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Most jak marzenie – na Koszarach
Marszałek Małopolski Marek
Nawara wraz z burmistrzem Piotrem Pułką, w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Miejskiego, wykonawców oraz dzieci w strojach
krakowskich, dokonali oficjalnego
otwarcia mostu na drodze wojewódzkiej w Biertowicach – na Koszarach. Uroczystość miała miejsce 30 stycznia.
Wykonana w drugiej połowie
ubiegłego roku inwestycja finansowana była ze środków Województwa Małopolskiego. W miejsce starego, drewnianego, notorycznie
remontowanego mostu, którego

przebycie pieszo stanowiło coraz
poważniejsze zagrożenie, pojawił
się nowoczesny obiekt o długości
blisko 11 m i nośności do 40 ton.
Jednocześnie przebudowano dojazdy do mostu i ułożono chodnik
umożliwiający bezpiecznie przejście pieszo z Biertowic na Zieloną.
Na poczęstunek goście zostali zaproszeni do restauracji przy
hotelu Gala w Biertowicach. Marszałek zarówno podkreślał z uznaniem rzadko spotykany na prowincji standard lokalu, jak chwalił
kierunki rozwoju naszej gminy.

Żywa Szopka

Zima w ofensywie

Jak co roku po Bożym Narodzeniu kolędowaliśmy w Żywej Szopce
przy plebanii w Sułkowicach wraz
z dziećmi ze wszystkich szkół naszej
gminy. Na rozgrzewkę serwowano
grochówkę z kuchni polowej, a żywe
ptaki i zwierzęta nadawały temu
spotkaniu niepowtarzalny klimat.

Zima jednak przyszła, tyle że
w połowie lutego, zasypując tonami śniegu nasze ulice i dachy. Służby gminne radziły sobie z tym wyzwaniem jak mogły, a w sukurs im
i mieszkańcom przyszli jak zwykle
nieocenieni strażacy – zawodowi
i ochotnicy.

fot. na stronie obok: Monika Widlarz,
Iwona Dzidek, tekst na s. 21

red.
fot. na okładce Wojciech Bargieł

red.
fot. na stronie obok: Jarosław Sowa
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„Na rzecz integracji”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa

Integracyjne spotkania opłatkowe
Aby nikt nie czuł się samotny (JPII)

We wszystkich miejscowościach naszej gminy około tysiąca
mieszkańców spotkało się w styczniu na integracyjnych spotkaniach opłatkowych. Była okazja
do rozmów i radości ze wspólnie
spędzonego czasu w świątecznej,
serdecznej atmosferze.
Organizatorem spotkań był
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach unijnego projektu na rzecz integracji społecznej. Na spotkania zaproszono wszystkich mieszkańców
gminy, niezależnie od wieku, stanu
posiadania i statusu społecznego.
Scenariusz obejmował poczęstunek przygotowany przez
firmę kateringową, część artystyczną w wykonaniu lokalnych
zespołów, wspólne śpiewanie z towarzyszeniem kapeli ZPiT Elegia
i życzenia na nowy rok. Rolę konferansjera słowem i śpiewem, ze swadą, wypełniała Zofia Kurowska.

W spotkaniach wzięli udział
księża naszego dekanatu, burmistrzowie, radni, urzędnicy oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zaprezentowali
działalność Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów,
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Kolonia” i Stowarzyszenia Gospodyń.
Obok oczywistego celu integrowania społeczności naszej
gminy, spotkania miały za zadanie promocję wzajemnej pomocy, uwrażliwienia na potrzeby
drugiego człowieka. Okazało się,
że projekt trafił w samo sedno.
Wspaniały był klimat tych spotkań, pełen serdeczności i radości. A ich efektem było m.in. to, że
– jak potwierdza szefowa emerytów Danuta Sołtys, w jej organiza-

cji przybyło po nich kilkudziesięciu nowych członków.
W realizację projektu zaangażowani byli niemal wszyscy pracownicy OPS, a szczególnie: Piotr Budzoń
(koordynator), Małgorzata Mielecka, Agnieszka Flaga, Jolanta Myrt,
Aniela Majocha, Agata Zemolik, Bożena Moskal, Piotr Piątek, a ponadto: Katarzyna Kasperek, Zofia Blak,
Cecylia Zięba, Maria Kukla, Andrzej
Piwowarski i Ewa Ciężkowska.
Dodatkowym działaniem w ramach projektu było zorganizowanie
kursu podstaw obsługi komputera
oraz dyżury doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych
i bezrobotnych. Wydane zostały
broszury informacyjne poświęcone osobom niepełnosprawnym oraz
organizacjom udzielającym pomocy na terenie naszej gminy.
Józefa Bernecka
Fotografie na ostatniej stronie okładki
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Rok 2008 w gminnej statystyce
Na początku tego roku
w gminnych statystykach figuruje 7 109 kobiet i 6 920 mężczyzn, co
w sumie oznacza, że naszą gminę
zamieszkuje 14 029 osób. Czy to
dużo, czy mało? Więcej czy mniej
niż w ubiegłych latach? Czy jesteśmy społeczeństwem młodym,
czy zaczynamy się starzeć?
Na te pytania znajdujemy odpowiedż w gminnych statystykach,
które dostarczają wielce pouczającej i ciekawej lektury. Okazuje się,
że dzieci i młodzież do lat 18 stanowią mniej niż 1/4 populacji naszej
gminy. Jest to grupa 3 298 osób. Na
pocieszenie pozostaje fakt, że osób
w wieku emerytalnym jest o połowę mniej niż młodzieży, co wynosi
1 772 ludzi. Zdecydowaną większość stanowią zatem mężczyźni
i kobiety w wieku produkcyjnym.
Mężczyźni w naszej gminie żyją
zdecydowanie krócej. O ile w innych kategoriach wiekowych obserwujemy nieznaczną przewagę
dziewcząt i kobiet, o tyle w rubrykach odnoszących się do wieku emerytalnego kobiet jest dwa
i pół raza więcej niż mężczyzn.
W ciągu ubiegłego roku populacja gminy zmalała; urodziło się
o 4 osoby mniej, zmarło o 16 osób
więcej, zameldowało się o 43 osoby mniej. Za to mniej się również
wymeldowało, bo w porównaniu
z 68 wymeldowaniami w roku 2007
w ubiegłym było ich tylko 54. Zdecydowanie mniej było też przemeldowań w obrębie gminy (192
w roku 2007 i 83 w 2008).
Zjawiska te układają się nieco
inaczej w poszczególnych miejscowościach gminy.
W samych S u ł k o w i c a c h
w zasadzie proporcje wyglądają tak, jak opisane powyżej: 72
osoby urodzone (78 w roku 2007),
51 zgonów (47), 55 zameldowań
(72), 36 wymeldowań (34), 19 przemeldowanych (86).
W B i e r t o w i c a c h podobnie: 10 narodzin (13), 10 zgonów (5),
18 zameldowań (22), 2 wymeldowania (2), 4 przemeldowania (17).
W Harbutowicach
te
same tendencje: 20 narodzin (23),
22 zgony (16), 20 zameldowanych
(29), 7 wymeldowań (9), 18 przemeldowań (20).
Za to w K r z y w a c z c e urodziło się więcej dzieci, bo aż 26
(20 w 2007), zgonów było niestety też więcej – 13, niż w roku poprzedzającym (8), zameldowań
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było 30 (42), wymeldowania 3 (6),
a przemeldowało się 10 osób (42).
Jeszcze korzystniej statystyka wygląda w R u d n i k u, gdzie
nie tylko urodziło się więcej dzieci 52 (50 w roku poprzedzającym), ale też mniej osób zmarło
– 23 (27). Zameldowało się 40 ludzi, czyli tylko o osobę mniej niż
w roku poprzedzającym, a wymeldowało 6 w porównaniu do 17 osób
rok wcześniej. Było nieco więcej
przemeldowań – 32 (27).
Na emigrację wyjechało z naszej gminy 8 osób czyli o 3 więcej niż rok wcześniej. Generalnie zwraca uwagę fakt nie tyle
zmniejszenia liczby urodzin, bo
do tej tendencji można się było
w ostatnich latach przyzwyczaić,
ale gwałtowne zatrzymanie procesów migracyjnych: zamedowń,
wymeldowań i przemeldowań.

Ciekawe byłoby przeanalizowanie tego zjawiska w kontekście
kryzysu gospodarczego.
Jesteśmy gminą przedsiębiorczą – jak świadczą statystyki, jednak tylko ok. 1/4 inicjatyw
osiąga powodzenie. W ewidencji
podmiotów gospodarczych figurowało w lutym tego roku 730 osób
zarejestrowanych jako przedsiębiorcy. W roku 2008 wpisało się do
niego 120 firm, a wykreślono 93.
W porównaniu z rokiem 2007, kiedy to wpisano 92 firmy, a wykreślono 70. Generalnie ilość podejmujących działalność gospodarczą
rośnie, ale wykreślenia kształtują
się na poziomie ok. 75% rocznych
wpisów. Z możliwości zawieszenia działalności na określony czas
skorzystało 13 osób.
dane z referatu spraw
obywatelskich UM, oprac. awz.

Czujemy satysfakcję
W marcu 2008 r. mieszkańcy
naszej gminy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która
pozwoli ocenić, w jakim stopniu
Urząd Miejski i jego pracownicy
spełniają oczekiwania klientów.
Ankieta była dostępna w Sali Obsługi Klienta, w internecie i anonsowana na łamach „Klamry”. Chociaż odpowiedziało na nią niewiele
osób, to wyniki ankiety dają się
analizować i pozwalają na wysnuwanie wniosków.
Dla nas szczególnie istotne
były odpowiedzi na dwa pytania:
„Czy informacja udzielona przez
urzędnika była wystarczająca?”

11%

Nie

89%
Tak

„Jak Pan(i) ocenia kulturę osobistą urzędników, ich komunikatywność i kompetencje oraz skuteczność?”

