 2008 roku. Wówczas 
Urząd Miejski nie dysponował 
jeszcze dokumentacją przygoto-
waną dla tego typu działania. 

Dorota Gabryl

Wizualizacja nowego skrzydła obiektu szkolnego w Rudniku.
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Dla rolników był to niezmier-
nie trudny rok – z przymrozkami, 
ulewnymi deszczami, powodzia-
mi i osunięciami ziemi. W związ-
ku z tym dochody z gospodarstw 
są znacznie niższe od planowa-
nych. Z pewnością pociągnie to 
za sobą ograniczenie środków na 
modernizację. Ale nie wszystko, co 
poprawia warunki i komfort pracy 
zależy od nakładów finansowych. 

Przede wszystkim zadbajmy 
o porządek, który zapewnia  bez-
pieczeństwo przy pracy. Biorąc pod 
uwagę liczbę wypadków w gospo-
darstwach zgłaszanych do KRUS, 
okres jesienno-zimowy  jest szcze-
gólnie niebezpieczny. Do większo-
ści wypadków dochodzi w obejściu. 
Sprzyjają im zagracone podwórka, 
stodoły i komórki oraz oblodzone 
i zabłocone ciągi komunikacyjne. 
Należy więc dbać o stan podwórza i  
posypywać piaskiem lub popiołem 
trasy komunikacyjne. Powodem 
złamań i zwichnięć jest też często 
niewłaściwe obuwie. Odpowiednie 
buty do pracy muszą chronić nogę 
w kostce i mieć dobry protektor za-
bezpieczający przed poślizgnięciem 
się. W budynkach inwentarskich, 
gdzie zdarza się większość takich 
wypadków, musimy zadbać o po-
rządek, niechłonne podłoże, kanały 
odprowadzające ścieki i gnojowicę, 
a także brak progów.  

Czas zimowy pozwala na wy-
konanie niezbędnych przeglądów 
i napraw sprzętu i maszyn. Przy  
tej okazji warto założyć ochrony 
na piły tarczowe, sprawdzić osłony 
mechanizmów napędowych i ukła-
dów przekazu mocy, wykonać prze-
glądy pił motorowych i kosiarek. 
Wykonując wszystkie te czynności 
pamiętajmy, aby  robić to przy wy-
łączonym silniku bez pośpiechu 
i z zachowaniem szczególnej ostroż-
ności. Sprawny sprzęt dłużej i bez-
pieczniej nam posłuży.

Warto też zwrócić uwagę na 
drabiny. Nie możemy poprzestać  
na stwierdzeniu, że skoro drabina 
służyła jeszcze naszym dziadkom 
to posłuży i nam. Konieczne jest 
uzupełnienie szczebli, poprawa 
mocowania oraz zabezpieczenie  
barierką i listwą przypodłogową 
otworu zrzutowego. 

                                        

Harbutowice
Zmiana dotyczy wyznacze-

nia obszaru pod usługi dotyczące 
sportu i rekreacji – wyciągi i tra-
sy narciarskie wraz z zapleczem 
techniczno – socjalnym.

Projekt zmiany planu wraz 
z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko jest wyłożony do publicz-
nego wglądu od 6 grudnia do 
4 stycznia w pokoju nr 113 (sala 
konferencyjna) Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach, Rynek 1 w godz. od 
1000 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie rozwiązaniami 
odbyła się w dniu 17 grudnia. Zgod-
nie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy 
może jeszcze wnieść uwagi do 
tych zmian, także w zakresie stra-
tegicznego oddziaływania na śro-
dowisko naturalne, w nieprzekra-
czalnym terminie do 18 stycznia 
2011 roku.

Krzywaczka i Rudnik
Powierzchnia terenu objęte-

go zmianą miejscowego planu za-

Zmiany planów zagospodarowania
W Harbutowicach, Krzywaczce i Rudniku

Gmina prowadzi kolejne czyności związane z procedurą 
 sporządzania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego 

w poszczególnych miejscowościach.
gospodarowania przestrzennego 
w Krzywaczce wynosi około 820 
ha, a w Rudniku – 1486 ha.

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski do zmiany tych pla-
nów miejscowych oraz do progno-
zy oddziaływania na środowisko 
w ramach strategicznej oceny od-
działywania na środowisko w ter-
minie do dnia 4 stycznia 2011 r. Po-
mocne będzie dołączenie kserokopii 
wyrysu z mapy zasadniczej lub ewi-
dencyjnej, z oznaczeniem granic te-
renu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski i uwagi należy 
składać na piśmie do Burmi-
strza Gminy Sułkowice z po-
daniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczeniem nieru-
chomości, której uwaga lub wnio-
sek dotyczy. Składać je można 
osobiście w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Sułkowicach lub drogą 
pocztową na adres:

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1; 32-440 Sułkowice.

(red.)

Pracować trzeba 
bezpiecznie

Także w rolnictwie

Anna Szilder 
Inspektor ds. prewencji 

w KRUS PT w Myślenicach         

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

Generalnie chodzi o to, żeby 
człowiek, który przychodzi do urzę-
du czuł się w nim dobrze, szybko 
i sprawnie załatwił swoją sprawę, 
dowiedział się, co jeszcze jest po-
trzebne do jej sfinalizowania lub 
dlaczego jego sprawa nie może być 
załatwiona pozytywnie. Chodzi też 
o to, by urzędnicy czuli się w swo-
jej pracy kompetentni, sprawni 
i osiągali jak największą satysfakcję, 
bo dzięki niej silniej będą się iden-
tyfikowali ze swoim miejscem pra-
cy i bardziej im będzie zależało na 
dobrej pracy. Projekt prowadzony 
jest w ramach Programu Operacyj-
nego  „Kapitał Ludzki”. Przystąpiło 
do niego 907 samorządów w Polsce, 
z czego 42 małopolskie. Dzięki 
udziałowi w programie systema-
tycznie poprawia się jakość usług 

Nowoczesne zarządzanie i doskonalenie usług

Jeden z 907
Urząd Miejski w Sułkowicach, dzięki unijnym dotacjom, bierze udział 

w procesie doskonalenia jakości usług, który zakończony zostanie 
wdrożeniem ISO 9001. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy urzędu. 

w urzędzie i podnosi się sprawność 
działania tej instytucji.

Pracownicy dokonują regu-
larnej corocznej samooceny i sami 
klasyfikują swoje wyniki przy 
pomocy Modelu CAF. Mają też 
możliwość porównywania swoich 
efektów z wynikami innych uczest-
ników projektu.

Aby przekonać się, na ile 
efekty tych działań są odczuwal-
ne, przeprowadzone zostały ankie-
ty badające satysfakcję klientów 
urzędu oraz satysfakcję pracowni-
ków. Analiza wyników ma dopro-
wadzić do wyeliminowania najczę-
ściej pojawiających się zastrzeżeń. 
W celu lepszego zarządzania wg 
normy ISO 9001 wprowadzono 
także narzędzia informatyczne. 

(red.)
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Z przemówienia burmistrza 
pod pomnikiem na Rynku

Szanowni Państwo!

Dni takie jak dzisiejszy przypominają nam 
o tym, że w życiu liczy się coś więcej. Odzyska-
nie przez Polskę niepodległości 92 lata temu to 
zwieńczenie trudnych decyzji i wyborów całych 
pokoleń Polaków. Dokonywane były w imię jed-
nego z bodaj najtrudniejszych wcieleń miłości. 
Miłości do rodzimej ziemi, narodu, kultury. 

Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, 
lecz dlatego, że jest nasza uczyli starożytni. 
Jesteśmy wspaniałym narodem w chwilach za-
grożenia, kiedy tę naszą – wielką czy słabą 
– trzeba bronić. Kiedy czujemy się jako wspólnota 
zagrożeni. Przekonaliśmy się o tym po raz kolejny 
po dramatycznej katastrofie pod Smoleńskiem. 
W obliczu nieprzewidywalności ludzkich losów 
znów potrafiliśmy się zjednoczyć, okazać sobie 
życzliwość i stać na straży polskości.

Szanowni Państwo!
Potrafimy być odpowiedzialni za naszą Ojczyznę. 
Także tę małą. Kiedy siła żywiołu wody pusto-
szyła nasze pola i zagrażała naszym domom, 
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z po-
święceniem angażowali się dla naszego bezpie-
czeństwa. To dzięki nim  skutki przejścia wielkiej 
wody udało się zminimalizować. 

Dzięki Opatrzności Bożej tegoroczne powodzie 
doświadczyły nas mniej dotkliwie niż sąsiadów.  
W tej sytuacji wielu wspaniałych ludzi z naszej 
gminy pośpieszyło im z ludzką pomocą, dając 
kolejne świadectwo wzajemnej odpowiedzial-
ności i bezinteresownej miłości. 
Tak. Potrafimy być wspaniałym narodem 
w obliczu zagrożenia i ucisku. 

Szanowni Państwo!
Przychodzimy tu, pod ten pomnik, nie tylko po 
to, by oddać cześć bohaterom i dziękować Panu 
Bogu i rzeszom przodków za dar wolności. 
Przychodzimy tu uczyć się trudnych wyborów, 
które nieraz każą postawić na szali własne ży-
cie, dobytek, pozycję społeczną.

Przychodzimy na mogiły przodków także dlate-
go, że szukamy odpowiedzi na pytanie: Jak żyć 
w czasie pokoju, gdy nie czujemy na plecach odde-
chu grozy? Jak organizować nasze wspólne życie?

 Czy potrafimy być wspaniałym narodem w czasie 
budowania? Czy potrafimy mądrze gospodaro-
wać w dniu powszednim? Żyć w wolności z taką 
samą determinacją, jak o nią walczyć?

Wierzę, że my, w naszej wspólnocie gminnej po-
trafimy, wielokrotnie to udowodniliśmy. 

Wierzę, że zawsze będziemy dokonywać mą-
drych wyborów. 
A także w to, że 21 listopada, podczas wyborów 
samorządowych, okażemy odpowiedzialność 
za naszą małą ojczyznę. Że w tym dniu nikogo 
z nas nie zabraknie przy urnach wyborczych. 

I że tam, przy tych urnach, będziemy podejmo-
wać mądre decyzje.

Gminne obchody Święta Niepodległości

Delegacje i poczty sztanda-
rowe szkół oraz organizacji, pod 
przewodnictwem sztandaru gmi-
ny, przemaszerowały przez miasto 
w takt pieśni patriotycznych wy-
konywanych przez orkiestrę dętą 
z Sułkowic. Mszę św. koncelebro-
wali księża naszego dekanatu pod 
przewodnictwem proboszcza Suł-
kowic ks. Stanisława Jaśkowca, 
a homilię wygłosił proboszcz Bier-
towic ks. Jacek Budzoń. 