22%

Nisko

78%
Wysoko

Układ odpowiedzi (zobrazowany przez wykresy) pozwala stwierdzić, że pracownicy Urzędu Miejskiego rzetelnie i wyczerpująco udzielają
informacji, gdyż blisko 90% klientów
wyraziło swoje zadowolenie w tej
materii. Nieznacznie gorzej klienci
oceniają umiejętności komunikacyjne, kulturę osobistą, kompetencje oraz skuteczność pracowników:
78% ocenia je wysoko, a 22% nisko.
Ankieta była wstępem do dalszych działań, zmierzających do polepszenia usług Urzędu. Rok temu
nasz Urząd, wraz z 25 urzędami
z Dolnego Śląska i Małopolski, zadeklarował udział w realizacji projektu
Program doskonalenia jakości usług
publicznych w urzędach Dolnego
Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie w ramach PO–KL
działanie 5.2. Z dniem 1 marca tego
roku rozpoczęła się realizacja projektu. Celem działań jest wzrost
jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz poprawa polityk jakości i programów o zasięgu
regionalnym i lokalnym. Projekt
realizowany jest przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w partnerstwie
z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Umbrella Consulting Sp.
z o.o. oraz Umbrella Stowarzyszenie
Konsultantów.
Małgorzata Dziadkowiec

Klamra 1–2 (196–97) styczeń luty 2009

Budżet Gminy Sułkowice na rok 2009
Uchwałę budżetową na rok
2009 rada miejska uchwaliła na
ostatnim
swoim
posiedzeniu
w grudniu ubiegłego roku. Jest
to budżet określany jako odważny, nastawiony na inwestycje
w gminie, nie stroniący od pozyskiwania środków zewnętrznych
i kredytów.
Podczas dyskusji nad uchwałą
radni zastanawiali się, czy – pomimo że komisje nie wzniosły do projektu budżetu żadnych poprawek,
dając tym samym burmistrzowi
pełną swobodę realizowania autorskiego planu rozwoju gminy
– nie należałoby jednak wziąć pod
uwagę nasilającego się kryzysu
i zredukować plany. Wyrażali obawy, czy zadłużenie gminy w takiej
sytuacji nie będzie zbyt poważne.

Skarbnik Teresa Garbień:
Wskaźnik zadłużenia jest bezpieczny. Na koniec roku 2009 planowany jest deficyt w wysokości
47,42 proc. zaplanowanych dochodów gminy. Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60 proc. zaplanowanych
dochodów gminy, więc deficyt założony w naszym budżecie jest bezpieczny. Poza tym może się okazać,
że w efekcie zadłużenie będzie
mniejsze. Budżet 2008 zamknięty
został deficytem 12,26 proc, choć
wcześniej zakładano, że może wynieść nawet 33,08 proc. Wynika to
z faktu, że części zaplanowanych
inwestycji nie udało się zrealizować. Jednak generalnie – jak dowodził na sesji budżetowej przewodniczący rady miejskiej Jan
Socha – dla gminy biednej, takiej
jak nasza, kredyty są podstawą
do tego, by mogła inwestować. To
zaś jest konieczne, aby stworzona
została baza do skutecznego ubiegania się o środki unijne.
Budżet 2009
Dochody

29 178 636 zł

Wydatki

39 967 646 zł

w tym wydatki
majątkowe

15 621899 zł

Deficyt

10 789 010 zł

Przychody

12 133 299 zł

Rozchody

13 440 289 zł

Główne wydatki w 2009 roku
Drogi wojewódzkie

1 584 790

Drogi gminne

410 000

Oświata i wychowanie

12 979 087

Pomoc społeczna

5 728 209

Gosp. komunalna i ochr. środowiska
Głównym „sprawcą” tego zadłużenia jest prowadzona budowa
sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach (etap IV) i Rudniku (etap I).
Na ten cel – a także na budowę
sortowni i kompostowni odpadów
– będą zaciągane kredyty i pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to kredyty preferencyjne,
nisko oprocentowane, które po
zakończeniu inwestycji i osiągnięciu tzw. „efektu ekologicznego” są
przez Fundusz w części umarzane.

11 815 109

Burmistrz Piotr Pułka:
Do tej pory nie było budżetu
tak „drapieżnego”. Przez ostatnich 16 lat były to raczej budżety
„przetrwania”. Nie zakładały tak
dużego finansowania inwestycji
z kredytów i pożyczek. Tym razem
postanowiliśmy pokazać „pazur”.
Podczas kiedy niektóre samorządy wstrzymują się, oczekując
na pieniądze unijne, my chcemy
inwestować i czekać na możliwy
zwrot poniesionych kosztów.
red.

Początek roku w inwestycjach
Miesiące styczeń i luty to
okres sporządzania sprawozdań
i rozliczeń inwestycji za rok 2008.
Równocześnie realizowane są zadania bieżące:
Trwają prace przy wykonywaniu linii sortowniczej do odzysku
surowców wtórnych na składowisku
odpadów komunalnych w Sułkowicach. Wykonano wiatę kompostowni, zrealizowano sieć wodociągową
i kanalizacyjną w obrębie obiektu.
Postępują prace przy budowie murów oporowych i konstrukcji pod
kabinę sortowniczą. Prowadzony
jest montaż linii sortowniczej. Dostarczono sprzęt kołowy: ciągnik,
przyczepy, ładowarkę.
Kontynuowana jest budowa
zbiornika wody pitnej w Rudniku. Zakończono roboty związane
z konstrukcją zbiornika i komory zasuw. Obecnie kompletowana
jest technologia zbiornika.
Trwa budowa sieci wodociągowej ∅ 200 długości. Wykonano
około 1.500 mb wzdłuż ul. Partyzantów w Sułkowicach.
Wprowadzono wykonawców
na budowę kanalizacji sanitarnej
w Sułkowicach i Rudniku. Jednak, ze względu na niekorzystne

warunki atmosferyczne, prace
wstrzymano.
Złożono wniosek do FOGR
na modernizację dróg rolniczych,
przygotowujemy się do złożenia
wniosków w ramach programów
„Blisko boisko” i „Orlik plus”.
Prowadzone są uzgodnienia
i konsultacje związane z wykonaniem dokumentacji technicznej
na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowicach.
Zlecono projekty na przebudowę i modernizację dróg przewidzianych do realizacji w 2009 r.
Przygotowano postępowania
przetargowe na: dokumentację
techniczną rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej w Rudniku
oraz przebudowę poddasza w świetlicy środowiskowej na pomieszczenia biurowe i budowę wielofunkcyjnego boiska w Sułkowicach.
Wiele trudności przysparza
„Akcja zima”. Niespotykane w naszym rejonie obfite opady śniegu
zmuszają do wzmożonych działań
ze strony firmy wykonawczej. Wynajęto dodatkowo kilka maszyn
by zneutralizować lub złagodzić
skutki opadów.
Jerzy Biernat
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Adam Gumularz
Członek zespołu ds. rewitalizacji Sułkowic, wiceprezes Zarządu LGD

Czekając na w yniki konkursów
Władze Gminy Sułkowice podejmują wszechstronne działania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania dla rozwoju miasta Sułkowice: program rewitalizacji w ramach MRPO oraz obszarów
wiejskich – podejście Leader w ramach PROW.
Początek roku upłynął nam
pracowicie – na przygotowywaniu programów i wniosków do
funduszy o zewnętrzne finansowanie rozwoju naszej gminy.
Dotyczy to na razie dwóch tematów: rewitalizacji miasta Sułkowice oraz inicjatywy Leader
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW).

Rewitalizacja
W programie rewitalizacji chodzi nie tyle o spójne przedstawienie wizji rozwoju miejscowości, co
o wykazanie, że miejscowość obecnie jest w kryzysie, którego przezwyciężenie wymaga podjęcia określonych działań inwestycyjnych.
Mają się one skupiać na terenach
zdegradowanych (np. powojskowych lub poprzemysłowych), w celu
przywrócenia im poprzednich lub
nadanie nowych funkcji zmierzających do zdynamizowania rozwoju.
Jak informowaliśmy w ostatnim numerze „Klamry”, opracowanie programu rewitalizacji
oraz jego pozytywna ocena przez
Instytucję Zarządzającą, jest warunkiem ubiegania się przez nasze miasto o fundusze z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Na terenie Sułkowic nie ma
terenów „powojskowych lub poprzemysłowych”, a zatem musieliśmy określić inną formułę rewitalizacji. Zespół opracowujący
program zauważył konieczność
stopniowej przebudowy funkcji
całego miasta, związanej z silnym
ograniczeniem roli Fabryki Narzędzi „Kuźnia” jako głównego
pracodawcy. Znaczne ograniczenie zatrudnienia przez Fabrykę
w ostatnich dziesięcioleciach zmusza władze gminy do odważnych
decyzji, których skutki będą widoczne w przyszłości.
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Zapatrzeni w przemysłowy
charakter naszego miasta, niemal zapomnieliśmy w jak pięknej
mieszkamy okolicy i jakie szanse
niesie to położenie. Nie rezygnując więc z przemysłowych tradycji, zakłada się uporządkowanie przestrzeni publicznej, oraz
stworzenie strefy przemysłowej,
do której stopniowo będzie się
przenosić uciążliwa działalność
gospodarcza.

Zapatrzeni w przemysłowy
charakter naszego miasta,
niemal zapomnieliśmy,
w jak pięknej
mieszkamy okolicy
i jakie szanse
niesie to położenie.
W samym mieście po uporządkowaniu gospodarki wodno–
ściekowej zakłada się realizację
inwestycji, które podkreślą walory przyrodnicze naszego miasta,
a także zapoczątkują rozwój sektora usług rekreacyjno–turystycznych. W programie znalazły się
więc inwestycje takie jak zbiornik
rekreacyjny o powierzchni 1 ha
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ciągi spacerowe nad Gościbią i Skawinką.
Temat nie jest nowy, gdyż
mówiło się o nim już w pierwszej
strategii rozwoju naszej gminy.
Po raz pierwszy jednak ujęty został w kompleksowy program,
połączony z innymi działaniami
związanymi z rozwojem funkcji
rekreacyjno–turystycznej miasta.
Co więcej, w planach samorządu
wojewódzkiego, na terenie naszego miasta zaplanowano znacznie
większy – bo 27 hektarowy – zbiornik retencyjny, z zaporą długą na
204 m i wysoką na 12 m. Zbiornik
ten jest przewidziany do realizacji w drugiej kolejności, a wiec
w dość odległej przyszłości, jed-

nak ujęcie go w Programie Małej
Retencji Województwa Małopolskiego pozwala już dziś myśleć
o Sułkowicach jako miejscowości
rekreacyjnej z zapleczem do uprawiania sportów wodnych.
Zaplanowane w programie
rewitalizacji zadanie jest pierwszym krokiem przystosowującym
nasze miasto do tej przyszłościowej funkcji z szansą na sfinansowanie z dużym udziałem środków zewnętrznych. Oczywiście
nasze plany muszą zostać pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym. 15 stycznia złożyliśmy
tzw. Kartę tytułowa Programu
Rewitalizacji dla miasta Sułkowice i teraz oczekujemy na jego
ocenę, a także na ocenę projektu, który uznaliśmy za kluczowy
dla tego programu. Jeżeli będzie
pozytywna, wówczas czeka nas
opracowanie pełnej aplikacji
i złożenie jej jeszcze w tym roku.
Jeżeli z jakichś względów nasza
propozycja nie zostanie przyjęta,
wówczas konieczne będzie skorygowanie naszych planów i przygotowanie aplikacji do kolejnego
naboru, za dwa lata.