Z kościoła uczestnicy uro-
czystości przeszli pod pomnik na 
Rynku, gdzie kwiaty i wieńce zło-
żyły delegacje: przedszkoli gmin-
nych, Świetlicy Środowiskowej, 
wszystkich szkół podstawowych 
i gimnazjów naszej gminy, Ze-
społu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących, przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego z burmistrzem 
Piotrem Pułką, Rady Miejskiej 
z przewodniczącym Janem Sochą, 
miejsko-gminnego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych z prezesem za-
rządu Eugeniuszem Pitalą, rady 
i zarządu powiatu  z Waldema-
rem Wolskim, rady osiedla z prze-
wodniczącym Adamem Bargłem, 
Ośrodka Pomocy Społecznej z dy-
rektor Józefą Bernecką, Zespołu 
Ekonomiki Oświaty, Banku Spół-
dzielczego Rzemiosła z dyrekto-
rem Kazimierzem Szafrańcem, 
Sułkowickiej Izby Gospodarczej 
z prezesem Stanisławem Bier-
natem, Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska z prezesem 
Franciszkiem Świerkiem, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krzywacz-
ce z przewodniczącą Małgorza-
tą Szafraniec, Fabryki Narzędzi 
Kuźnia, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej z dyrektorem Witoldem 
Magierą, Lokalnej Grupy Dzia-
łania między Dalinem i Gościbią 
z wiceprezesem Adamem Gumu-
larzem, Gminnej Biblioteki Pu-

Uroczystości na Rynku 
i nagrody samorządowe

Gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęła 
uroczysta Msza św. odprawiona w kościele parafialnym 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach 
w intencji Narodu i Ojczyzny. 

Po nabożeństwie delegacje instytucji i organizacji złożyły 
wieńce pod pomnikiem na Rynku, a w strażnicy OSP wrę-

czone zostały tegoroczne nagrody samorządowe 

blicznej z dyrektor Małgorzatą 
Dzidek, Klubu Sportowego KS 
Gościbia z prezesem Edwardem 
Łaskim, Gminnego Ośrodka Kul-
tury z dyrektorem Krzysztofem 
Trojanem i Druhów OSP z naszej 
gminy z prezesem zarządu miejsko
-gminnego Janem Hodurkiem. Tę 
część uroczystości prowadził Grze-
gorz Burda.

Po ceremonii złożenia kwiatów 
przemówienie okolicznościowe wy-
głosił burmistrz Piotr Pułka, a na-
stępnie orkiestra pod batutą Marka 
Seyfrieda odegrała pieśni legionowe. 

Ciąg dalszy świętowania miał 
miejsce w strażnicy OSP, gdzie 
burmistrz i przewodniczący rady 
miejskiej wręczyli tegoroczne na-
grody samorządowe. Otrzymali je: 
Zespół taneczny „Retro”, wielolet-
ni instruktor ZPiT „Elegia” Stani-
sław Stręk oraz Tadeusz Ziembla – 
od 20 lat kierownik orkiestry dętej 
w Sułkowicach. Całość uroczysto-
ści zakończył koncert w wykona-
niu nagrodzonych: zespołu „Retro” 
i orkiestry dętej oraz poczęstunek 
przygotowany przez Stowarzysze-
nie Gospodyń w Sułkowicach.

(awz)
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– Największy problem to ten, 
że ludziom zakodowało się z po-
przednich kilkunastu lat prze-
świadczenie, że „opłatki” są dla 
biednych, starszych albo samot-
nych. Od trzech lat pracujemy nad 
tym, by przełamać ten stereotyp 
i zachęcić do uczestnictwa w nich 
wszystkich mieszkańców naszych 
miejscowości. W naszym projek-
cie nie tyle chodzi o to, by wspie-
rać potrzebujących (chociaż to 
zawsze jest aktualne), ile o to, by 
integrować wszystkich mieszkań-
ców, tworzyć wspólnoty sąsiedz-
kie otwarte na siebie nawzajem. 
Z roku na rok przybywa tych, 
którzy chcą się włączyć, chcą rze-
czywiście być razem w chwilach 
świątecznych i w powszednim 
tworzeniu przyjaznych środo-
wisk ludzkich – tłumaczy wice-
burmistrz Rozalia Oliwa.

W połowie listopada panie 
z KGW i Stowarzyszenia Gospo-
dyń, które przyjęły na siebie or-
ganizację spotkań opłatkowych 
w swoich miejscowościach, spoty-
kają się, by ustalić koncepcję po-
szczególnych spotkań, zarys pro-
gramów artystycznych, menu itp. 
W spotkaniach uczestniczą przed-
stawiciele OPS – głównego organi-
zatora i autora projektu oraz urzę-
du miejskiego.  

Cześć naszych KGW przy-
gotowuje się do przekształcenia 
w stowarzyszenia z osobowością 
prawną, co daje im znaczenie 
większą samodzielność i większe 
możliwości działania.

Pod hasłem „Rodzina”

„Opłatki” 
tuż tuż

Ośrodek Pomocy Społecznej 
wraz z kołami gospodyń naszej 
gminy rozpoczęły już przygotowa-
nia do spotkań opłatkowych miesz-
kańców poszczególnych miejsco-
wości w ramach projektu „Aktywni 
Razem”, realizowanego z unijnego 
funduszu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Kreatywna Spo-
łeczność”. Ustalany jest terminarz 
spotkań, program artystyczny 
i wszelkie sprawy organizacyj-
ne. W roku 2011 mottem spotkań 
opłatkowych będzie „Rodzina”. 

(awz)

9 listopada w SP w Sułkowi-
cach odbyła się trzecia już Gminna 
Akademia Niepodległości. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele Dy-
rekcji, Nauczycieli, Rad Rodziców 
oraz przede wszystkim uczniów 
placówek oświatowych z terenu 
całej gminy Sułkowice. Przyby-
li również burmistrz Piotr Pułka 
z zastępcą Rozalią Oliwą. Akademię 
przedstawiły dwie klasy V d i VI a. 

Gminna Akademia Niepodległości w SP w Sułkowicach

Lekcja patriotyzmu
Młodzi aktorzy, śpiewacy, muzycy i tancerze przedstawili  

wiersze i pieśni patriotyczne. Piękne kolorowe stroje krakowskie 
prezentowały się okazale na wyćwiczonych w krakowiaku 
uczennicach, a harcerskie mundury przywodziły na myśl 

służbę ojczyźnie i drugiemu człowiekowi od najmłodszych lat. 
Zabrzmiały skrzypce, gitara i flet poprzeczny.

Najbardziej żywiołowo re-
agowały dzieciaki z Przedszkola 
Samorządowego nr 2, które na 
dźwięk muzyki radośnie i wesoło 
przytupywały rytmicznie nóżkami 
i wymachiwały rączkami do taktu.  

Nad przygotowaniem i wyko-
naniem montażu czuwały Danu-
ta Nykiel, Anna Magiera i Halina 
Twardosz. 

(jg)

Edukacja patriotyczna jest 
rzeczą trudną i tylko cienka gra-
nica dzieli ją od znienawidzonej 
przez historyczne doświadczenia 
indoktrynacji. Próbą zaintereso-
wania uczniów naszego gimna-
zjum problemem odzyskania nie-
podległości była akademia, która 
odbyła się 10 listopada. 

Staraliśmy się, by była niestan-
dardowa. Wraz z gośćmi z gminy – 
burmistrzem i wiceburmistrz przy-
była do nas  dostojna seniorka Irena 
Galus, która udostępniła na potrze-
by programu artystycznego wiersze 
autorstwa swojej matki Magdaleny 
Latoń. Były to strofy płynące z ser-
ca, mówiące o przywiązaniu do suł-
kowickiej ziemi i do wolnej Polski. 
Brzmiały autentycznie, niewymu-
szenie. Proste, powściągliwe słowa 
oddawały wielkie, szczere uczucia 
do wytęsknionej, Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. Nie trzeba znać 
autorki, by wierzyć, że losy ojczy-
zny były autentyczną jej troską, 
a po 1918 roku – wielką radością.

Honorowy gość – córka poet-
ki skierowała też do uczestników 
akademii kilka ważnych zdań. 
Były one tym bardziej znaczące, 
że wygłaszane z perspektywy dłu-

Refleksja na marginesie Święta Niepodległości

Jak uczyć patriotyzmu?
Jak skutecznie przeciwstawić się poglądom, że mieszkać można 

wszędzie, nie tylko w Polsce, byle mięć zapewniony wysoki 
standard życia? Czy propagandowe hasła na okolicznościowych 

gazetkach trafią młodzieży do przekonania?

giego i obfitego w różnorodne do-
świadczenia – życia. 

Mówiła, apelując do młodzie-
ży, aby kochać Polskę. I te słowa 
w jej ustach nie brzmiały jak fra-
zesy. Nie ocierały się o banał. 
Dostojna siwizna i zmarszczki 
przydawały im wiarygodności. 
Tak też odebrali je gimnazjaliści 
i wszyscy obecni goście. Nasze 
wzruszenie przełożyło się na dłu-
gotrwałe oklaski. Brawa były też 
oceną całego programu artystycz-
nego. Przestawiał on lekcję historii. 
W nowoczesnej, lekkiej formie 
ukazywał etapy dochodzenia do 
niepodległości.  

Halina Kozioł
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III Edycja Kampanii Spo-
łecznej „Trzeźwa Małopolska 
No Promil – No Problem” obej-
mowała konkurs na najlepsze 
prace plastyczne – plakaty, ko-
miksy, listy, a także pracę mul-
timedialną. Odbywały się także 
specjalne zajęcia w szkołach, 
prowadzone przez przedstawi-
cieli policji i straży miejskiej. 

Trafić na podatny grunt
Celem organizatorów jest 

uświadomienie młodym lu-
dziom, jak niebezpieczna jest 
jazda samochodem po pijane-
mu i skutecznie zniechęcenie 
do niej przyszłych kierowców 
wmyśl zasady: „Czym skorup-
ka za młodu nasiąknie...”. Cho-
dzi także o wyrobienie postawy 
zdecydowanego sprzeciwu otocze-
nia wobec kierowcy, który usiłuje 
jeździć po alkoholu. Patronat ho-
norowy nad akcją w naszej gminie 
objął burmistrz Piotr Pułka.

Jak mówi asp. Szymon Sala 
z KPP w Myślenicach: Widzę duże 
zainteresowanie tą akcją wśród 
młodzieży. Materiały w formie 
filmów i prezentacji trafiają na 
dobry grunt, docierają do świa-
domości młodych ludzi. Szkoda 
tylko, że trudniej dotrzeć do ro-
dziców tej młodzieży. W gimna-
zjum w Sułkowicach udało nam 
się zorganizować jedno spotkanie 
z rodzicami uczniów. Najbardziej 
cieszę się, że w akcję włączył się 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Sułkowicach, bo 
tam przecież sporo uczniów ma już 
prawo jazdy. Potwierdza to peda-
gog tej szkoły Agata Kęsek - Ole-
sek: Akcją zostały objęte wszyst-
kie klasy, wśród nich i „ogólniak”, 
technikum, i zasadnicza szkoła za-
wodowa.  Materiały prezentowa-
ne przez aspiranta Szymona Salę 
i komendanta straży miejskiej Józe-
fa Stręka materiały były bardzo dra-
styczne i wstrząsające, dzięki czemu 
bardzo wymownie oddziaływały na 
wyobraźnię młodych ludzi”.