Program Leader
Opracowaliśmy i złożyliśmy
wnioski do konkursów ogłoszonych przez Samorząd Województwa w ramach Osi 4 – Leader
– Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). 9 stycznia br.
odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania
„Między Dalinem i Gościbią”, którego głównym celem było uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru gmin: Myślenice i Sułkowice. Opracowanie i uchwalenie
tego dokumentu było warunkiem
ubiegania się o środki przewidzia-
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Co właściwie zawiera Lokalna
Strategia Rozwoju dla gmin
Sułkowice i Myślenice?
Na wstępie charakterystykę
obszaru LGD, a więc gmin Myślenice i Sułkowice, w którym na
dzień 31.12.2006 r. zamieszkiwało
54 580 mieszkańców.
Następnie skład LGD, którą stanowi 69 członków, w tym:
22 osoby prawne (gminy Myślenice i Sułkowice, Nadleśnictwo Myślenice oraz 19 stowarzyszeń),
47 osób fizycznych (reprezentanci
rad sołeckich, grup nieformalnych
oraz przedsiębiorcy).
Niezwykle istotna jest – dokonana przez członków LGD – analiza stron słabych i mocnych oraz
szans i zagrożeń dla naszego obszaru sformułowali, na podstawie
której sformułowano Wizję.

Wizja
Chcielibyśmy, aby obszar LGD
był w przyszłości atrakcyjnym
i przyjaznym miejscem zamieszkania oraz inwestowania, a także
rekreacji i turystyki; miejscem
współpracy sektorów i pokoleń;
z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, na obszarze
czystym ekologicznie, gdzie kultywowana jest tradycja regionu.

Cele ogólne
Waloryzacja zasobów
przyrodniczo-kulturowych
– podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszaru LGD.
Poprawa jakości życia,
w tym dostępu
do kultury i rekreacji,
nauki i pracy.
Cele szczegółowe:
– Wykreowanie produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym, szczególnie w zakresie turystyki pielgrzymkowej
i aktywnej; agroturystyki i ekoturystyki.
– Rozwój infrastruktury turystycznej
(agroturystycznej)
i paraturystycznej.
– Podniesienie świadomości
ekologicznej i kulturowo-historycznej; zachowanie zabytków.

– Skuteczna i skoordynowana
promocja obszaru LGD.
– Wzrost dochodowości gospodarstw rolnych poprzez działalność pozarolniczą, poza agroturystyką.
– Wzrost dostępności do technologii informatycznych.
– Wykreowanie centrów wsi.
Cele te LGD zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. Szlak figur przydrożnych i innych obiektów historycznych;
2. Po zdrowie na Dalin i Gościbię – infrastruktura i usługi
dla turystyki aktywnej;
3. Kultura, sport, centra wsi,
miejsca integracji;
4. Moja mała firma.
Lokalna Strategia Rozwoju
zawiera szczegółowy opis tych
przedsięwzięć, przykładowe projekty, które można będzie finansować w ramach tych działań, a także
zakładane liczby projektów o średniej wysokości przewidywanych
dofinansowań.
W strategii określono ponadto
przewidywanych wnioskodawców,
którzy będą się mogli ubiegać
o dofinansowanie swoich projektów, określono procedury oceny
zgodności tych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteria wyboru projektów.
Strategia
zawiera
zatem
wszystkie podstawowe informacje,
w oparciu o które mieszkańcy, stowarzyszenia, jednostki samorządu
terytorialnego oraz przedsiębiorcy
z naszych gmin, będą mogli się
ubiegać o dofinansowanie projektów z Osi 4 – Leader – PROW.
Na dofinansowanie, w wysokości od 50 do 75)% wartości netto tzw. kosztów kwalifikacyjnych,
zostanie przeznaczone 6,33 mln zł,
w tym orientacyjnie: 4,73 mln zł
na projekty z Gminy Myślenice
i 1,6 mln zł na projekty z Gminy
Sułkowice.

Budżet LGD
Podział tej kwoty na poszczególne działania PROW w latach
2009–2015 zawiera budżet LGD,
stanowiący integralną cześć Lokalnej Strategii Rozwoju. Wyodrębnia
on również kwoty przewidziane na
bieżące funkcjonowanie (zorgani-

zowanie biura LGD) i nabywanie
umiejętności przez LGD (organizację szkoleń i spotkań informacyjnych). Łącznie na funkcjonowanie LGD w latach 2009–2015
przewidziano 1,58 mln zł. Planowane są także projekty współpracy (z innymi LGD) za łączną kwotę
niespełna 164 tys. zł.
Powyższe kwoty wynikają
z przepisów wdrażających PROW
i uzależnione są wyłącznie od liczby mieszkańców zameldowanych
na obszarach naszych gmin. Aby
jednak skorzystać z tych pieniędzy LGD musi uzyskać akceptację Samorządu Województwa jako
realizator Lokalnej Strategii Rozwoju. Oceniane będą: kwalifikacje
i reprezentatywność jej członków,
wybrana przez LGD Rada oraz
opracowana i uchwalona strategia.
Informacje te zebrane są w składanych przez LGD wnioskach.
W styczniu Zarząd LGD, korzystając z pomocy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, opracował dwa
wnioski: O wybór Lokalnej Grupy
Działania do realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz O przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach
działania 4.31 na funkcjonowanie
Lokalnej Grupy Działania.
Wnioski te zostały złożone
15 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim i teraz trwa oczekiwanie
na werdykt Instytucji Wdrażającej.
Pozytywne
rozstrzygnięcie
wniosku pozwoli na rozpoczęcie
szerokiej akcji informacyjnej co do
możliwości pozyskania dofinansowania dla projektów rozwojowych
lokalizowanych szczególnie w obszarach wiejskich naszych gmin.
Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Sułkowicach w pok.
nr 229, gdzie mieści się tymczasowa siedziba Biura LGD w Sułkowicach, tel. 012 273 20 75 wew. 28
lub bezpośrednio do biura: 012 376
71 96, fax. 012 376 71 98.
Lokalną Strategię Rozwoju
oraz inne dokumenty LGD będzie
można pobrać ze strony internetowej www.dalin-goscibia.pl, którą
opracowuje Prezes Zarządu LGD
Kazimierz Dąbrowski. Do czasu
jej uruchomienia, dokumenty te
zostaną udostępnione na stronie
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, w zakładce LGD.
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Działalność stowarzyszeń i organizacji
Miniony czas był bardzo pracochłonny ale i owocny dla stowarzyszeń i organizacji w naszej
gminie.
Gmina na co dzień współpracuje z nimi bowiem to właśnie
stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pomagają w realizacji
zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców

(Ochotnicze Straże Pożarne),
niesienia pomocy najuboższym
i doświadczonym przez los (Polski Komitet Pomocy Społecznej
i Stowarzyszenie Wspomagania
Osób Niepełnosprawnych Kolonia), pomocy ludziom w wieku
poprodukcyjnym (Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Gospodyń

w Sułkowicach, Koło Gospodyń
Wiejskich w Biertowicach) oraz
wychowania dzieci i młodzieży
(Związek Harcerstwa Polskiego).
Oddzielną grupę stanowią stowarzyszenia sportowe.
Burmistrz Piotr Pułka podczas
XXX sesji rady miejskiej przedstawił sprawozdanie z ich działalności
i obszary współdziałania z gminą.
red.

Sprawozdanie burmistrza Piotra Pułki
fragmenty
(...) Na uwagę i wielkie słowa uznania zasługują jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych.
To dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu możemy czuć się bezpieczniejsi. To na nich możemy
liczyć, gdy pozostałe służby zawodzą. Uważam, że ich praca to przykład poświęcenia i oddania dla dobra naszej społeczności.
W Gminie Sułkowice działa
6 jednostek, po jednej w każdej
miejscowości i jedna zakładowa,
która czynnie uczestniczy w zabezpieczeniu pożarowym nie tylko
terenu zakładu Kuźnia.
(...) Do roku 2007 Gmina
Sułkowice nie miała przygotowanej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych, wobec powyższego za priorytet naszych działań w sferze społecznej uznaliśmy
zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców i opracowanie metod
wsparcia dla potrzebujących.
Przy opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych zaprosiliśmy do dyskusji i współpracy przedstawicieli różnych środowisk, instytucji
i organizacji pozarządowych. Po
analizie wniosków i potrzeb okazało się, że główną bolączką tych
środowisk jest znikoma pomoc ze
strony władz, brak własnego lokum i warunków, aby mogły rozwijać swoją działalność.
Do takich organizacji należały: gminne struktury Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej oraz
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Wiele głosów wskazywało na potrzebę reaktywacji
kół gospodyń lub tworzenie alternatywnych stowarzyszeń. W zasobach gminnych lokali komunalnych znalazły się pomieszczenia,
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które zostały wyremontowane
i oddane w użyczenie dla tych organizacji. Przekazanie lokali pozwoliło na zintensyfikowanie prac
nad stworzeniem systemu opieki nad ludźmi potrzebującymi.
Przedstawiciele PKPS i Związku
Emerytów weszli w skład zespołu
ds. monitoringu wdrażania Strategii i wspólnymi siłami zaczęliśmy
organizować cykliczne imprezy
w celu integracji społeczeństwa
i szukania alternatywy na pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
Efektywność
takiego
rozwiązania przerosła oczekiwania
wszystkich. Koło Gminne Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zyskało ponad 300 nowych członków i obecnie liczy ponad 400 osób,
którzy regularnie opłacają składki,
spotykają się w siedzibie Koła i korzystają z pomocy materialnej organizowanej przez Przewodniczącą Koła. Koło Gminne rozdaje co
miesiąc paczki żywnościowe, które są sprowadzane bezpośrednio

z Banku Żywności w Krakowie, lub
w porozumieniu z PKPS. Jest ponadto organizatorem wycieczek do
Kalwarii, Częstochowy, Lichenia
i na Słowację oraz wycieczek ukazujących piękno pobliskich terenów. Użyczony lokal stał się
miejscem spotkań członków Koła,
gdzie w cieple i przyjemnej atmosferze mogą porozmawiać ze znajomymi. Przewodnicząca Koła została nagrodzona przez radę miejską
w Sułkowicaeh nagrodą samorządową za wybitną działalność na
rzecz potrzebujących i integrowanie społeczności ludzi starszych.
(...) chciałbym wspomnieć
o udanej reaktywacji struktur
gminnych Związku Harcerstwa
Polskiego, Koła Gospodyń w Biertowicach czy Klubu Anonimowych
Alkoholików.
Na koniec chciałbym wszystkim ludziom związanym z tymi
organizacjami podziękować za poświęcony czas i pracę na rzecz naszego wspólnego dobra.