Policjanci KPP w Myśleni-
cach na boisku szkolnym ZSZiO 
zorganizowali dla słuchaczy pokaz 
edukacyjny. Przedstawili między 

Jeśli ta akcja uratuje choć jedno ludzkie życie, to warto ją było przeprowadzić

No Promil – No Problem w Sułkowicach
Nasza gmina od 16 września do 6 grudnia brała udział w akcji promującej 

jazdę samochodem na trzeźwo. Do kampanii Trzeźwa Małopolska No Promil – No Problem 
Sułkowice przystąpiły po raz drugi, w tym roku jako jedyna gmina powiatu myślenickiego.

innymi teoretyczne i praktyczne 
zasady i warunki podejmowania 
przez policjantów kontroli drogo-
wej, użycia sygnałów uprzywilejo-
wania, nakazujących zatrzymanie 
pojazdu, opis zgodnego z przepi-
sami zachowania się kierujących 
pojazdami podczas tego rodzaju 
czynności policyjnych, wymaga-
nych dokumentów kierowcy i po-
jazdu, karnych konsekwencjach 
uniknięcia kontroli drogowej, itd. 
Uczniom i ich opiekunom asp. 
Krzysztof Grzybek, specjalista 
WRD KPP w Myślenicach przy-
pomniał obowiązujące przepisy 
w zakresie odpowiedzialności za 
kierowanie pojazdami w stanie po 
użyciu alkoholu lub nietrzeźwo-
ści (a także pod wpływem innych 
zabronionych substancji). Omó-
wiono prawne, społeczne, życiowe 
skutki takich negatywnych zacho-
wań. Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość skorzystania z „alcogo-
gli”, okularów symulujących ob-
raz otoczenia w oczach kierowcy 
będącego pod wpływem alkoholu.

Powiatowy finał z nagrodami
5 listopada odbyło się zebra-

nie komisji konkursowej, podczas 
którego  oceniono wszystkie prace 
nadesłane na konkurs, a uroczy-
ste wręczenie nagród odbyło się 
29 listopada w hali sportowej przy 
gimnazjum. Zwycięzcom osobi-
ście wręczyli nagrody książkowe  i 
pogratulowali sukcesu: burmistrz 

Piotr Pułka, zastępca komen-
danta powiatowego Policji 
w Myślenicach Robert Biela 
oraz mł. asp. Gabriela Knap-
czyk–Kania. 

W kategorii plakat klasy 
I–III: I miejsce zajęła Natalia 
Światłoń z klasy II w Harbu-
towicach, II – Patrycja Turek 
z klasy II w Biertowicach, III 
– Justyna Adamska z klasy III 
w Krzywaczce. W kategorii 
plakat klasy IV–VI: I miejsce 
zajęła Beata Chwała z klasy VI 
w Harbutowicach, II – Artur Batko  
z klasy IV d w Sułkowicach, III 
– Oliwia Blak  z klasy V a w Rud-
niku.

W kategorii  komiks zwy-
ciężyła ekipa: Karolina Koźlak, 

Aleksandra Moskal, Paulina Rusek, 
Sylwia Bagińska z klasy II b. Na 
II miejscu sklasyfikowano Sabinę 
Światłoń z klasy I e, a III miejsce 
zajął zespół: Elżbieta Ciężkowska, 
Urszula Bochenek, Klaudia Turek 
z klasy I d. Wszyscy z gimnazjum 
w Sułkowicach.

W kategorii multimedialne 
triumfowała dwójka: Paulina Sto-
rożuk i Robert Kaczor ze Świetlicy 
Środowiskowej w Krzywaczce.

W kategorii list I miejsce zaję-
ła klasa II c z gimnazjum w Sułko-
wicach z wychowawczynią Jolantą 
Pękalą, II miejsce –  klasa V a ze 
szkoły podstawowej w Sułkowicach 
z wychowawczynią Elżbietą Bu-
kowską, a III miejsce – klasa IV b 
ze szkoły podstawowej w Rudniku 
z wychowawczynią Agatą Bień.

Wielu uczniów, którzy wzięli 
udział w konkursie, zostało rów-
nież wyróżnionych. Po rozdaniu 
nagród nastąpił krótki program 
artystyczny, przygotowany przez 
uczniów Gimnazjum im. Stefana 
Kard. Wyszyńskiego w Sułkowi-
cach. Podczas programu zostały 
odczytane dwa drastyczne listy 
osób poszkodowanych w wypad-
kach samochodowych spowodowa-
nych alkoholem – ofiary i sprawcy. 
Była smutna piosenka hip hopowa 
oraz nastrojowy taniec dziewczyn 
z gimnazjalnego zespołu tanecz-
nego The Lux.

Jurorzy oceniający prace konkursowe
Fot. Joanna Gatlik
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Tego jakże przyjem-
nego zadania zaprezento-
wania wierszy – głównie 
o zwierzętach – podjęli się 
aktorka Teatru Bagatela 
z Krakowa Alina Kamiń-
ska, anglistka – teatrolog 
Katarzyna Sosin, ks. pro-
boszcz Aleksander Zemła, 
dyrektor ZPO w Rudniku 
Mirosław Pękala oraz pasjo-
nat tańca i baletu Zbigniew 
Polewka. Występowali jed-
nakże nie tylko dorośli. 
Przedszkolaki oraz ucznio-
wie szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Rudniku 
przedstawiali własne inter-
pretacje utworów Tuwima 
i Brzechwy. Kaczka Dzi-
waczka, Samochwała, Pan 
Hilary, Leń, Lokomotywa, 
Sum, Czapla i bocian to tylko nie-
które z wierszy interpretowanych 
podczas akcji.

Cały Rudnik czyta dzieciom

Brzechwa i Tuwim – poeci dziecięcej radości
Kolorowo i bajecznie przystrojona sala sprawiła, że obecni czuli się jak na wyspach Bergamutach, 

w magicznej krainie literatury dziecięcej. Okazuje się, że wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy 
nie tracą nic ze swojej aktualności, są znane i przekazywane kolejnym pokoleniom. 

Aktywność dzieci dokrzykujących zakończenia wersów wprawiała w zachwyt czytających. 

Szkoła w Rudniku podjęła 
się przeprowadzenia akcji Cała 
Polska czyta dzieciom promującej 

czytanie dla najmłodszych 
już po raz drugi. Akcja pięk-
na i szlachetna, a co najważ-
niejsze skuteczna. Widać to 
było po reakcjach uczest-
ników spotkania w szkole, 
które odbyło się 13 grudnia 
2010 r. 

Kampanii tej nie by-
łoby, gdyby nie organiza-
torki wspomagane przez 
Radę Rodziców: wicedy-
rektor Małgorzata Koźlak 
oraz Dorota Mielecka, któ-
re zadbały również o peł-
ne brzuszki zasłuchanych 
w poezję dzieci. Na zakoń-
czenie bajkowej akcji były 
sztuczne ognie, które barw-
nie rozświetliły zaśnieżone 
niebo. Pozostaje tylko na-
dzieja, że rodzice wezmą 

sobie do serca przesłanie, by co-
dziennie czytać swoim dzieciom.

Joanna Gatlik 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w Rudniku. 

Fot. Joanna Gatlik

Podsumowanie wojewódzkie
Organizatorzy kampanii 

„Trzeźwa Małopolska” nagrodzili 
laureatów na szczeblu wojewódz-
kim w dniu Świętego Mikołaja 
– 6 grudnia. W gronie laureatów 
znalazło się aż 10 uczstników 
z gminy Sułkowice, było także spo-
ro wyróżnionych. Uroczyste wrę-
czenie nagród i wyróżnień odbyło 
się w Krakowie w Hotelu Europej-
skim. Honorowym patronatem ak-
cję objęli najwyżsi przedstawiciele 
województwa. 

W kategorii „Listy do kierow-
ców” II miejsce zajęła Sylwia Si-
tarz z Harbutowic (gimnazjum), 
wyróżnienia natomiast otrzymali: 
Świetlica Środowiskowa w Sułko-
wicach, Aleksandra Ferek z Krzy-
waczki i Joanna Jakubiec z Harbu-
towic. W konkursie plastycznym 
II miejsce zajęła Aleksandra Woź-
niak z Harbutowic, a III Patrycja 
Piegza z Sułkowic. 

Wyróżniono także Milenę Śmi-
łek, Katarzynę Śliwę z Biertowic, 

Gabrielę Golonkę, Kacpra Piechotę 
z Harbutowic, Jana Magierę, Wikto-
rię Kiszkę, Natalię Światłoń z Sułko-
wic, Olgierda Wolskiego, Magdalenę 
Dymek z Rudnika, Bartka Bysinę 
i Stanisława Dziubę z Krzywaczki. 

Za komiks wyróżniono Karo-
linę Koźlak, Aleksandrę Moskal, 
Paulinę Rusek, Sylwię Bagińską 
z Sułkowic, natomiast za pracę 
multimedialną Macieja Murzy-
na, Łukasza Wyderkę i Jakuba 
Madeja.  Joanna Gatlik
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Nagroda II stopnia dla OPS

Koplania 
PO(KL)mysłów

Projekty OPS w Sułkowi-
cach: Na rzecz integracji;  Senior 

i junior – wspólne odkrywanie 

świata i Kreatywna społecz-

ność zostały wyróżnione nagrodą 
II stopnia w konkursie Kopalnia 

PO(KL)mysłów Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mało-
polskiego.

Jak napisał w piśmie infor-
mującym o przyznaniu nagrody 
wicemarszałek Roman Ciepiela, 
nagrodzone projekty OPS zostaną 
zamieszczone  w publikacji Pod-
ręcznik dobrych praktyk EFS 2011, 
jako przykłady innowacyjnych, 
wartych naśladowania przedsię-
wzięć i pomysłów na wykorzysta-
nie pomocy unijnej dla rozwoju 
lokalnego. 

(red.)
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Centrum Kultury w Krzywaczce już działa
Znajdzie się tu miejsce dla każdego i każdy znajdzie tu coś dla siebie

P r o g r a m 
R o z w o j u 
Obszarów 
Wiejskich

na lata 2007–2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na otwarcie obiektu miesz-
kańcy Krzywaczki i całej gminy 
zostali zaproszeni w niedzielę 
14 listopada. To wydarzenie roz-
poczęło się od Mszy św. dzięk-
czynnej w kościele parafialnym, 
a następnie jej uczestnicy wraz 
ze swoim proboszczem, ks. Zbi-
gniewem Drobnym i sołtysem 
Januszem Starcem przeszli na 
plac przed dawnym budynkiem 
parafialnym. Został on wydzier-
żawiony i zmodernizowany przez 
gminę w ramach Programu Od-
nowy Miejscowości Krzywaczka 
z funduszu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jest to pierw-
sza tak duża inwestycja wykonana 
w ramach Planów Odnowy Miej-
scowości w naszej gminie. 

Tego typu obiekt był bardzo 
potrzebny w Krzywaczce, stąd licz-
nie przybyli mieszkańcy nie kryli 
radości, ani słów uznania za nowo-
czesne i funkcjonalne wyposażenie 
Centrum. Swoje lokale zyskały na 
stałe: filia Świetlicy Środowiskowej, 
filia Gminnej Biblioteki Publicznej, 
orkiestra dęta, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz sołtys, który ma teraz do 
dyspozycji „sołtysówkę”. 

Obiekt będzie także służył 
wszystkim mieszkańcom na spo-
tkania, zebrania i szkolenia. Swoje 

Koncertowały dzieci ze świetlicy, orkiestra dęta z Krzywaczki i Bęczarki, zespół młodzieżowy „Iver”
wyłoniony z orkiestry, a także gospodynie z KGW, które raczyły wszystkich słodkimi smakołykami. 

Było przecinanie wstęgi, podziękowania i kwiaty, a później tłumne zwiedzanie 
pomysłowo zagospodarowanego obiektu. Centrum Kultury w Krzywaczce już działa.

miejsce znajdą w nim sekcje i sto-
warzyszenia już działające we wsi 
i te, które powstaną w przyszło-
ści. Pomysłowe zagospodarowanie 
przestrzeni pozwoliło wydzielić 
znacznie więcej pomieszczeń i przy-
tulnych zakamarków, niż można by 
się spodziewać, patrząc na budynek 
z zewnątrz. Jego wielofunkcyjność 
ułatwia też kilka osobnych wejść z 
zewnątrz na różnych poziomach, 
dzięki wykorzystaniu konfiguracji 
terenu. Poszczególne sale są wy-
posażone w sprzęt dostosowany do 
ich przeznaczenia, dzieci i młodzież 
mają więc w świetlicy  nowoczesne 
komputery, pomoce dydaktyczne 
i zaplecze kuchenne do przygotowy-
wania podwieczorków, a gospodynie 
– swoje królestwo wyposażone we 
wszystko, co potrzebne jest do go-
towania, pieczenia, organizowania 
szkoleń i warsztatów roboczych. 