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń podczas uroczystości gminnych. fot. awz
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XXX sesja rady miejskiej
Utworzone zostanie gimnazjum w Rudniku – zdecydowali radni. Gmina Sułkowice należy do najbezpieczniejszych na terenie powiatu myślenickiego – dowodzą komendanci komend powiatowych Policji
i Państwowej Straży Pożarnej. Wkrótce na ulicach Sułkowic pojawi się Straż Miejska – strażnicy obecni
byli na sesji. Kwestia oddzielenia biblioteki od Ośrodka Kultury przeniesiona została na następną sesję.

Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany
Uchwały
budżetowej
Gminy Sułkowice na 2009 rok;
zaciągnięcia
oprocentowanego
kredytu długoterminowego do
wysokości 1.354.790 zł; udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Myślenickiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie na realizację
programu szczepień ochronnych
przeciwko meningokokom dla
dzieci z terenu gminy Sułkowice;
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 18274 (ul
Dolna) w miejscowości Rudnik;
założenia gimnazjum w Rudniku; zmiany uchwały Nr X/53/99
z dnia 11 marca 1999 r. dotyczącej
założenia Gimnazjum w Sułkowicach; nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej
w Sułkowicach przy ul. Partyzantów stanowiącej drogę; dwie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących
własność Gminy Sułkowice.
Natomiast podjęcie uchwały
w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury –
Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach oraz utworzenia na jego
bazie Ośrodka Kultury w Sułkowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach przełożona została na następne posiedzenie.

W związku z tym, że poruszana była kwestia bezpieczeństwa,
gośćmi sesji byli m.in.: Komendant Komendy Powiatowej Policji
Zbigniew Filiczak. przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej Policji
wydziału prewencji Robert Biela, komendant posterunku policji
w Sułkowicach Kazimierz Bielski,
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Sławomir Kaganek, wiceprezes zarządu miejsko
–gminnego ZOSP RP Jan Hodurek
i komendant Ryszard Sroka, prezesi
i naczelnicy OSP w naszej gminie.
Na sesję przybyli również
strażnicy miejscy, komendant Józef Stręk i strażnik Witold Światłoń. Obecnie odbywają oni szkolenie. Po jego zakończeniu – za około
2 miesiące – będą mogli podjąć
pracę w terenie. Gmina wyposaży ich w samochód. Przy okazji
przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji Robert Biela poinformował, że obecnie w Małopolsce
działa 34 straże miejskie i gminne. Mają rozległe kompetencje
w zakresie utrzymywania ładu społecznego i przestrzegania prawa.
Policja ściśle współpracuje ze strażami miejskimi, a wspólne patrole
straży i policji mają istotny wpływ
na poprawę bezpieczeństwa miast
i gmin naszego województwa.
Przybyli także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, którzy, po wystąpieniu
burmistrza (na stronie obok) złożyli Radzie sprawozdanie ze swojej

działalności: Krystyna Stolarska
– prezes Stowarzyszenia Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Kolonia,
Krystyna Sosin – prezes Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej, Danuta Sołtys – prezes koła Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów,
Anna Judasz – prezes Stowarzyszenia Gospodyń.
W związku z uchwałą powołującą gimnazjum w Rudniku na sesję
przybył dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w tej miejscowości
Mirosław Pękala.
W interpelacjach poruszano
problemy związane z bezpieczeństwem na drogach i koniecznymi ich
modernizacjami, chodnikami, przydziałem funduszy dla rad sołeckich,
inwestycjami gminnymi. Obecni na
sesji sołtysi poruszyli też kwestię
roznoszenia nakazów płatniczych.
Niegdyś należało to do ich obowiązków, obecnie nakazy są dostarczane mieszkańcom przez gminę, by
urząd miał potwierdzenie terminowego dostarczenia druku. Część sołtysów nie zgadzało się z tą decyzją,
jednak burmistrz wyjaśnił, że została podjęta, ponieważ w poprzednich
latach nie wszystkie potwierdzenia doręczenia nakazów docierały
w terminie, co zakwestionowały organa nadzorujące pracę gminy.
Ponadto na wniosek Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
oraz Komisji Finansów radni podjęli
uchwałę intencyjną odnośnie powołania gimnazjum w Harbutowicach.
Redakcja

fot. awz

Program sesji obejmował,
obok punktów stałych, informację komendantów policji i straży
pożarnej o zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy,
sprawozdanie burmistrza o działalności stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych i ich roli w realizacji zadań Gminy, sprawozdania
z okresu międzysesyjnego oraz interpelacje i wnioski Radnych.

Komendant Straży Miejskiej
w Sułkowicach Józef Stręk

Funkcjonariusz Straży Miejskiej
w Sułkowicach Witold Światłoń
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Gimnazjum w Rudniku
Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Gimnazjum w Rudniku. Społeczny Komitet na rzecz
Przywrócenia Gimnazjum w Rudniku oraz grupa radnych zabiegali o taką możliwość od 2007 roku.
Mieszkańcy Rudnika opowiedzieli
się 504 głosami za i 18 przeciw, projekt poparła rada sołecka.
Sprawa była szeroko dyskutowana w komisjach. Podczas ostatniego posiedzenia połączonych Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
oraz Komisji Finansów radni otrzymali z Urzędu Miejskiego wyliczenia
kosztów takiej decyzji. Konieczna
będzie rozbudowa budynku szkolnego (800–900 tys. zł) oraz budowa sali
sportowej (ok 4 mln. zł).
Wydatki te nie stanowią jednak zapory dla projektu. Z wyliczeń przedstawionych przez samorządowców wynika, że subwencja
na ucznia szkoły miejskiej (dane
z roku 2008) to 3.646 zł na rok. Dla
porównania subwencja na jednego ucznia szkoły podstawowej
lub gimnazjalnej położonej na terenach wiejskich wynosi rocznie
5.030 zł. Różnica pomiędzy nimi,
czyli 1.384 zł pomnożona przez 37
uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej w Rudniku daje 51.208 zł
subwencji więcej, niż gdyby ci sami
uczniowie uczęszczali do szkoły
w Sułkowicach. Na ich dowozie do
Sułkowic zaoszczędzone zostaną
dodatkowe pieniądze: 37 uczniów
razy 48,80 zł za bilet miesięczny, to 1.805 zł 60 gr miesięcznie,
co pomnożone przez 10 miesięcy
daje kwotę oszczędności 18.056 zł.
W ciągu roku można więc zaoszczędzić w ten sposób 89.264 zł.
Odnośnie
sali
sportowej
wskazywano na środki zewnętrze.
Przytaczano przykłady, że z pozyskaniem pieniędzy na ten cel
nie ma obecnie większych problemów. Przy okazji powstanie druga
w gminie sala sportowa spełniająca
wymogi do rozgrywek sportowych
i będąca poważnym zapleczem zarówno dla Rudnika, jak i gminy.
Przedstawicielka referatu inwestycji Dorota Gabryl przedstawiła na
posiedzeniu połączonych komisji
wstępny projekt rozmiarów sali,
który niewiele odbiega od olimpijskiej sali pełnowymiarowej, wskazując na ograniczenia w terenie.
Uznano jednak, że gdy dojdzie do
przetargu na projekt, gmina będzie
dążyła do pokonania tych ograniczeń na rzecz pełnych wymiarów.
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Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku Mirosław Pękala
i przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Przywrócenia Gimnazjum
w Rudniku na posiedzeniu połączonych komisji rady miejskiej.
fot. awz

Rozważane są trzy warianty
tej inwestycji. Pierwszy i trzeci zakłada, że prace związane z rozbudową szkoły miałyby zostać przeprowadzone w latach 2009–15, drugi
zaś, że trwałyby o 3 lata krócej. Na
razie na projekt rozbudowy szkoły w budżecie gminy Sułkowice
zabezpieczono 150 tys. zł. Priorytetem jest, aby część gimnazjalna
powstała najpóźniej do roku 2011.
W Gimnazjum w Rudniku uczyć
się będą na razie obecni szóstoklasiści, a uczniowie uczący się już
w Gimnazjum w Sułkowiacach,
dokończą naukę w tej szkole.
Argumenty finansowe nie są
jednak najważniejsze, a jedynie
wskazują, że projekt da się zre-

alizować. Priorytetem jest dobro
uczniów. Projektodawcy podnosili
takie kwestie, jak bezpieczeństwo
dzieci, niemożlwiość rozwinięcia
oferty zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci dojeżdżających w związku
z tym, że uczniowie muszą o określonej godzinie rozjechać się do domów, co automatycznie uniemożliwia też realizowanie kulturotwórczej
funkcji szkoły w środowisku. Podkreślano również, że w Sułkowicach obecnie brakuje miejsca np.
na wydzielenie czytelni, gabinetów pedagoga i pielęgniarki. Natomiast własne gimnazjum w Rudniku stworzy dodatkowe możliwości
zarówno szkole jak i środowisku
lokalnemu.
oprac. awz

W Harbutowicach też może być
Radni – członkowie komisji
oświatowej i budżetowej, po przeanalizowaniu rachunku zysków
odnośnie powołania gimnazjum
w Rudniku, doszli do wniosku, że
również Harbutowice mogłyby mieć
własne gimnazjum. Ilość uczniów
w jednym roczniku jest wystarczająca, by można było utworzyć jeden
oddział, a szkoła ma wystarczającą
bazę dydaktyczną, aby ich przyjąć.
W takiej sytuacji jedynym sołectwem, które posyłałoby dzieci do
gimnazjum w Sułkowicach, byłyby
Biertowice, ale w tej miejscowości
jest zbyt mało dzieci, by można było

utworzyć klasę gimnazjalną. Komisja przegłosowała propozycję złożenia wniosku intencyjnego o powołanie gimnazjum w Harbutowicach.
Na ostatniej sesji rady propozycję tę, wraz z pełną argumentacją, przedstawiła radnym szefowa
komisji oświatowej Marta Biernat. W konsekwencji rada podjęła
uchwałę intencyjną. Aby jednak
można było podjąć ostateczną decyzję, musi zostać spełniona procedura konsultacji społecznych.
Temat ten już został zasygnalizowany podczas zebrania wiejskiego
awz
w Harbutowicach.
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Bezpieczna gmina Sułkowice
Nasza gmina należy do najbezpieczniejszych w powiecie
myślenickim – powiedział podczas XXX sesji rady miejskiej komendant powiatowy policji Zbigniew Filiczak.
Jak poinformował, funkcjonariusze Posterunku Policji w Sułkowicach w roku 2008 podjęli na
terenie gminy i miasta Sułkowice
ogółem 713 interwencji, z czego
231 w miejscach publicznych, 177
w mieszkaniach oraz 305 w innych miejscach. na terenie miasta
i gminy Sułkowice. Odnotowano
łącznie 168 zgłoszonych lub ujawnionych zdarzeń przestępczych
(189 w 2007 r.), co stanowi nieco poniżej 16% ogółu zdarzeń zarejestrowanych przez policję w powiecie.
Spadła ilość popełnianych wykroczeń. Przeważają wśród nich drobne kradzieże, uszkodzenia mienia
i wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.
Policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku 25 osób: 1 na kradzieży,
1 na uszkodzeniu mienia i 23
w trakcie popełniania innych przestępstw. Zmniejszyła się także ilość
wypadków drogowych z 34 w roku
2007 do 22 w 2008 r., natomiast te,
do których doszło, okazały się tragiczniejsze w skutkach, bo zginęły
4 osoby (1 w roku poprzednim).
O 28 spadła natomiast liczba rannych – z 51 w 2007 roku do 23
w roku 2008. Natomiast jeśli chodzi
o ilość wypadków i kolizji, gmina

i miasto Sułkowice zajmują niestety trzecie miejsce w powiecie myślenickim: po gminach Myślenice
i Lubień, a przed gminą Pcim.
Policjanci uważają, że główne przyczyny zdarzeń drogowych
w naszym powiecie, to: niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu i zmian pogodowych, nie
ustępowanie pierwszeństwa pojazdu, podejmowanie niezgodnych
z przepisami manewrów wyprzedzania i cofania, nie zachowywanie bezpiecznej odległości między
pojazdami.
Policja konsekwentnie walczy
z prowadzeniem pojazdów w stanie
nietrzeźwym, W omawianym okresie w naszej gminie 25 kierowców
prowadziło pojazdy pod wpływem
alkoholu, z czego 19 popełniło przestępstwo (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie), a 6 – wykroczenie (0,2 a 0,5 promila alkoholu).
Policjanci KPP w Myślenicach
w 2008 roku intensywnie współpracowali z placówkami oświatowymi.
Przeprowadzili na terenie powiatu:
257 spotkań edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą (241 w 2007 r.), 168 spotkań z pedagogami, nauczycielami
(119) lub rodzicami uczniów 8 (42).
Nasze szkoły zyskały pozytywną opinię – nie doszło w nich w ubiegłym roku do rażących czynów karanych popełnianych przez uczniów
ani do przejawów demoralizacji.
W Krzywaczce policjanci zainicjowali
w ubiegłym roku program Zintegro-

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji wydziału prewencji Robert Biela,,
komendant powiatowy Policji Zbigniew Filiczak, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek.
Fot. awz

wanej Polityki Bezpieczeństwa, co
w niedalekiej przyszłości może zaowocować uzyskaniem certyfikatu
szkoły promującej bezpieczeństwo.
W ramach działań prewencyjnych policja prowadziła w ubiegłym
roku następujące akcje i programy: Razem Bezpieczniej – rządowy
program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań,
zawiązano lokalną koalicję przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w której działają dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP, a także
takie akcje, jak: Przeciwdziałanie
patologiom w placówkach oświatowych, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne
Wakacje, Znicz, Zima, Pomoc osobom bezdomnym itp.
KPP w Myślenicach prowadzi
współpracę z takimi podmiotami
jak: Nadleśnictwo Lasy Państwowe
w Myślenicach, Straż Leśna, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o. w Myślenicach (wspólne patrole
i kontrole), koncesjonowane firmy
ochrony osób i mienia (na zasadzie
odrębnych uzgodnień) oraz szereg
innych podmiotów (sanepid, WOPR
Kraków, spółdzielnie mieszkaniowe). Akcje te będą kontynuowane
w roku bieżącym. Policja zamierza
też nadal prowadzić intensywną
współpracę z Karpackim Oddziałem
Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz zintensyfikować działania
w lasach państwowych i prywatnych,
również na terenie gminy Sułkowice,
zmierzające do wykrycia sprawców
dolegliwych społecznie przestępstw
i wykroczeń związanych z kradzieżami drzew iglastych i ich gałęzi,
a także z plagą kładów w lasach.
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Sławomir Kaganek
przedstawił z kolei zdarzenia,
w których interweniowała PSP
oraz ochotnicze straże pożarne
oraz poinformował o planowanych przez działaniach mających
usprawnić interwencje straży,
planach działalności szkoleniowej
i prewencyjnej. (Szerzej na ten temat w artykule: Ochotnicze Straże Pożarne podsumowują – s.14).
Zapowiedział też, że w tym roku
w Sułkowicach prowadzona będzie akcja Bezpieczne osiedle.
W ubiegłym roku akcja ta prowadzona była w Dobczycach i przyniosła bardzo dobre efekty.
Według statystyk PSP ilość zdarzeń w naszym powiecie w ciągu minionego roku spadła o 40 proc.

red.
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Wokół biblioteki
Sprawą, która na początku
tego roku wywołała najwięcej kontrowersji, jest zamiar rozdzielenia
biblioteki i Ośrodka Kultury w Sułkowicach. Kiedy mowa o „bibliotece”, samorząd naszej gminy zaczyna się dzielić na „zwolenników”
i „przeciwników” rozdzielenia.
Obecnie nasza biblioteka działa w strukturach ośrodka kultury,
co – jak dowodzi Urząd – jest od
roku 2001 zakazane ustawą stanowiącą, że nie wolno łączyć bibliotek
z ośrodkami kultury, bibliotekami
szkolnymi ani żadnymi innymi placówkami. Uchwała rady w tej sprawie miała być głosowana podczas
lutowej sesji rady miejskiej, jednak
na wniosek przewodniczącego rady
dyskusję i głosowanie przeniesiono
na następne posiedzenie, z nadzieją,
że do tego czasu wojewoda małopolski ogłosi oficjalne stanowisko.
W tej sprawie przewodniczący rady
rozmawiał z biurem prawnym wojewody, a burmistrz zwrócił się do wojewody z formalnym zapytaniem.
„Przeciwnicy” przywołują propozycję sformułowaną w 2008 roku
przez forum wójtów, burmistrzów
i prezydentów Małopolski, działające przy MISTIA, by przypadki
łączenia bibliotek z innymi instytucjami były jednak dopuszczalne.
Obecny na tym forum burmistrz
Piotr Pułka tłumaczy, że chodziło
im głównie o możliwość łączenia bibliotek publicznych ze szkolnymi.
Głównym problemem w takiej sytuacji jest rozdział księgozbioru.
„Przeciwnicy”
argumentują ponadto, że obecne rozwiązanie jest bardziej operatywne, że
przez całe lata biblioteka działała w strukturach ośrodka i się to
sprawdziło. Twierdzą, że ustawa
z 2001 r. dotyczy wyłącznie biblio-

tek i ośrodków kultury obecnie
tworzonych, natomiast tam, gdzie
wcześniej one działały w ten sposób, można zachować status quo.
Nawiasem mówiąc, radca prawny gminy zdecydowanie taką interpretację odrzuca, wskazując, że nie
ma w ustawie żadnego sformułowania, które by na nią pozwalało.
„Zwolennicy” rozdzielenia obu
placówek powołują się na prawo
– nie tylko na ustawę, ale też na
orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
„Zwolennicy” przywołują też
na bezkompromisowe stanowisko
Regionalnej Izby Obrachunkowej
nadzorującej finanse gminne. Pod
koniec ubiegłego roku RIO zorganizowało szkolenie dla skarbników,
w którym uczestniczyła też skarbnik naszej gminy Teresa Garbień.
RIO zdecydowanie egzekwuje zakaz finansowania bibliotek za pośrednictwem ośrodka kultury lub
jakiejkolwiek innej instytucji.
O rozdzielenie upominają się
też od lat struktury biblioteczne.
W grudniu 2001 r. były dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
prof. Jacek Wojciechowski skierował
do Sułkowic pismo domagające się
poszanowania prawa, w którym sugerował rozwiązania pozwalające na
uniknięcie dodatkowych kosztów.
Biblioteka w gminie musi być,
bo jej prowadzenie należy do zadań
własnych gminy. Biblioteki publiczne naszego kraju tworzą sieć
międzybiblioteczną,
ułatwiającą
np. wypożyczanie trudno dostępnych pozycji, korzystanie z programów rządowych dla bibliotek, pozyskiwanie dodatkowych środków
z funduszy zewnętrznych.
Przy okazji przygotowywania
projektu uchwały okazało się nadto,

że w uchwale powołującej Ośrodek
Kultury mamy rażącą niekonsekwencję. Zakłada ona placówkę pn.
„Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach”, a w dalszej części uchwały
oraz w statucie nazwa stosowana jest
niekonsekwentnie. Niby wiadomo
o co chodzi, ale nazwa nie może być
stosowana dowolnie, zwłaszcza gdy
w grę wchodzą rozliczenia finansowe.
Dlatego przygotowaliśmy uchwałę
porządkującą ten nazewniczy rozgardiasz, proponując utworzenie dwóch
osobnych placówek „w oparciu o mienie i załogę dotychczasowej” – wyjaśnia wiceburmistrz Rozalia Oliwa.
Ludzie obawiają się o pracę.
Jednak burmistrz i wiceburmistrz
zapewniają, że nikt nie zostanie
zwolniony i powołują się na poprzednie reorganizacje w strukturach
urzędu, podczas których wszyscy
zachowali pracę. W przypadku szefostwa placówek, dyrektor Ośrodka
Kultury i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej mieliby być wybierani w trybie konkursu, jednak – jak
deklarują – obecny dyrektor OK
Krzysztof Trojan ma zagwarantowaną pracę do końca kadencji radnego
powiatu. Później może nadal pełnić
tę funkcję, jeżeli wygra konkurs.
Sprawa była szeroko dyskutowana na posiedzeniu połączonych
komisji budżetowej oraz oświatowej. Radni wysłuchali argumentów
obu stron i nie zajęli stanowiska, pozostawiając decyzję radzie. Osobno
z pracownikami Ośrodka Kultury
i Biblioteki spotkali się burmistrzowie, sekretarz i skarbnik gminy, raz
jeszcze zapewniając ich o uznaniu
dla ich pracy i gwarantując, że nie
utracą zatrudnienia.
Uchwała ma wrócić do porządku obrad sesji w marcu.
redakcja