Wstęgę Centrum Kultury 
przecinali współautorzy tego dzie-
ła: burmistrz Piotr Pułka, wicebur-
mistrz Rozalia Oliwa, ks. proboszcz 

Zbigniew Drobny, sekretarz gminy 
Małgorzata Dziadkowiec, kierow-
nik Świetlicy Środowiskowej Kry-
styna Sosin i sołtys Janusz Starzec. 
Ks. proboszcz poświęcił placówkę, 
a następnie wszyscy zostali zapro-
szeni do jej zwiedzania. Gospoda-
rze poszczególnych pomieszczeń 
postarali się, by od razu ożyły. Po-
kazali, że jest się dla kogo starać 
i że talentów różnego rodzaju jest 
w Krzywaczce  pod dostatkiem. 

Centrum to nie tylko budynek. 
W ramach programu zagospodaro-
wany został również przyległy plac, 
który wybrukowano,  nasadzono 
drzewa i krzewy ozdobne, przysto-
sowano do funkcji parkingu i miej-
sca spotkań mieszkańców. Ten plac 
to wstęp do dalszych działań, ma-
jących doprowadzić do utworzenia 
wokół budynku miejsca na plene-
rowe spotkania i przyjemne dla oka 
centrum miejscowości. 

Na tę inwestycję gmina otrzy-
mała 500 tys. zł z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

Program artystyczny na otwarcie Centrum Kultury  w Krzywaczce przygotowa-
li uczniowie z filii Świetlicy Środowiskowej.  

(awz)Moment przecięcia wstęgi
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Lekarstwo czy choroba?

Na temat gimnazjów, reformy oświaty i przyszłości wykształcenia w Polsce rozmawiają praktycy:

„Klamra”: Czy zauważyli Państwo, 
że narodził nam się nowy ciąg sko-
jarzeniowy? Gdy mówimy „gimna-
zjum”, to w domyśle dokańczamy 
„problemy wychowawcze”.

MP: To w dużej mierze zasługa 
mediów, które nagłaśniają właśnie 
problemy, robią z nich sensację, 
a o codziennej pracy szkoły, jej 
osiągnięciach i sukcesach – milczą 
jak zaklęte.

„Klamra”: Czy to znaczy, że media 
przesadzają? Nie mamy poważ-
nych problemów wychowawczych 
w gimnazjach?

MP: Oczywiście, że mamy. Ale 
mamy nie tylko problemy. Prze-
cież do gimnazjów chodzą też 
ambitne, „poczciwe” dzieci, które 
uczą się, robią wiele pożytecznych 
rzeczy, angażują się w różne szla-
chetne inicjatywy.  Nie twierdzę, 
że nie ma problemów, ale nie mogę 
się zgodzić z obrazem gimnazjali-
stów niemal na poziomie pensjo-
nariuszy poprawczaka. Niedaw-
no, wykorzystując, że jesteśmy 
zespołem szkół, zrobiliśmy taki 
eksperyment, że na spacer wyszli 
gimnazjaliści z przedszkolakami 
(oczywiście pod opieką nauczycie-
li). Każdy gimnazjalista miał „swo-
jego” przedszkolaka. Kapitalnie 
się to sprawdziło i zachwyceni byli 
wszyscy – i młodzież i maluchy.

KS: Myślę, że problemy nagłaśnia 
się tak dlatego, że gimnazjaliści 
są w grupie wiekowej największe-
go ryzyka. Te trzy roczniki gim-
nazjum to największa kumulacja 
dylematów okresu dojrzewania 

Rozmowę dla „Klamry” moderowała Anna Witalis Zdrzenicka

Krystyna Sosin 
pierwszy dyrektor gim-
nazjum w Sułkowicach

Stefania Pilch 
dyrektor gimnazjum 

w Sułkowicach

Rozalia Oliwa
wiceburmistrz 

Mirosław Chmiel 
dyrektor ZPO 

w Krzywaczce

Mirosław Pękala 
dyrektor ZPO 

w Rudniku

i to stąd biorą się problemy wycho-
wawcze liczniejsze niż w innych 
typach szkół. Niektórzy twierdzą, 
że wraz z gimnazjami zafundowa-
no nam „bombę wychowawczą” 
i chyba trzeba się z tym zgodzić.

MP: Nie demonizowałbym, bo 
przecież uczniowie w tym wieku 
przedtem też chodzili do szkół 
i jakoś nie mówiło się o takiej skali 
problemów wychowawczych.

KS: Tylko że te problemy rozkła-
dały się na dwa typy szkół. Rocz-
niki były rozdzielone pomiędzy 
dwa typy szkół. Dzisiejsi ucznio-
wie klas trzecich byli nowicjusza-
mi w liceum, a teraz są najstarsi 
w swojej szkole, nadają ton, za-
miast podporządkowywać się doj-
rzalszym kolegom.

„Klamra”: Czy Państwa różnica 
zdań nie wynika przypadkiem 
z tego, że Pan Dyrektor mówi 
o małym gimnazjum, do którego 
chodzą uczniowie dobrze znani 
z podstawówki, a Pani Dyrektor 
o gimnazjum gminnym, zbierają-
cym dzieci z kilku miejscowości.

KS: Sądzę, że tu był właśnie najpo-
ważniejszy błąd reformy. Z dzieci 
zrobiono na siłę młodzież i za wcze-
śnie wyjęto ją spod kontroli śro-
dowiska. Dla mnie największym 
szokiem na początku funkcjono-
wania gimnazjum był moment, gdy 
uświadomiłam sobie, że nie znam 
dziecka, które mijam na korytarzu. 
Nie wiem nawet, czy jest uczniem 
naszej szkoły. No, ale trudno znać 
800 dzieci tak dobrze, jak znało się 
uczniów we własnej podstawówce. 
Panowie swoje dzieci mają w swo-
im zespole szkół przez 9 lat. Jest 
czas na identyfikację ze szkołą. 
Trzy lata gimnazjum, a później trzy 
lata liceum to stanowczo za krótko, 
by uczeń poważnie związał się ze 
szkołą.  

MCh: W gimnazjum zbiorczym 
anonimowy jest nie tylko uczeń, 
ale też rodzic. W małych szkołach 
nie ma problemu z identyfikacją 
rodzica, w związku z czym mniej 
jest skłonny do „spychania” całe-
go wychowania na szkołę.

KS: Dotknął Pan niesłychanie waż-
nego problemu. Tak właśnie jest, 
że problemy wychowawcze, które 
ujawniają się w wieku 13-16 lat 
często swoje źródło mają w domu, 
w rodzinie. Wprowadzenie gimna-
zjów dało wielu rodzicom impuls 
do tego, by uznać, że dziecko już 
jest samodzielne i trzeba przestać 
„trzymać je za rękę”. Jeśli w śro-
dowisku dziecka przeważają tacy 
„dorośli”, wyemancypowani na-
stolatkowie, to pozostali chcą się 
dostosować do tej normy, nie chcą 
odstawać od kolegów. Presja śro-
dowiska to ogromny bodziec.
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SP: Bardzo dużo zależy od po-
dejścia szkoły do dzieci i rodziców. 
Nie wystarczy powiedzieć, że są 
problemy. Trzeba próbować je zro-
zumieć, wejść w nie. Czasami uczeń 
jest nieznośny, bo nie może sobie 
poradzić z poważnymi problemami 
w domu. Chcąc nie chcąc, dźwiga 
trudności materialne rodziny, jej 
troski, choroby. I najczęściej wtedy 
sam nie przyjdzie po pomoc, tylko 
ucieka w ekstrawaganckie zacho-
wanie, opuszcza się w nauce. Albo 
jest wyśmiewany przez rówieśni-
ków i stara się im dorównać. Mam 
konkretne przykłady, o których ze 
zrozumiałych powodów nie chcę 
mówić szczegółowo, gdy szczera, 
serdeczna rozmowa z dzieckiem,
a później rodzicami pomogła zaże-
gnać problem. 

MCh: Rodzice są różni, podobnie 
jak dzieci. Jedni będą się intere-
sowali szkołą, starali się pomóc 
w miarę swoich możliwości, a inni 
przez trzy lata nie popatrzą się na-
wet na szkołę. I tu by się potwier-
dzało to, co Państwo wcześniej 
mówili. Rodzice ze środowiska 
związanego ze szkołą od samego 
początku, od przedszkola, zwy-
kle nadal interesują się, starają 
się być pomocni, angażują się. 
Mamy przecież wspaniałe przy-
kłady takich postaw. Nasza szkoła 
zawdzięcza im naprawdę wiele. 
A najmniej ze szkołą czują się 
związani rodzicie dzieci, które 
przyszły do nas z innych ośrod-
ków, z dużych miejskich szkół. Nie 
chcę tu nikogo urazić, wśród tych 
rodziców też są różne postawy, nie-
którzy są bardzo oddani, ale gene-
ralnie widać taką prawidłowość.

SP: Wśród rodziców wiele osób, 
to naprawdę znakomici partnerzy 
szkoły i wiele im zawdzięczamy. 
W ciągu jednego miesiąca udało 
nam się stworzyć stowarzyszenie 
pomocy szkole. Dzięki pomocy 
rodziców mamy np. zradiofonizo-
waną szkołę i tereny rekreacyjne, 
czy ławeczki dla uczniów do posie-
dzenia sobie i porozmawiania na 
przerwach, dzięki nim gimnazjum 
staje się coraz ładniejsze. Nie 
chciałabym, żeby ci naprawdę od-
dani ludzie czuli się jakoś napięt-
nowani, bo są rodzicami gimnazja-
listów z dużego gimnazjum.

KS: Z całą pewnością nie o nich 
tu chodzi. Ważne jest, by wszyscy 

rodzice zrozumieli, że szkoła nie 
wychowa zamiast nich dziecka, 
że jeśli dom nie nauczy dziecka 
mówić „nie”, kiedy coś mu nie od-
powiada, jeśli nie da mu oparcia 
w jego nieraz małych dla dorosłe-
go, ale potężnych dla nastolatka 
problemach, jeśli rodzic zmęcze-
niem i codziennym zabieganiem 
odetnie się od swojego dziecka 
i będzie mu poświęcał coraz mniej 
czasu, to szkoła będzie miała coraz 
mniejsze szanse na rozwiązywa-
nie problemów wychowawczych. 
W wychowaniu musi być jedność, 

wspólny front dorosłych, którzy 
mają na uwadze dobro dziecka.

MCh: Czy zauważyli Państwo, 
że wraz z reformą zniknęło nam 
z nazwy kuratorium „wychowa-
nie”. Kiedyś mieliśmy Kurato-
rium Oświaty i Wychowania, dziś 
tylko Oświaty. Dla mnie ta zmia-
na nazewnictwa jest symptoma-
tyczna. A szkoła nadal przecież 
ma trzy typy równoległych zadań 
do spełnienia: dydaktyczne, opie-
kuńcze i wychowawcze. Rozlicza 
się nas z tych pierwszych, nato-
miast z pozostałymi coraz bardziej 
zostajemy sami – coraz mniej za-
angażowania ze strony rodziców 
i wsparcia ze strony kuratorium. 
W funkcjach opiekuńczych może-
my liczyć na gminę i OPS, ale w spra-
wach wychowawczych zostajemy 
z autentycznymi problemami 
sami. 

„Klamra”: Po 10 latach funkcjo-
nowania reformy szkolnictwa mo-
żemy już powiedzieć, czy reforma 
sprawdziła się, czy nie. Z naszego 
własnego doświadczenia. 

MCh: Gdyby reforma się spraw-
dziła, gdyby była taka dobra, to 
po co byłoby ją wciąż reformować, 
zmieniać program, podstawę pro-
gramową. Przecież już tegoroczna 
pierwsza klasa gimnazjum prowa-
dzona jest wg nowej podstawy. Ko-
niec z powtarzaniem – teraz mamy 
uczyć liniowo. Np. historia ma być 
w gimnazjum doprowadzona do 
początku XX wieku, a w szkole po-
nadgimnazjalnej ma być uczona 
tylko przez rok i ma obejmować 
wiek XX i XXI. Jeśli ktoś będzie 
zdawał historię na maturze, będzie 
miał fakultety czy koła. Tak samo  
z innymi przedmiotami. Przecież 
nie ma u nas chyba innej dziedzi-
ny życia, w której nowelizacje by-
łyby aż tak częste. 

KS: Święta prawda i to od same-
go początku. Kiedy ja myślę „pro-
blemy” odnośnie gimnazjum, to 
w pierwszej kolejności przychodzi 
mi do głowy określenie „organiza-
cyjne”, a później dopiero „wycho-
wawcze”. Na początku działania 
reformy, gdy tworzyliśmy gimna-
zja, bywało, ze zarządzenie wydane 
rano musiałam odwoływać po po-
łudniu. Takiego chaosu prawnego 
i organizacyjnego ze strony usta-
wodawców jeszcze nie przeżyłam.

MP: A mnie się wydaje, że refor-
mowanie oświaty skończy się wraz 
z pieniędzmi na te reformy z UE. 
Jak długo ministerstwo będzie do-
stawało na to pieniądze, tak długo 
będzie się eksperymentowało – na 
ludziach i to na dodatek za gmin-
ne pieniądze.

RO: Trzeba by sięgnąć do założeń 
reformy. Miała za zadanie pod-
nieść ogólny poziom wykształ-
cenia w Polsce, wyrównać go do 
zachodnioeuropejskiego. Tymcza-
sem mam nieodparte wrażenie, 
że się je skutecznie wyrównuje 
– w dół.

„Klamra”: Bo to prawda. Wystar-
czy porównać listę lektur obowiąz-
kowych sprzed 10 lat (z „czarnych” 
podręczników do j. polskiego 
w szkołach średnich) i dzisiejszą, 
by zobaczyć ilu pozycji z kano-
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nu literatury nasza młodzież 
już nie musi w ogóle znać, a ile wy-
starczy, że pozna we fragmentach. 

SP: No tak, ale mieliśmy odejść 
od uczenia encyklopedycznego, 
szczegółowego analizowania treści 
utworów itd. Mamy uczyć szersze-
go patrzenia poprzez literaturę na 
świat. Czytania różnych konwen-
cji. Mnie się to podoba i uważam, 
że takie podejście jest słuszne. 
Czytając różne typy książek czło-
wiek (w każdym wieku) uczy się 
lepiej rozumieć drugiego człowie-
ka, otaczający świat, samego sie-
bie wreszcie.

„Klamra”: Mnie również. Problem 
w tym, że na podstawie streszcze-
nia lektury trudno rozpoznawać 
konwencje literackie, a  co dopiero 
uczyć się je samodzielnie czytać. 
Tu fragmenty nie wystarczą. Prze-
cież młodzież, jeśli nie musi, to nie 
czyta lektur. Przynajmniej niewie-
lu jest takich pilnych uczniów. 
Chcemy rozszerzać horyzonty, ale 
w praktyce – aby nadążyć z cza-
sem i dostosować się do wymogów 
reformy – coraz częściej przesta-
jemy uczyć tego szerokiego rozu-
mienia, a w zamian coraz więcej 
czasu poświęcamy na naukę tech-
nik zdawania testów i matur. Przy-
najmniej z języka polskiego.

MCh: Bo wzorujemy się na brytyj-
skim systemie organizacji spraw-
dzianu i egzaminów zewnętrznych. 
Nie można odmówić mu (systemo-
wi) dużej sprawności organizacyj-
nej, jednak położenie nacisku na 
„standaryzację”, na „odpowiedzi 
pod klucz” w moim przekonaniu 
nie służy zwiększeniu efektywno-
ści nauczania i podniesieniu jego 
poziomu. Raczej przeciwnie, jest 
to powolne równanie w dół.

RO: Zgodnie z prowadzonymi 
badaniami wyniki egzaminów ze-
wnętrznych są z roku na rok lep-
sze, ale przecież nie jest tajemnicą, 
że testy są z roku na rok łatwiej-
sze. Gorszy wynik w skali kraju od 
razu mobilizuje CKE do obniże-
nia wymagań. Jeśli już mamy się 
z kimś porównywać, to najlepszą 
zachodnią maturą jest nie angiel-
ska czy amerykańska, ale matura 
francuska. Tam się zdaje maturę 
ze wszystkich przedmiotów, przez 
dwa lata, bazując na szerokiej wie-
dzy i umiejętności jej wykorzysta-

nia do samodzielnego myślenia. 
Francuscy abiturienci otrzymują 
rzeczywiście rzetelne wykształce-
nia na poziomie średnim. 

„Klamra”: Powiedzieli Państwo, że 
problemu nie rozwiążemy w szko-
le. To brzmi prawdziwie, ale kata-
stroficznie. Bo problem będzie się 
kumulował i wychowawczo i edu-
kacyjnie. Generalne odczucie jest 
takie, że poziom wykształcenia się 
obniżył, a nie podwyższył. Absol-
wenci szkół po reformie już kończą 
studia, już rodzą dzieci, które będą 

wychowywali i idą do pracy w szko-
łach. Dziś jeszcze jest pewna liczba 
„niereformowalnych” nauczycieli, 
którzy realizując podstawę pro-
gramową, starają się „przemycić” 
jak najwięcej treści formacyjnych, 
w miarę możliwości rozszerzają 
program, dostosowują go do możli-
wości uczniów. Czy wąsko specjali-
zowany nauczyciel „reformowany” 
zdoła to kontynuować? Czy też rze-
czywiście czeka nas pełna amery-
kanizacja systemu wykształcenia: 
masy które niewiele potrafią, za 
to są świetnymi konsumentami 
i mają wysokie aspiracje cywili-
zacyjno-materialne oraz elitarna 
grupa wąsko wyspecjalizowanych 
i wysoko w swej specjalizacji wy-
kształconych asów?

MCh: Jeszcze nie tak dawno wielu 
wymagających rodziców wybie-

rało szkołę publiczną, bo ona sta-
wiała wyższe wymagania niż więk-
szość szkół prywatnych. Obawiam 
się, że wszystko zmierza do tego, 
że będziemy mieli masowe szko-
ły publiczne o niewygórowanych 
wymaganiach i elitarne szkoły dla 
zdolnych dzieci wymagających ro-
dziców, których na dodatek na to 
stać, żeby posyłać dziecko do dro-
giej prywatnej szkoły.

„Klamra”: Ale nie możemy prze-
cież tylko narzekać. Jaką widzą 
Państwo receptę. Tu i teraz, dla 
nas i dzieci w naszej gminie. Bo 
przecież nie można poprzestać na 
tym, że się uzna, że jest źle, będzie 
gorzej, a my jesteśmy bezradni.

SP: Przecież w stronę takiego na-
rzekania sama Pani redaktor nas 
poprowadziła! Problemy i bolączki 
są, wszyscy się z tym zgadzamy, 
a nasze ministerstwo nie ułatwia 
nam pracy, ale przecież codziennie 
podejmujemy trud, by się z tymi 
problemami zmierzyć i by wypro-
wadzić z nich na koniec jakąś au-
tentyczną wartość. Dla mnie lekar-
stwo jest właśnie we współpracy 
dorosłych: domu, opiekunów, szko-
ły. Dziecko nie może mieć gdzie 
uciec przed odpowiedzialnością, 
musi wiedzieć, że szkoła i dom 
mają jedno zdanie. I musi czuć, 
że nawet jeśli to zdanie jest mu 
nie na rękę, to ci dorośli troszczą 
się o jego dobro. Może się spierać, 
co dla niego jest dobre, bo na tym 
w końcu polega ten okres młodzień-
czego buntu, ale nie może tracić za-
ufania w dobre intencje rodziców 
i nauczycieli. Poza tym musimy być 
konsekwentni i wymagać sami od 
siebie. Nie można uczniowi powie-
dzieć „przyjdę” i nie przyjść, umó-
wić się z nim, a później zapomnieć. 
Musimy w takich warunkach jakie 
mamy, na co dzień budować ten 
autorytet, którego młodzi tak bar-
dzo potrzebują. 

MCh: Nie można popadać w prze-
sadny pesymizm. Szkoła zawsze 
była i będzie dla uczniów, bez 
względu na to ile „zaliczy” reform 
i jak się będzie nazywała. Jaka 
jest, zależy od wielu czynników, 
a najważniejsze z nich to: odpowie-
dzialni, kompetentni i profesjo-
nalnie przygotowani nauczyciele – 
świadomi swojej misji, otwarci na 
współpracę i wymagający rodzice 
oraz rozumiejące oświatę wła-
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dze samorządowe. Minister-
stwo tylko wytycza kierunki a od 
naszej mądrości i doświadczenia 
zależy to, jaka będzie jakość na-
szej edukacji tu, w gminie. Szkoła, 
którą kieruję – w moim przekona-
niu – od wielu już lat czyni zadość 
aspiracjom edukacyjnym zarówno 
młodzieży jak i jej rodzicom. Osią-
ga wysokie wyniki kształcenia, 
właściwie przygotowując młodzież 
do dalszej edukacji. I to jest dla 
mnie największy powód do sa-
tysfakcji. To właśnie chroni mnie 
przed pesymizmem, chociaż mam 
również odczucie, że to nieustanne 
reformowanie szkolnictwa odby-
wa się trochę „po omacku”. Trochę 
zmian w programach, trochę zmian 
w nadzorze, trochę w strukturze 
i za dwa, trzy lata znowu korekta, 
tych zmian. A gdzie stabilizacja 
i czas na długofalową analizę? 

KS: Mnie przed czarną wizją chro-
ni porównanie sytuacji, w której 
były nasze gimnazja (a raczej jedno 
wielkie gimnazjum) na wejściu, 10 
lat temu ze stanem obecnym. Całe 
szczęście, że odeszliśmy od tej scen-
tralizowanej wersji. Miało być jedno 
wielkie, znakomicie wyposażone, 
gimnazjum wielkiej szansy. I rze-
czywiście mieliśmy jedno, ale bra-
kowało w nim pieniędzy na wszyst-
ko, za to w nadmiarze dawał nam 
się we znaki chaos organizacyjny 
zafundowany przez ministerstwo. 
Trudno w takiej sytuacji mówić o au-
tentycznym wyrównywaniu szans. 
Dziś mamy 3 gimnazja i być może 
powstanie czwarte. Zdecydowanie 
gimnazja molochy nie sprawdziły 
się nigdzie, nie tylko u nas. Przecież 
w całym kraju powstają takie gim-
nazja jak nasze w Krzywaczce czy 
w Rudniku – dla jednej miejscowo-
ści, ściśle powiązane ze środowi-
skiem domowym ucznia. 