Zebrania w sołectwach
Mieszkańcy sołectw spotykają się na dorocznych zebraniach
wiejskich – podsumowują miniony rok i planują najpilniejsze zadania na bieżący. W zebraniach
uczestniczy burmistrz i wiceburmistrz, przewodniczący rady
miejskiej oraz przedstawiciele
urzędu i rady miejskiej. Zwykle
obecni są też radni z danej miejscowości, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, dyrektorzy
placówek oświatowych itd.
Turę zebrań wiejskich w tym
roku rozpoczęły sołectwa Harbutowice i Biertowice.
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Harbutowice
Sprawozdanie złożyła sołtys
Danuta Chodnik. Rada sołecka
miała do dyspozycji 10 tys. 500 zł.
Z tego 1 tys. zl przeznaczono na
dofinansowanie zespołu młodzieżowego. Resztę pieniędzy pochłonęły lokalne inwestycje drogowe.
Jeżeli rada otrzyma lub zakupi
materiał, resztę ludzie wykonują
we własnym zakresie. Skrupulatnie rozliczyła każdy metr wykonanych prac. W tym roku rada sołecka postanowiła zachować rezerwę
3 tys. zł w związku z planowanym

remontem Domu Ludowego, a na
dofinansowanie OSP. przeznaczyła 2 tys. 500 zł. Pozostaje 5 tys. zł,
za które zakupione zostanie kruszywo i beton. W pierwszej kolejności potrzebne jest w tej chwili
– jak przekonywała sołtys Danuta
Chodnik – dojście na Pagórek.
Rada sołecka Harbutowic
działa w składzie: Karol Chmielik,
Lucyna Chodnik, Maria Filipek,
Danuta Kiepura, Edward Młynarczyk, Jan Spólnik, Izabela Starowicz i Jan Urbańczyk.
Po wystąpieniu sołtys głos zabrał burmistrz Piotr Pułka, który

Klamra 1–2 (196–97) styczeń luty 2009

Zebranie wiejskie w Harbutowicach.

zdał relację z dwóch lat swojej działalności. W odpowiedzi na informację na temat prac wykonywanych
na terenie wsi Harbutowice przypomniał, że fundusz rady sołeckiej, to
drobna kwota na potrzeby bieżące,
niewspółmierna do rzeczywistych
nakładów inwestowanych w sołectwach przez gminę. Poinformował,
że w minionym roku w Harbutowicach wykonano: chodnik przy drodze wojewódzkiej od granicy z Sułkowicami do cmentarza, finansowany
w połowie przez gminę, co kosztowało ponad 335 tys. zł oraz przeprowadzono modernizacje następujących
dróg: na Jaworze, na Kozówce, Na
Halamówce (I etap) i na Zemlówce.
Łącznie na remonty i modernizacje
harbutowskich dróg wydano z budżetu ponad 255 tys. zł. Przeprowadzono ponadto wymianę pokrycia
dachowego na domu nauczyciela,
uszczelniono dach w budynku szkolnym i wymieniono w nim grzejniki.
W sumie te inwestycje kosztowały
prawie 50 tys. zł.
W tym roku przewidywane jest:
dokończenie drogi na Halamówkę
(80 tys. zł) i remont drogi na Końcówkę (100 tys zł). Wraz z Zarządem
Dróg Wojewódzkich gmina planuje
przeprowadzić remont nawierzchni
drogi wojewódzkiej, która przebiega
przez centrum wsi, na odcinku od
kościoła do szkoły. Na ten cel przeznaczone jest w budżecie 140 tys. zł.
W budżecie przewidziane są też dodatkowe pieniądze na remonty bieżące w Zespole Placówek Oświatowych
na ogólną kwotę 4 tys. zł.
Mieszkańcy omawiali szereg
spraw bieżących (np. problem worków ze śmieciami przy drodze wojewódzkiej pod DPS), podnosili problemy związane ze złym stanem dróg,
pytali o szczegóły inwestycji, prosili o dodatkowe przystanki i wiaty
przystankowe. Podniesiono kwestie
odśnieżania i czystości wsi. Mieszkańcy żałują, że w Harbutowicach

nie ma już pracownika z robót
interwencyjnych który wykonywał prace
porządkowe na
drogach i chodnikach.
Burmistrz tłumaczył, że dalsze
umowy
tego
typu zależą od
Po w i a t o w e g o
Urzędu Pracy
i obiecywał, że
gdy tylko PUP
stworzy
taką
fot. awz
możliwość, ta
forma działań porządkowych zostanie przywrócona.
Przedstawiono też możliwość
powołania gimnazjum w Harbutowicach. Na zebraniu obecna była dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
Małgorzata Kisielewska, która przedstawiła m.in. kwestie związane z zapisami do przedszkola. Mieszkańcy pytali, czy możliwe jest, by przedszkole
było czynne dłużej niż do godz.13.
Dyrektor wraz z wiceburmistrz Rozalią Oliwą poinformowały, że wystarczy, by zainteresowani rodzice przedstawili, że jest tak potrzeba. Jednak
do tej pory żaden rodzic nie zwrócił
się ani do dyrekcji ani do gminy
z taką prośbą. Jeżeli będą rodzice, którzy potrzebują, by dzieci pozostawały
w przedszkolu do godz. 16, czas jego
działania zostanie wydłużony.

Biertowice

ła wspólny opłatek mieszkańców
wsi oraz założenie Koła Gospodyń
Wiejskich. Rada sołecka działa
w składzie: Małgorzata Ciężkowska, Szymon Duda, Andrzej Flaga,
Grzegorz Flaga, Józefa Radoń, Kazimierz Stolarski, Andrzej Sowa.
Obecna na zebraniu dyrektor
ZPO Renata Skrzeczek przedstawiła swoją placówkę oraz omówiła działania w ramach współpracy z Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego
programu Bezpieczny przedszkolak
– twórczy przedszkolak.
Burmistrz Piotr Pułka przedstawiła przebieg 2 lat swojej kadencji oraz omówił inwestycje wykonane w 2008 r. w Biertowicach, takie
jak: moderniacja kotłowni i remonty w przedszkolu za łączną sumę 42
tys. zł, dokończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkie (ok.
192 tys. zł), moderniazacja drogi
Skotnica wraz z kanalizacją sanitarną i utwardzeniem (ok. 45 tys.
zł) i dokończenie budowy kanalizacji (ok. 897 tys. zł). W tym roku
dokończona zostanie moderniacja
drogi do Łapczyc (230 tys. zł), na
modernizację szkoły gmina przeznaczyła 62 tys. zł, i obejmie ona
m.in. wymianę kotła c.o. i wymianę
okien, a 100 tys. zarezerwowano na
modernizację lub urządzenie boiska, zaś na drodze koło p. Piątkowskiej ma zostać położony asfalt.
W dyskusji mieszkańcy prosili o zamontowanie lustra przy
wyjeździe z Dolnego Rudnika,
o interwencję w Kole Łowieckim
Darz Bór w związku z problemami z dziką zwierzyną, podnoszono
kwestie bezpieczeństwa na drogach i problemów z odśnieżaniem
traktów dla pieszych. Rozmawiano
także o możliwości stacjonowania
w Sułkowicach karetki pogotowia,
co stają się realne dzięki inicjatywie przychodni Aga-Vit

Ze sprawozdania sołtys Lucyny Bieli wynika, że rada sołecka tej
miejscowości dysponowała funduszem 7,5 tys. zł. Za 1,5 tys. zakupiono
kruszywo, zachowano 2 tys. rezerwy,
a 4 tys. zł przeznaczyła na remonty i utrzymanie dróg. Zakupiono
9 samochodów kruszywa i pozyAnna Witalis Zdrzenicka
skano dalszych
5 samochodów
nawierzchni
asfaltowej. Sołtys omówiła też
inne
wiejskie
inwestycja, takie jak m.in.,
remont mostka
koło
pp.
Ciężkowskich.
Podobnie wydatkowane zostaną tegoroczne fundusze.
Wśród najważniejszych
wydarzeń ub. r.
Zebranie wiejskie w Biertowicach.
Fot. awz
sołtys wymieni-
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Ochotnicze Straże Pożarne podsumowują
Strażacy naszej gminy dokonują podsumowań działalności
w minionym roku i ustalają plany na rok bieżący. Zebrania sprawozdawcze są wielkim wydarzeniem w kalendarzu jednostek
OSP. Stanowią okazję do zaprezentowania stanu organizacyjnego jednostki, jej wyposażenia,
dokonań bojowych, a także pracy
druhów na rzecz środowiska.
Podczas zebrań goście z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Myślenicach
oraz z zarządu miejsko-gminnego
i zarządu powiatowego ZOSP RP
przedstawiają statystyki zagrożeń
i akcji ratowniczych w minionym
roku oraz plany szkoleń, kursów
i strażackich zawodów sportowo pożarniczych. Wraz z gośćmi
z gminy – burmistrzem, wiceburmistrzem, pracownikami Urzędu Miejskiego – planują wydatki
i omawiają sprawy bieżące. Ochotnicza Straż Pożarna jest szacowną
organizacją, która przez półtorej
wieku zachowuje społeczny charakter działania, doskonaląc zarazem profesjonalizm działania.
Są nieocenionym współpracownikiem straży zawodowej, prawą
ręką samorządów lokalnych gdy
trzeba pomóc w sytuacjach losowych, organizacji imprez gminnych i kościelnych, uświetnić uroczystości.

Ekwiwalenty
W tegorocznych zebraniach
jednym z tematów mocno dyskutowanych było wypłacanie ekwiwalentów za udział w akcjach
ratowniczych i szkoleniach. Tak
postanowił ustawodawca w nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Gminy w związku
z nią mają obowiązek zabezpieczenia w budżecie pieniędzy na
wypłatę ekwiwalentów. Ma on być
wypłacany przez gminę imiennie,
na wniosek zarządu jednostki. Ta
kwestia bardzo wzburzyła i zbulwersowała strażaków-ochotników,
odebrali ja niemal jako afront,
stawiający znak zapytania nad
społecznym charakterem ich działania. Poza tym uznano, że jest
do droga to tworzenia nieporozumień i niezdrowej konkurencji.
Podnoszono problem, co zrobić
w sytuacji, gdy na wezwanie stawi się większa ilość druhów, niż
skład załogi do samochodu ratow-