RO: Wtedy musiało brakować pie-
niędzy na szkoły, bo z jednej stro-
ny gmina poniosła koszt budowy 
obiektu, a z drugiej – na własne 
życzenie pozbawiła się niemałych 
pieniędzy z powodu rezygnacji 
z wyższej subwencji przysługują-
cej uczniom wiejskim. Przecież 
w tym czasie na wszystkich na-
szych gimnazjalistów, ponieważ 
„chodzili” do gimnazjum w mie-
ście, otrzymywaliśmy subwencję 
„miastową”, podczas gdy uczniom 
z terenów wiejskich przysługiwała 
i przysługuje zdecydowanie wyż-

sza stawka. Co więcej, ponosili-
śmy na dodatek duże koszta fak-
tyczne i organizacyjne dowożenia 
uczniów z całej gminy (oprócz 
Krzywaczki) do Sułkowic. Su-
mując te dwie pozycje, mówimy 
o kwotach milionowych. Napraw-
dę nie przesadzam. Robiliśmy 
te wyliczenia bardzo dokładnie, 
przygotowując się do utworzenia 
gimnazjum  Rudniku. To był ar-
gument, który przekonał nawet 
największych oponentów.

„Klamra”: Czy zauważyli Pań-
stwo, jak zmienia się nasza roz-
mowa? Zastanawiamy się oto jak 
sobie poradzić z zachowaniem jak 
najlepszej szkoły i edukacji pomi-
mo reformy. Czy zatem wolno nam 
wyprowadzić wniosek końcowy, że 
reforma była nieporozumieniem?

RO: Przyniosłam na dzisiejsze 
spotkanie dwa artykuły. Jeden 
świeżutki z „Dziennika Polskie-
go”, który wychwala postępy edu-
kacyjne w gimnazjach, porównu-
jąc wyniki testów z rożnych lat, 
drugi z „Polityki” z 2002 roku 
o znamiennym tytule „Lekarstwo 
gorsze od choroby”. Ta skrajna 
rozbieżność sądów pojawia się nie 
tylko w gazetach, ale spotykam ją 
też w rozmowie z ludźmi. Jest ta-
kie stare polskie przysłowie: Do-
brego karczma nie zepsuje, złego 
Kościół nie naprawi. Myślę, że 
o to właśnie chodzi, by w naszych 
szkołach tworzyć tak dobry kli-
mat dla wszechstronnego rozwo-
ju naszych dzieci, by im nawet 
najbardziej nieudana reforma nie 
mogła zaszkodzić.

Konkurencja była bardzo 
mocna. W zawodach wzięło udział 
113 uczestników ze wszystkich 
gimnazjów powiatu myślenickie-
go. O skali trudności zawodów 
świadczy fakt, że nikt nie zdobył 
maksymalnej liczby punktów. Na 
zawody składały się zadania otwar-
te (czyli po staremu z treścią) oraz 
zamknięte (czyli test). Uczestnicy 
zgodnie orzekli, ze część zamknię-
ta była jeszcze trudniejsza. 

W sumie jury konkursowe zło-
żone z 22 nauczycieli matematyki 

Laury dla matematyków
Ewelina i Mikołaj w gronie laureatów

Ewelina Oliwa i Mikołaj Biel z Gimnazjum w Sułkowicach 
są laureatami VIII powiatowych Międzygimnazjalnych 

Zawodów Matematycznych z miejscem 5 ex quo z kolegami 
z gimnazjum nr 1 w Myślenicach i gimnazjum w Sieprawiu.

z całego powiatu, pracujących pod 
przewodnictwem Jerzego Cachla 
(dyrektora Zespołu Szkół im. An-
drzeja Średniawskiego, inicjatora 
i organizatora zawodów), wyłoniło 
grupę 10 laureatów, którzy otrzy-
mali nagrody i dyplomy. Wręczenie 
nagród odbyło się w czwartek 18 li-
stopada w starostwie powiatowym 
w Myślenicach z udziałem starosty 
Józefa Tomala i burmistrza Myślenic 
Macieja Ostrowskiego – patronów 
Zawodów. Mikołaj i Ewelina spisali 
się na medal. Gratulacje! (awz)

Dziesięciu najlepszych matematyków wśród gimnazjalistów powiatu podczas 
wręczenia nagród w starostwie. Z lewej Ewelina Oliwa i Mikołaj Biel.
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Udział w strzelaniu brali 
udział nawet dyrektor szkoły Alek-
sandra Korpal oraz jej zastępca Ta-
deusz Pelc, a także Anna Łuczak 
i Klaudia Zborowska. Puchary 
oraz dyplomy wręczali burmistrz 
Piotr Pułka oraz dyrektor Aleksan-
dra Korpal. Przy okazji turnieju 
wręczyła ona także specjalną na-
grodę ZSZiO w Sułkowicach – sta-
tuetkę „Minerwa” w kategorii „Po-
moc szkole”. Otrzymał ją Wiesław 
Flejtuch za nieustającą promocję 
i wspieranie działań szkoły. 

Ostatecznie konkurs indy-
widualny wygrał Stefan Sosin, 
drugie miejsce zajął Paweł Latoń, 
a trzecie – kierownik warsztatów  
Grzegorz Biela.  

Rozegrany został także tur-
niej drużynowy o Puchar Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej im. Wojska 
Polskiego w Sułkowicach – wyko-

O Puchar Burmistrza Gminy Sułkowice

Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Gminy Sułkowice organizowany jest 
w przeddzień Święta Niepodległości, czyli 10 listopada, na strzelnicy warsztatów szkolnych ZSZiO.

Gościem honorowym, a zarazem zawodnikiem był mieszkaniec Sułkowic Wiesław Flejtuch 
– członek krakowskiego Bractwa Kurkowego. 

II Turniej Strzelecki

nany specjalnie przez jej uczniów.  
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
„Media” w składzie: nasza redak-

cyjna koleżanka Joanna Gatlik, 
Wojciech Ćwiękała i Wiesław Flej-
tuch. Ku swojemu i konkurentów 
zaskoczeniu, nie mieli sobie rów-
nych. Jako że trudno podzielić 
jeden puchar między trzy osoby, 
zwycięzcy zdecydowali, że pozo-
stanie on na honorowym miejscu 
w Szkole, przypominając o sympa-
tycznej zabawie, zgranej zabawie 
zespołowej i uczciwej rywalizacji 
między zawodnikami.

(awz)

Zespołowy zwycięzca turnieju – drużyna „Media” z dyrektor Aleksandrą Korpal
        Fot. Anna Łuczak

Czy powstanie nowy market sieciowy w Sułkowicach

Spory wokół Biedronki
Handlowcy twierdzą, że Biedronka wykończy nasze małe sklepy, 
klienci myślą o perspektywie tanich zakupów z zadowoleniem, 

a radni i burmistrz mają poważny problem. 

Biedronka miałaby powstać 
na granicy Rudnika, Biertowic 
i Sułkowic, czyli w miejscu, gdzie 
już utworzyło się poważne sku-
pisko placówek handlowych. Ich 
właściciele napisali protest, który 
przedstawili na sesji rady miej-
skiej w październiku. Do protestu-
jących dołączył dr Stanisław Fla-
ga, broniąc przy okazji stanowisk 
rzadkich gatunków dzikich pszczół 
występujących w tamtym rejonie. 
Protest podpisało kilkaset osób.

 – Nie widzę szans na utrzy-
manie sklepu gdy otworzą Bie-
dronkę. Wszyscy pójdziemy 
z torbami – twierdzi właścicielka 
sklepu spożywczego. Inna dodaje 
– Nie mamy najmniejszych szans 
na konkurowanie z cenami z Bie-
dronki. To jest potężna sieć. My 
w hurtowniach i u producentów 

kupujemy drożej niż oni sprzeda-
ją klientom. 

I właśnie o ceny chodzi tym 
ostatnim. – Jak człowiek ma pro-
blem związać koniec z końcem, to 
idzie tam, gdzie taniej, a na do-
datek to są przecież te same pro-
dukty, co gdzie indziej, wcale nie 
gorsze. Przynajmniej te zwykłe. 
Luksusów to ja nie kupuję – mó-
wią zgodnie zaczepiani kupujący.

Jak pogodzić sprzeczne inte-
resy mieszkańców? Co może zro-
bić gmina? Zwłaszcza że zgody na 
budowę udziela starostwo, a teren, 
o którym mowa leży w strefie handlu 
i usług.  Już na pierwszej sesji nowej 
rady padła na ten temat interpelacja.  
Na kolejnej z całą pewnością wywią-
że się dyskusja. Bedziemy o tym go-
rącym temacie na bieżąco Państwa 
informowali. (red.)

Sprostowania:
Małgorzata, nie Monika i Jan
W „Klamrze” nr 10 w opisie zdjęć sprzedaw-
ców naszej gazety jako właścicieli sklepu na 
Malikówce wymieniliśmy Monikę i Jana Świa-
tłoniów, podczas gdy – zgodnie z wpisem do 
ewidencji – jest to sklep Małgorzaty Światłoń.  
Stopka redakcyjna
Jak nam słusznie wytknięto w dyskusji na 
www.sulkowice.org, w dwóch ostatnich nume-
rach (9 i 10) zgubiliśmy stopkę redakcyjną. 
Oczywiście stało się to przez brak należytej 
uwagi. „Klamra” jest gazetą wydawaną przez 
Burmistrza Gminy Sułkowice i nigdy się tego 
nie wypierała, a fakt ten zapisany jest we wpi-
sie i nadanym nam przez Bibliotekę Narodo-
wą numerze ISSN.
Za pomyłki najmocniej przepraszamy. Redakcja
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Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Nowe Szaty Cesarza – czyli teatr nie-amatorski
Światowy Dzień Niepełnosprawnych, co roku obchodzony 3 grudnia 2010 r. 

Razem świętują podopieczni Domów Pomocy Społecznej,
Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego powiatu myślenickiego.

W ten dzień właśnie „niepełnosprawni” mogą pokazać swoje talenty.
Szkoda, że tak rzadko, gdyż naprawdę mają się czym poszczycić.

Doskonale zagrane przedsta-
wienia, piękna poezja recytowana 
najwyższym poziomie, przejmują-
ce wykonania pieśni i piosenek po-
kazują wrażliwość tych ludzi, ich 
potrzebę wyrażania się przez twór-
czość artystyczną. Okazuje się, że 
ci amatorzy, to świetni aktorzy, 
piosenkarze, poeci, rękodzielnicy. 
Opiekunowie wiedzą, jak mnożyć 
talenty swoich podopiecznych.

W piątek zgromadzeni w sali 
teatralnej GOK-u w Sułkowicach 
mieli okazję obejrzeć przedsta-
wienie Nowe Szaty Cesarza, wy-
konane przez uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Było ono 
przygotowane w ramach projektu 
Integracyjne warsztaty teatralne 
dla osób niepełnosprawnych i mło-
dzieży licealnej. Aktorzy mieli na 
sobie kolorowe stroje z dawnych 
czasów i używali specjalnie wyko-
nanych na tę okazję rekwizytów. 
Katarzyna Chobrzyńska ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 

w Sułkowicach zaśpiewała pio-
senkę Na krawędzi, a zespół Han-
dycap, prowadzony przez Roberta 
Piątkowskiego, rozbawił publicz-
ność utworami Wilków i Dżemu. 
Można także było usłyszeć wier-
sze Katarzyny Bieli, Majki Jasek 

i Danuty Dróżdż, która wyraziła 
podziękowanie za pomoc swoim 
opiekunom i wszystkim ludziom 
dobrej woli, życząc równocześnie 
wszystkim osobom niepełnospraw-
nym siły, zdrowia i radości życia.

Joanna Gatlik

Śpiewa Krzysztof Kiszka, na gitarze gra Robert Piątkowski, a na klawiszach 
Ryszard Bryliński z WTZ w Harbutowicach oddz. Myślenice. Fot. Joanna Gatlik

Niby wiadomo, że 6 grudnia 
mikołaj musi być, ale czego w dzi-
siejszych czasach można być pew-
nym! Poza tym nigdy nie wiadomo, 
czy będą mikołajki, czy też przyj-
dzie  prawdziwy Święty Mikołaj, bo 
to jest przecież wielka różnica.

Dotarł. Mknął ze swoją świtą 
po śniegu, jak błyskawica. Odwie-
dził wszystkie przedszkola, szkoły  
i dzieci z projektów OPS „Aktywni 
razem” i „Krok w lepsze jutro”, któ-
re oczekiwały na Jego przybycie na 
zabawie mikołajkowej z teatrem Ho-
ryzont. Bawił się z dziećmi, napędził 
im trochę strachu, gdy pytał o to, czy 
były grzeczne, ale dzieciom dodało 
odwagi, że dorosłych też przeegza-
minował. Nawet Panią Wicebur-
mistrz pytał, jak się sprawowała.

Jeden chłopczyk, był tak od-
ważny, że zawołał: A ja byłem nie-
grzeczny! Święty Mikołaj dobro-
dusznie pogroził palcem, postraszył 
diabełkiem z rózgą, ale nabrać się 
dowcipnisiowi nie dał. Obdarował 

Święty Mikołaj
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ogromnymi pakami słodyczy po-
nad 200 dzieci, a Jego świta krążyła 
po sali częstując słodyczami i napo-
jami.

Atmosfera wręczania prezentów 
wypełniała aż pod sufit halę sporto-
wą gimnazjum. Oprócz prezentów 
od Świętego Mikołaja były też na-
grody ufundowane przez Bogusławę 
i Wiesława Moroniów. Każdy mógł 
objawić swój znakomity talent i wy-
grać pięknie wydane książki. 

Dzieci z projektów nie tyl-
ko przyszły otrzymywać prezen-
ty, lecz także dać coś z siebie. Po 
baśniowym spektaklu Horyzontu 
zaprezentowały program artystycz-
ny przygotowany pod kierunkiem 
Eweliny Moroń. I pokazały, że stać 
je na bardzo wiele.

Dzień Świętego Mikołaja był 
więc w Sułkowicach dniem szcze-
gólnym – bardzo ciepłym, choć gru-
dniowym. 

(awz)

Mateusz Chrobak wciąż potrzebuje pomocy

Pieniądze na wagę życia
Pięcioletni Mateuszek wygląda na zdrowego i pogodnego chłopca – do czasu, gdy nie spotka go 

najmniejszy nawet wysiłek fizyczny. Wtedy zaczyna mieć duszności, a jego usta sinieją. Dziecko cierpi
na wrodzoną wadę serca: przełożenie wielkich pni, przetrwały przewód Botalla i ubytek między-

przedsionkowy i komorowy. Usuwanie bezpośredniego zagrożenia życia polega na regularnym
poszerzaniu tętnic płucnych i aorty, żeby nadążały one z pompowaniem krwi do serca. Mateusz rośnie,

a tętnice pozostają bez zmian, więc proporcjonalnie stają się coraz 
mniejsze i w tym czasie wzrasta mu ciśnienie w komorach serca. 

W Polsce przeszedł dwie duże operacje i cztery poszerzenia tętnic.

Druga operacja była ciężka, 
z komplikacjami. Rodzice byli ze 
swoim synkiem na konsultacjach 
w różnych ośrodkach w Polsce 
i za granicą. Tylko klinika w Mona-
chium zdecydowała się na dalsze 
leczenie. Chłopiec musiał przejść 
kwalifikację, żeby być leczonym 
w Niemczech. Te operacje są jed-
nak bardzo drogie. Koszt jednej 
wynosi 80 tys. zł (zabieg + pobyt).

Wszyscy pomagają,
jak umieją

Kilkakrotnie były organizo-
wane zbiórki w kościołach i róż-
nych fundacjach, a nawet mecze 
charytatywne w Myślenicach, spe-
cjalnie na rzecz Mateusza.

Pomogła grupa wolontariu-
szy Danuty Kostowal: Karolina 
Moskal, Grzegorz Flaga, Danuta 
Światłoń, Monika Horabik, Urszu-

la Magiera, wspierani przez księ-
dza proboszcza Stanisława Jaś-
kowca. Zaangażowane w niesienie 
pomocy były również sołtys Rudni-
ka, obecna radna powiatowa Zofia 
Góralik oraz dyrektor biblioteki 
w Sułkowicach Małgorzata Dzidek. 
Redaktorka „Dziennika Polskie-
go” Katarzyna Hołuj regularnie in-
formuje o problemach, z jakimi bo-
rykają się rodzice chłopca. Był apel 
w „Klamrze” o pomoc dla chłopca. 
Pomaga wiele anonimowych osób. 
Dzięki nim udało się zebrać pie-
niądze na pierwszą operację, któ-
rą przeprowadzono we wrześniu 
ubiegłego roku. Drugi zabieg prze-
prowadzono w październiku 2010 r. 
Poszerzono chłopcu stenty i doszło 
zaburzenie rytmu serca. Mateusz 
wymaga kolejnej operacji – wycię-
cia pnia płucnego.

Losem Mateusza intereso-
wało się i nadal interesuje wiele 
młodych osób. Schola z Biertowic 
kierowana jeszcze przez Barbarę 
Moskal (obecnie przez Joannę Bo-
chenek) nagrała płytę, z której cały 
dochód został przeznaczony na le-
czenie chłopca. W 2009 r. odbyły się 
trzy koncerty scholi – w Biertowi-
cach, Rudniku i Zatorze. Uczniowie 
szkoły podstawowej, gimnazjum 
i liceum z Biertowic i Rudnika 
zaśpiewali także na opłatkach 

w Biertowicach i Harbutowicach 
oraz podczas sesji Rady Miejskiej 
w Sułkowicach. Po wszystkich tych 
spotkaniach rozprowadzali swoje 
płyty wśród zebranych i wszystkie 
zebrane pieniądze przekazali ro-
dzicom Mateusza – Elżbiecie i Pio-
trowi Chrobakom.

Pięknym gestem ze strony 
uczniów Gimnazjum nr 1 w My-
ślenicach mieszkających w gminie 
Sułkowice było zorganizowanie 
w ich szkole akcji – zbiórki na 
rzecz Mateuszka. Pod patronatem 
dyrektora tej placówki Tadeusza 
Jarząbka oraz nauczycielek Jadwi-
gi Lenart i Anny Janik uczniowie 
myślenickiego gimnazjum opo-
wiedzieli o chorobie chłopca, roz-
wiesili plakaty informujące, zro-
bili serduszka z soli, które potem 
sprzedawali. Do tej pory odwie-
dzają chłopca w domu, interesują 
się jego losem i chcą pomagać da-
lej. Są to: Ilona Oliwa, Aleksandra 
Krzyżek, Magda Postawa, Julia 
Niezgoda, Aleksandra Dymek i Da-
mian Jędrzejowski z Sułkowic oraz 
Katarzyna Szlachetka z Rudnika. 

Jeszcze nie wiadomo, kiedy 
Mateusz będzie mieć kolejną opera-
cję. Na początku stycznia 2011 roku 
będzie miał robione echo serca, 
wtedy lekarze stwierdzą, czy zabieg 
będzie musiał zostać przeprowadzo-
ny natychmiast, czy będzie można 
jeszcze poczekać.

Osoby pragnące pomóc rodzinie w leczeniu 
Mateusza mogą wpłacać pieniądze na 

konto:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca 
Cor Infantis, 20-701 Lublin,ul.Nałęczowska 24

Fortis Bank O/Lublin,
nr konta 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150

koniecznie z dopiskiem 
Mateusz Chrobak

(jg)
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W dniach 15-16 oraz 22-23 stycznia w Myśleni-
cach rozegrany zostanie Charytatywny Turniej 
Piłki Nożnej Halowej „Gramy dla Mateuszka”
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Oficjalną informację o tym 
fakcie otrzymaliśmy z Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi De-
partamentu Rynków Rolnych. Od 
1 grudnia 2010 r., zgodnie z ustawą 
z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji 
i ochronie nazw i oznaczeń produk-
tów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych  
nasza zupa figuruje na liście pro-
wadzonej przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Zgodnie z obowią-
zującą procedurą oceny produktu 
dokonała kapituła w Krakowie, 
a następnie Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego przekazał go do 
Ministerstwa, gdzie zapadła osta-

Lista Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa uzupełniona o „sułkowicką krzonówkę”

Nasz produkt tradycyjny
Pora może nieadekwatna, bo mowa o potrawie wielkanocnej, a nie bożonarodzeniowej, 

ale informacja radosna: to, na co pracowaliśmy od kilku miesięcy, stało się faktem. 
„Sułkowicka krzonówka” wpisana została na Listę Produktów Tradycyjnych. 

teczna decyzja. Obecnie o „sułko-
wickiej krzonówce” przeczytać 
można na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Rolnictwa: 

http:/ /www.minrol.gov.pl/
pol/Jakosc-zywnosci/Produk-
ty-regionalne-i-tradycyjne/Li-
sta-produktow-tradycyjnych/
woj.-malopolskie/Sulkowicka-
krzonowka

Nazwa naszego produktu 
tradycyjnego w zamyśle miała 
promować zarówno Sułkowice, 

jak również tradycyjne korzenie 
potrawy – czyli gwarową nazwę. 
Świadomie zatem została wybra-
na nazwa „krzonówka”, jak mówią 
o niej najstarsi mieszkańcy gminy 
Sułkowice. W ten sposób promuje 
się zarówno naszą miejscowość, 
ściągając do niej potencjalnych 
smakoszy potrawy, jak i dba o lo-
kalną kulturę ludową, żeby w no-
woczesnym świecie została ocalo-
na od zapomnienia.  

(jg)

Przepis na 10 litrów
sułkowickiej krzonówki:
Produkty:
– serwatka 8 litrów
– chrzan tarty, sparzony 20 dkg 
– 1 laska chrzanu
– kiełbasa, najlepiej swojska, 1 kg
– boczek wędzony surowy 1 kg
– łopatka wieprzowa 1 kg
– zrzynki różnych wędlin (ok. 0,5 
kg szynki, baleronu itp.)
– jajka 20 szt.
– zielenina (pęczek szczypiorku, 
zielonej pietruszki)
– żeberka wędzone 1 kg
– jarzyny – marchew, pietruszka, 
seler, por (po 1 sztuce) 
– przyprawy – liść laurowy (ok. 5 szt.), 
ziele angielskie (ok. 10 szt.), pieprz 
do smaku, gałązka lubczyku

Przygotowanie:
W niewielkiej ilości wody ugo-

tować mięso z łopatki, żeberka 
wieprzowe wędzone + wędzony 
surowy boczek pokrojony w 0,5 
cm kostkę (ok. 0,5 godziny). Po 
ugotowaniu ww. produktów dodać 
pokrojoną w kostkę kiełbasę swoj-
ską (nie obraną ze skórki) i zalać 
serwatkę do ilości 10 litrów i zago-
tować. Odstawić.