14

niczego. Kogo wybrać, jeśli za tym dawców, jako że nie wszyscy chętnie
wyborem stoją pieniądze? Innym przystają na to, że strażak zamiast
problemem jest konkurencja, któ- do pracy idzie do akcji. Zachęta ze
ra mogłaby powstać także między strony rządu mogłaby uregulować
jednostkami. Dlatego generalnie te stosunki w pracy. Z drugiej strojednostki uchwalają rezygnację ny podkreślano, jak krótkowzroczz pobierania ekwiwalentu za akcje na jest taka postawa pracodawców,
(z wyłączeniem rekompensaty za którzy przecież sami mogą potrzeczas szkoleń). O taką postawę wie- bować pomocy druhów OSP, nie tyllokrotnie apelował prezes zarządu ko przy ewentualnym pożarze, ale
powiatowego Andrzej Burzawa też podczas wiosennych podtopień,
(m.in. tłumaczył to stanowisko na powodzi, innych kataklizmów lozebraniu w Harbutowicach).
sowych, o zagrożeniach ekologiczBurmistrz Piotr Pułka i prze- nych i wypadkach drogowych nie
wodniczący rady miejskiej Jan So- wspominając.
cha wyjaśniali, że pieniądze i tak są
zarezerwowane w budżecie. Rada Statystyki zagrożeń
miejska Sułkowic ustaliła, że za
Zawodowa PSP przedstagodzinę akcji ekwiwalent wynosi wia co roku statystykę wydarzeń
12 zł, a za szkolenia – 8 zł. Jeżeli na terenie powiatu. Czyni to kilstrażacy nie odbiorą ekwiwalen- kakrotnie – najpierw na podsutów, zarezerwowana pula pienię- mowującym zebraniu zarządu
dzy może zostać pod koniec roku powiatowego wraz z komendą poprzelana na konto jednostek.
wiatową PSP, na sesjach rad poPrzy tej okazji samorządow- szczególnych gmin, na zebraniach
cy wyjaśniali, jak cenią sobie po- strażackich w jednostkach oraz
moc strażaków i że ten fundusz na zebraniu zarządów gminnych
może okazać się bardzo pomocny. i miejsko-gminnych. Na zebraBurmistrz powołał się na lutowy niach w jednostkach goście z PSP
atak zimy i swoją prośbę o pomoc i zarządu powiatowego ZOSP RP
w zdejmowaniu nasypów śniego- przedstawili statystykę wydarzeń
wych z dachów obiektów publicz- w gminie.
W minionym roku na jej tenych ale także mieszkańców, którzy sami nie mogli poradzić sobie renie strażacy interweniowali 137
z tym problemem. Obecnie zawo- razy, z czego 45 razy wyjeżdżali do
dowa straż ma strukturę powia- pożarów, 88 razy do różnych zagrotową, a gminy nie dysponują np. żeń miejscowych, w tym wypadstrażą obywatelską ani żadną inną ków drogowych, odnotowali też
tego typu instytucją. Liczyć mogą 4 fałszywe alarmy. Generalnie ilość
jedynie na straż ochotniczą i bar- zagrożeń w stosunku do ubiegłego
dzo życzliwe podejście powiatowej roku spadała, a na tle powiatu naPSP. Dlatego z ich perspektywy sza gmina należy do najbezpieczmożliwość wypłacania ekwiwalen- niejszych.
awz
tu nie jest zła,
a wręcz przeciwnie, stwarza
nowe możliwości samorządom
gminnym.
Druhowie
pozostali
jednak przy swoim
zdaniu. W dyskusjach twierdzili, że ustawodawca – jeśli
chciał uhonorować strażaków
– mógł uchwalić
dodatki do emerytur, ewentualnie jakąś formę Samorządowcy wyjaśniają kwestię ekwiwalentu na zebraulgi dla praco- niu OSP Sułkowice.
fot. awz
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Dar krwi ratowników
W akcji „Krew ratowników
darem dla dzieci poszkodowanych w wypadkach” zainicjowanej w 2001 roku i prowadzonej
konsekwentnie przez prezesa
zarządu powiatowego ZOSP RP
Andrzeja Burzawę strażacy i ich
rodziny z naszego powiatu oddali
już 2650 litrów krwi.
Andrzeja Burzawa zaproponował ratownikom – ochotnikom,
by prócz niesienia pomocy poszkodowanym ofiarowali im nadto
dar życia, jakim jest krew. Właśnie
ratownicy, którzy na co dzień stykają się z sytuacjami, w których
krew ratuje życie, świadomi są
jej wartości, dlatego odpowiedzieli
na apel prezesa. Pobieranie krwi
organizowane jest przez myślenicki punkt krwiodawstwa, również
bezinteresownie, akcje strażackie
bowiem odbywają się najczęściej
w dni wolne od pracy. Krew przeznaczona jest – jak głosi nazwa

akcji – dla poszkodowanych dzieci, ale z czasem utworzony został
również strażacki bank krwi, z
którego korzystać mogą potrzebujący tego leku strażacy i ich rodziny. W akcji obok ochotników biorą
udział strażacy zawodowi, a także
osoby zaprzyjaźnione.
Zarząd miejsko-gminny ZOSP
RP w Sułkowicach w ubiegłym
roku dwukrotnie organizował pobór krwi dla ochotników z naszej
gminy – w styczniu i w grudniu.
Jak poinformował wiceprezes Jan
Hodurek, oddano łącznie 44 litry
krwi. W akcji udział brali:
z S u ł k o w i c: Michał Bochenek,
Stefan Bochenek, Piotr Chrobak,
Krzysztof Dęgoszewski, Wojciech
Francuziak, Paweł Grabowski, Józef Gurnisiewicz, Artur Jędrzejowski, Katarzyna Kania, Stanisław
Kania, Ryszard Koźlak, Ryszard
Kuchta, Wiesław Lenart, Katarzyna Łukaszewicz, Aneta Ostafin,

Jan Profic, Wiesław Rozum, Aniela Sołtys, Krzysztof Skowronek,
Stanisław Sroka, Wojciech Sroka,
Tadeusz Willecki;
z R u d n i k a: Mieczysław Moskal,
Krzysztof Mysza, Stanisław Piegza, Krzysztof Szuba;
z B i e r t o w i c: Maciej Duda, Mieczysław Gędźba, Mariusz Gogola,
Janina Łakomy, Jolanta Moskal,
Marcin Targosz, Michał Walas;
z H a r b u t o w i c: Danuta Chodnik, Dominik Chwała, Adam Golonka, Jan Golonka, Rafał Golonka, Stanisław Guc, Józef Hyrlicki,
Stanisław Kłuzik, Tadeusz Piwowarski, Tomasz Spólnik, Grzegorz
Twardosz;
z K r z y w a c z k i : Wiesław Burda,
Adam Dźwig, Michał Maślanka,
Katarzyna Mirek.
Strażacka krew corocznie
jest darem ofiarnym podczas pielgrzymki strażaków do Łagiewnik.
awz

Rok w OSP Sułkowice
Jednostka, która może szczycić się tytułem najlepszej OSP
w roku 2008 w naszym powiecie,
obradowała w dniu 1 marca.
Zarząd działa w składzie: prezes – Jan Hodurek, naczelnik – Ryszard Sroka, zastępca naczelnika
– Józef Jończyk, sekretarz – Waldemar Obajtek, skarbnik – Józef Ziemianin i członek – Józef Śmiłek.
Podczas zebrania druhowie uczcili
minutą ciszy pamięć zmarłego dha
Tadeusza Bieli. Był członkiem komisji rewizyjnej. W wyborach uzu-

pełniających na jego miejsce wybrano Stanisława Bielę.
Gośćmi zebrania byli zastępca Komendanta Powiatowego PSP
Wojciech Murzyn, z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP prezes
Władysława Kołodziejczyk, która
prowadziła zebranie i druhowie
Adam i Jan Golonka, burmistrz
Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia
Oliwa, przewodniczący rady miejskiej Jan Socha oraz przewodniczący rady osiedla Adam Bargieł.
Sprawozdanie z działalności jednostki
w
minionym
roku
przedstawił
prezes
Jan Hodurek.
Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratownictwa.
Liczy 63 druhów, w tym 3
honorowych i 3
wspierających.
Przy
jednostce prowadzona
jest chłopięca
Młodzieżowa
Drużyna PożarPrezes Jan Hodurek z najmłodszymi druhami
OSP Sułkowice .
fot. z archiwum OSP
nicza.