Dodać do krzonówki jarzynę 
startą na grubej tarce (marchew, 
pietruszkę, seler, pora) i całą laskę 
chrzanu. Przyprawić pieprzem, zie-
lem angielskim i liściem laurowym. 
Gotować 20 min. Dodać lubczyk.
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Przez specjały do serca Gwiazdy

Ewa ugotuje krzonówkę
Witamina A z marchewki przyswaja się tylko z odrobiną tłuszczu, gęsi smalec jest najzdrowszy,

a na dodatek znakomicie smakuje i jest słodkawy, zaś postna tradycja dań wigilijnych 
wynika z naszych prasłowiańskich korzeni... Ewa Wachowicz nie tylko gotowała w Sułkowicach, 

nie tylko obiecała, że ugotuje naszą krzonówkę, lecz także dzieliła się z nami 
wiedzą zdobytą podczas swoich kulinarnych podróży i doświadczeń.

Gościła w Sułkowicach na 
zaproszenie sieci Delikatesy 
Centrum i Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska. Nasi pre-
zesi Franciszek Świerk i Grażyna 
Krzyżek poznali ją w Wiśle, gdzie 
razem gotowali, zaprosili do Suł-
kowic i... przyjechała. W sobotę 
11 grudnia przed Delikatesami 
w centrum Sułkowic rozło-
żony został pawilon, do któ-
rego zaproszono wszystkich 
chętnych amatorów kuchni 
z Gwiazdami i wiernych widzów 
programu Ewa gotuje. GS za-
troszczył się nawet, by rodzice 
z dziećmi mogli skorzystać 
z oferty, przygotowując dla dzieci 
stoliki z przyborami do rysowania. 
Plon ich pracy oglądać można na 
wystawie w sklepie. Zorganizowa-
no także konkursy z nagrodami dla 
uczestników spotkania.

Jak jest Ewa?
Miss Polonia 1992, III wicemiss 

świata, rzecznik prasowy premiera 
Waldemara Pawlaka, dziennikarka 
i gwiazda showbiznesu okazała się 
niezwykle bezpośrednią osobą, peł-
ną serdeczności i ludzkiego ciepła. 
Szacunek pań zyskały jej ręce ze 
śladami zwyczajnej pracy, panów 
czarował urok i otwartość tej pięk-
nej i sławnej kobiety. Okazało się, 
że w Sułkowicach ma swoich fanów. 
Wzruszyła się niemal do łez, gdy na 
zakończenie spotkania podeszła do 
niej jedna z mieszkanek, wręcza-
jąc jej swój upominek (na fotografii 
obok). Także władze gminy obdaro-
wały gościa tradycyjnym sułkowic-
kim prezentem – uśmiechniętą pod-
kową na szczęście.

Krzonówka będzie na antenie
Opowiedzieliśmy jej o naszej 

krzonówce na liście produktów tra-
dycyjnych. Poprosiła o przysłanie 
przepisu, zaprosiła nasze specjalist-
ki do wspólnego gotowania i zapo-
wiedziała, że ugotuje krzonówkę na 
antenie TV przed Wielkanocą. Ewa 
Wachowicz przyznała, że zbiera cie-
kawe, tradycyjne przepisy i stara 

fot. Natalia Liśkiewicz

się jak najwięcej dowiedzieć o ich 
pochodzeniu i tradycji. Twierdzi, że 
bardzo lubi gotować wraz z innymi 
ludźmi. Nie kryła słów uznania dla 
wypieków naszego GS.

Mężczyźni polubią kurczaki
Często zdarza się, że męż-

czyźni nie przepadają za mięsem 
z kurczaka. Jak się okazuje, jest 
na to metoda. Wystarczy to mięso 
zaprawić marynatą autorstwa Ewy 
Wachowicz, by zyskało niepowta-
rzalny smak i bursztynową bar-
wę. Z tak przygotowanego mięsa 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

w niedzielę w pawilonie GS au-
torka przepisu upiekła szasz-
łyki (na tłuszczu i na patelni 
beztłuszczowej) i częstowała 
nimi przybyłych. Smakowały 
wyśmienicie.

Truskawki z szampanem
Na oczach publiczności 

powstał również błyskawicz-
ny deser – sorbet z mrożonych 
truskawek zmiksowanych z cu-
krem pudrem. Znakomicie po-
noć smakuje i wykwintnie wy-
gląda, gdy dodamy gałkę tego 
musu do kieliszka szampana.

Po drodze na narty
Okazało się, że nasz gość czę-

sto przejeżdża przez Sułkowice 
w drodze na narty do Zawoi. Stąd 
deklaracja, że się jeszcze spotka-
my i to nie raz. Ewa Wachowicz nie 
wie jeszcze, że już wkrótce będzie 
mogła przyjechać na narty razem 
ze swoją córką Olą nie przez gminę 
Sułkowice, ale do niej, na stok ro-
dzinny w Harbutowicach. Ale nie 
można przecież wszystkich atrak-
cji zdradzać od razu. Zachowamy 
ją sobie na następne spotkanie.

Anna Witalis Zdrzenicka

Po spotkaniu Ewa Wachowicz wpisała się do kroniki gminnej.
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Radio w Sułkowicach, Sułkowice w Radio
W magazynie „Pejzaże Regionalne” redaktora Jana Stępnia, 

wyemitowanym w Radio Kraków w niedzielę 5 grudnia, już po raz 
czwarty w tym półroczu zagościły Sułkowice. Tydzień wcześniej bo-
haterem audycji był płatnerz Stefan Bochenek, a bohaterką audy-
cji 5 grudnia był nasz całoroczny Święty Mikołaj czyli Danuta Sołtys 
– prezes sułkowickiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.

Redaktor Jan Stępień po raz pierwszy przybył do nas na zaproszenie 
gminy latem tego roku. Wystarczyła chwila rozmowy, by go przekonać, że 
na naszym terenie znajdzie prawdziwą kopalnię ciekawych tematów. Tak 
się też stało. Doświadczony  „poławiacz” kulturalnych pereł Małopolski 
z ochotą dał się „złowić” miłośnikom naszej tradycji i ludzkiemu kli-
matowi pasjonatów. Powraca do Sułkowic chętnie, wyłuskując kolejne 
ciekawostki, na które czekają jego słuchacze.

Radio Kraków zgodziło się również na obejmowanie swoim pa-
tronatem wydarzeń i imprez na terenie naszej gminy, zapowiadając je 
i promując na swojej antenie.

Pierogi z kapustą, barszcz 
czerwony z uszkami, żur z ziemnia-
kami i grzybami to tylko niektóre 
z licznych dań regionalnych powia-
tu myślenickiego. Wszystko postne, 
jak tradycja nakazuje. Wszystko 
pyszne, kuszące bogactwem sma-
ków i aromatów. Swoje wigilijne 
stoły z choinkami przygotowały 
Koła Gospodyń Wiejskich z wszyst-
kich gmin powiatu  oraz szkoła 
Osińskich, która w tym roku go-
ściła wszystkie grupy konkursowe 
w swoich murach. Gminę Sułko-
wice godnie reprezentowało KGW 
„Kalina” z Rudnika. Komisja kon-
kursowa w składzie Grażyna Pitala, 
Teresa Osińska, Andrzej Synowiec 
i Anna Suder mieli twardy orzech 
do zgryzienia. Prezentacjom stano-
wisk i kosztowaniu potraw towarzy-
szyły gawędy gospodyń, które opo-
wiadały o tradycjach świątecznych 
swoich miejscowości. Było także 
kolędowanie przy akompaniamen-
cie akordeonu.

Wyróżnienie dla KGW 
„Kalina” z Rudnika

Na stole przykrytym białym 
obrusem z ułożonym pod spodem 
siankiem i z położonym nad nim 
Pismem Świętym, rudniczanki 
serwowały fasolę, barszcz czer-
wony z uszkami z grzybów, żur 
z grzybami, kompot z suszu, galas 
ze śliwek z lanym ciastem, karpia 
smażonego z ziemniakami i su-
rówkę z kiszonej kapusty, kapustę 
z grochem, kluski (pierogi) z kapu-
stą i grzybami, śledzie, kukiełkę 
z rodzynkami i z miodem, ma-
karon z makiem, zupę grzybową 
z łazankami, zupę grochową, groch 
piechotny z wody i chleb. Na choin-

Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

„Choinka przy Wigilijnym Stole”
Świąteczna atmosfera, zapach żywej choinki, krakowiacy i górale w strojach regionalnych, 

kolorowe, ręcznie robione ozdoby choinkowe, a co najważniejsze – potrawy wigilijne 
i opłatek pod bardzo różnymi postaciami – nawet jako ozdoba choinkowa. 

Na konkurs potraw regionalnych w tym roku Koła Gospodyń Wiejskich naszego powiatu 
zostały zaproszone przez Zespół Szkół Prywatnych Teresy i Andrzeja Osińskich w Myślenicach

 w porozumieniu z myślenickim oddziałem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

ce wisiały karmeliki – domowej ro-
boty cukierki o smaku popularnej 
krówki. Pod choinką stał koszyk 
z jabłkami, orzechami, czekoladą, 
a obok leżał Jezusek w żłóbku.  

Po ocenie komisji ostatecznie 
przyznano dwa równoległe pierw-
sze miejsca – zajęły je KGW z Lub-
nia i KGW z Trzemeśni. II miej-
sce przypadło „Pcimianom”, a III 
KGW z Glichowa. Nasze Koło „Ka-
lina” z Rudnika otrzymało wyróż-
nienie. Nagrody fundowały m. in. 
LGD „Między Dalinem i Gościbią” 
oraz Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Karniowicach. 
Wszystkie koła otrzymały dofinan-
sowanie z urzędów miast i gmin, 
które reprezentowały.

Spotkanie było doskonałą 
okazją do tego, żeby poznać i po-
równać zwyczaje ludowe sąsiadów 
oraz przepisy naszych babć. Cie-
kawostką np. może być zwyczaj 

z Lubnia, by w dniu Wigilii  do mi-
ski z wodą wrzucić grosiki, a na-
stępnie umyć w tej wodzie twarz, co 
ma zapewnić powodzenie przez cały 
rok. Panie z tego koła podały m. in. 
korpiele w mleku i parzuchy – czyli 
śliwki w drożdżowym cieście ugoto-
wane na parze i polane masłem. 

Wyrazy wdzięczności należą 
się wszystkim kołom za kultywo-
wanie tradycji oraz przekazywa-
nie jej z pokolenia na pokolenie. 
W niedzielę 12 grudnia nie spraw-
dziło się powiedzenie, że gdzie ku-
charek sześć, tam nie ma co jeść. 
Kucharek było przynajmniej 80 
i nikt nie miał prawa wyjść ze spo-
tkania głodny. Uczestnicy imprezy 
z trudem opuścili salę z pełnymi 
brzuchami. Oby sprawdziło się inne 
porzekadło – że „postne nie tuczy”.

Joanna Gatlik

fotografię KGW „Kalina” na konkur-
sie w Myślenicach zamieszczamy na 

1 stronie okładki 

(red.)



„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

Święto Niepodległości

Nagrody Samorządowe 2010

Gminna Akademia Niepodległości

Laureaci akcji „No promil – No problem”
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Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
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