W okresie sprawozdawczym
jednostka uczestniczyła w 73 akcjach bojowych, w tym 25 pożarach, 45 miejscowych zagrożeniach
i 3 razy wyjeżdżała do fałszywych
alarmów. Brała ponadto udział
w ćwiczeniach Komendanta Gminnego w Rudniku, w Gminnych
Zawodach Pożarniczych w Sułkowicach, gdzie w wysokim stylu
zdobyła 1. miejsce, a drużyna młodzieżowa – 2. miejsce oraz w zawodach oldbojów. W marcu chłopcy z MDP zwyciężyli w halowym
turnieju drużyn młodzieżowych
w piłce nożnej w Raciechowicach.
Systematycznie podnoszona jest
sprawność bojowa jednostki poprzez kursy i indywidualne szkolenia druhów (kursy kierowania
ruchem i usuwania szerszeni) oraz
przez udział w ćwiczeniach bojowych. W minionym roku jednostka dziesięciokrotnie brała udział
w ćwiczeniach bojowych.
W minionym okresie zakupiono nowe umundurowanie bojowe,
uzupełniono sprzęt ratowniczy. Dodatkowe środki OSP Sułkowice pozyskała z otwartego konkursu ofert
dla organizacji pożytku publicznego
ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice, otrzymując grant na
kwotę 5 360 zł. Za te pieniądze oraz
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dodatkowe 2 100 zł z funduszy jed- ks. Kardynała Stanisława Dziwisz strażnicy wykonane przez członnostki zakupiono po 10 dresów, kur- jednostka brała udział w mszy św. ka wspierającego jednostki Statek ocieplanych i 10 podkoszulków I podarowała arcypasterzowi szablę nisława Włocha, który sam ufundla Młodzieżowej. Drużyny pożar- strażacką wykonaną przez sułko- dował 22 szt. Zamontowano dwa
klimatyzatory o wartości 10 370
niczej, hydronetkę kompletną do wickiego rzemieślnika Bochenka.
Zachęceni przez wicebur- zł. Wydatek ten pokryty został
ćwiczeń, paczki z okazji mikołajek,
materiały biurowe oraz zorganizo- mistrz Rozalię Oliwę, która sama ze środków własnych jednostki.
wano wycieczkę do muzeum pożar- opracowała też wniosek, jednostka Zakupiono ponadto garnki nienictwa w Alwernii. W wyposażeniu zgłosiła się do udziału w konkur- rdzewne oraz uzupełniono sprzęt
straży przybyła piła spalinowa o du- sie na najlepszą jednostkę w Gmi- potrzebny w kuchni.
Ze środków gminnych (18 tys.
żej mocy od firmy BELMEB w Bier- nie, a następnie – jako laureaci
– w powiecie. Również etap powia- zł) wykonano kraty do kotłowni,
towicach o wartości 3 500 zł.
Jednostka bierze czynny towy konkursu jednostka wygrała schodki z garażu do kotłowni, dwa
udział w ważnych imprezach kultu- i startowała w etapie wojewódz- pomieszczenia oraz wylewkę w garalnych w naszym mieście jak i poza kim, gdzie bezkonkurencyjna oka- rażach, a także zakupiono dwa akumulatory, 6 ubrań typu Nomcks,
jego granicami, organizuje zabawę zała się jednostka z Choczni.
OSP Sułkowice uczestniczyła 4 pary półsaperek męskich, 2 lisylwestrową, opłatek dla druhów
i ich rodzin, spotkania okoliczno- także w uroczystościach sąsied- zaki, 2 latarki, lampę drogową, 10
ściowe. Budynek strażnicy społecz- nich jednostek, np. w obchodach par rękawic, 4 mundury wyjścioności lokalnej nie tylko do organi- 135 rocznicy powstania OSP Śród- we i pokryto zakup paliwa.
Najpoważniejszą inwestycją
zacji przyjęć weselnych, ale także mieście w Myślenicach i poświędo uroczystego świętowania takich cenia jej nowego samochodu bojo- planowana na ten rok jest zakup
okazji, jak np. rocznica 11 listopada wego, w pogrzebie druha prezesa nowego samochodu bojowego Burmistrz i rada miejska zaczy 3 maja, na spotkania
gwarantowały na ten cel w
opłatkowe, prezentacje,
budżecie gminy 100 000 zł.
wystawy itp.
Druhowie planują też zorKalendarz
wydaganizowanie uroczystości
rzeń, które tworzy, lub w
poświęcenia samochodu
których uczestniczy jedi nowej części budynku.
nostka, jest bogaty. Do
Nadal uzupełniany będzie
najważniejszych w ubiena bieżąco sprzęt bojowy.
głym roku należały m.in.
Natomiast w strażnicy
akcja honorowego krwioma zostać zamontowadawstwa prezesa powiana wentylacja, planowatowego Andrzeja Burzane jest uporządkowanie
wy. Zarówno seniorzy
i
ocieplenie
strychu
jak i juniorzy brali udział
i założenie dodatkowew adoracji Grobu Pańskiego grzejnika w kuchni,
go oraz mszy rezurekcyjmalowanie garażu. Jednej, w Drodze Krzyżowej
nostka planuje też zakup
zorganizowanej w 3. roczkomputerów i urządzenie
nicę śmierci Ojca Świętego
Dyskusja podczas zebrania OSP Sułkowice.
fot. awz
pomieszczenia do szkoleń
Jana Pawła II, gminnych
internetowych.
i parafialnych obchodach
W ramach podnoszenia profeświęta 3 Maja, rocznicy pacyfikacji, Lichonia z Dobczyc, długoletniego
11 listopada i innych. Zabezpieczali członka prezydium zarządu po- sjonalizmu i sprawności bojowej
druhów przeprowadzony zostanie
od strony przeciwpożarowej uroczy- wiatowego ZOSP RP.
Podczas corocznego zjazdu kurs podstawowy, 2 druhów zostastości i imprezy gminne.
Wyjątkowo uroczysty charak- druhów strażaków z Małopolski nie przeszkolonych na kursie meter miały obchody dnia patrona w Łagiewnikach jednostka otrzy- dycznym.
Swoje wystąpienie prezes
św. Floriana. W tym dniu gościem mała drugą figurę św. Floriana
strażaków był biskup Jan Szkodoń, ufundowaną przez ks. Pawła Drob- zakończył podziękowaniami dla
który wizytował parafię. Podczas nego. Poświęcona została ona pod- przyjaciół jednostki i osób, którzy
pożegnania w kościele sułkowic- czas tej uroczystej mszy św. przez wspierają jej codzienne funkcjocy druhowie przekazali biskupowi biskupa Zająca. Figura ta zostanie nowanie.
Zarząd uzyskał jednogłośnie
strażacką szablę wykonaną przez zamontowana na balkonie strażniabsolutorium, nie licząc głosów
Adama Moskala. Jednostka brała cy w roku bieżącym.
Druhowie Jan Hodurek, Ry- członków Zarządu, którzy elegancteż udział w małopolskich obchoszard Sroka, Józef Ziemianin, ko wstrzymali się od głosowania.
dach święta w Olkuszu.
Podczas zebrania miała też
Spotkanie biskupa ze stra- Rafał Kurek i Łukasz Garbień
żakami w sułkowickiej strażni- otrzymali od burmistrza imienne miejsce uroczystość pożegnania
cy miało miejsce po raz pierwszy podziękowania i upominki pod- dwóch wieloletnich kierowców jed– jak podkreślał Jan Hodurek. czas dorocznego spotkania ze stra- nostki Józefa Śmiłka i Bogusława
Koźlaka. W podziękowaniu za ich
Szczęśliwy traf chciał, że w tym żakami naszej gminy.
W ramach prac gospodar- ofiarną służbę prezes i naczelnik
samym roku biskup nawiedził
strażnicę raz jeszcze – ks bp. Albin czych druhowie społecznie wyko- jednostki wręczyli im pamiątkowe
Małysiak gościł podczas obchodów nali drobne remonty, malowanie statuetki (zob. fotografia na 1 stroŚwięta Niepodległości, a podczas kuchni, klatki schodowej i łazie- nie okładki).
red.
wizyty duszpasterskiej w parafii nek. Zakupiono 202 krzesła do

16

Klamra 1–2 (196–97) styczeń luty 2009

Rok w OSP Harbutowice
U Was łatwiej o robotę niż
o gadanie – skwitował żartobliwie
lakoniczne wystąpienia sprawozdawcze prezes powiatowy ZOSP
RP Andrzej Burzawa, podkreślając, że wyposażenia i sprawności
niejedna jednostka może Harbutowicom pozazdrościć.
Na zebraniu sprawozdawczym 22 lutego druhowie z Harbutowic gościli prezesa zarządu
powiatowego ZOSP RP Andrzeja
Burzawę, prezes zarządu miejskogminnego Władysławę Kołodziejczyk i wiceprezesa Jana Hodurka,
komendanta gminnego Ryszarda
Srokę, zastępcę komendanta powiatowego PSP Jana Litwę, burmistrza Piotra Pułkę, wiceburmistrz
Rozalię Oliwę oraz sołtys Danutę
Chodnik.
Zarząd jednostki działa w sześcioosobowym składzie, z prezesem
Stefanem Kurkiem na czele, naczelnikiem Janem Golonką i skarbnikiem Adamem Golonką. Jednostka liczy 37 członków czynnych
i prowadzi 18-osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.
Podczas minionego roku straż
w Harbutowicach interweniowała
18 razy – 4 razy w gaszeniu pożarów i 14 razy przy likwidowaniu zagrożeń miejscowych, a raz wyjeżdżała do fałszywego alarmu. Brała
udział w ćwiczeniach Komendanta
Gminnego oraz w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, podczas których drużyna seniorów zajęła 3 miejsce natomiast drużyna
młodzieżowa – 1 miejsce.
Najpoważniejszym zadaniem
zrealizowanym w minionym roku
był zakup lekkiego samochodu do

ratownictwa drogowego. Zadanie to nauczyciela Szkoły Podstawowej
zrealizowano dzięki pomocy gminy Stefana Bochenka, a jej pierwszym
i Komendy Powiatowej PSP. Osobne opiekunem z ramienia OSP został
podziękowania za pomoc w tej spra- druh Władysław Horwat zwany
wie prezes skierował do Andrzeja „Dziadkiem Kowalem”. Po śmierBurzawy.
ci Władysława Horwata drużyną
W okresie sprawozdawczym dowodził druh Jacek Kwiatek,
jednostka pozyskała
ponadto 4 mundury
specjalistyczne, dwie
prądownice
oraz
6 par rękawic ochronnych. Stan umundurowania i wyposażenia jednostki prezes
określił jako zadowalający.
W działaniach
gospodarczych najwięcej czasu i uwagi poświęcono przygotowaniu miejsca
pod budowę garażu: wykopano ławę,
wywieziono ziemię
Prezes Andrzej Burzawa z komendantem Ryszardem
z terenu garażu Sroką w Harbutowicach.
fot. awz
i wyjazdu oraz nawieziono kamień do utwardzenia a następnie przez wiele lat kopodłoża. Powyższe prace druhowie mendę nad drużyną sprawował
wykonali społecznie. Ze środków druh Jan Golonka, obecny nawłasnych zakupili stal zbrojenio- czelnik OSP. Obecnie opiekunem
wą oraz pustaki.
drużyny jest Rafał Nowak, który
Jednostka
systematycznie określił swoich podopiecznych
współpracuje ze szkołą podstawo- w następujących słowach: Przez te
wą i z radą sołecką. Bierze udział wszystkie lata drużyna młodziew uroczystościach państwowych, żowa zawsze stała u boku swoich
kościelnych i związkowych. Pomaga starszych kolegów i druhów, dzielw zabezpieczaniu lokalnych imprez. nie reprezentując jednostkę na
W roku bieżącym planowane różnego rodzaju imprezach, urojest przeszkolenie druhów z zakresu czystościach oraz zawodach sporratownictwa drogowego i medycz- towo-pożarniczych odnosząc znanego. Zostanie również przepro- czące sukcesy i zdobywając wiele
wadzony kurs dla początkujących dyplomów i pucharów.
strażaków. Głównymi zadaniami
MDP uczestniczy we wszystgospodarczymi kich uroczystościach państwowych
będzie
budowa i kościelnych. Brała udział rówgarażu oraz zor- nież w pikniku zorganizowanym
ganizowanie uro- przez szkołę podstawową w Harczystości poświę- butowicach gdzie zademonstrowacenia
nowego ła swoje umiejętności strażackie.
samochodu .
W gminnych zawodach sportowo

Dyskusja podczas zebrania OSP Harbutowice. Głos zabiera prezes jednostki Stefan Kurek.
fot. awz

Wysokie
uznanie,
także
u władz gminy,
zyskała Młodzieżowa
Drużyna
Pożarnicza działająca przy jednostce. Powstała na
przełomie lat 80
i 90 ubiegłego
stulecia z inicjatywy ówczesnego

–pożarniczych w ubiegłym roku
zdobyła pierwsze miejsce iw tym
roku będzie reprezentowała naszą
gminę na zawodach powiatowych.
Na potrzeby drużyny zostały zakupione w minionym roku koszulki,
dresy oraz część umundurowania
i wyposażenia osobistego.
red.
Pozostałe jednostki OSP naszej gminy
zaprezentujemy w następnym
numerze „Klamry”.
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Kto wspomoże kombatantów?

Zarząd miejsko-gminny
i jednostka OSP Sułkowice
z głębokim żalem pożegnali
dobrego kolegę i druha Tadeusza
T a d e u s z B i e l a, syn Ludwika, urodzony 1936r., wstąpił do
OSP Sułkowice w 1958r., zamieszkiwał na ulicy Partyzantów.
Przez całe życie brał czynny udział w naszej jednostce.
W młodym wieku startował w zawodach sporto-pożarniczych i we
wszystkich akcjach bojowych. Był
również członkiem Komisji Rewizyjnej naszej jednostki.
Do końca życia czynnie uczestniczył w uroczystościach kościelnych i państwowych. Dobry kolega
za pracę i zaangażowanie dla dobra
naszej jednostki odznaczony został
Brązowym, Srebrnym i Złotym
Medalem Zasługi dla Pożarnictwa.
Jan Hodurek, prezes OSP Sułkowice

W y k a z nieruchomości zabudowanych położonych w Sułkowicach stanowiących własność
gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetagowym:
część działki 108/3
powierzchnia około 85 m. kw
położna w Sułkowicach, os.
Zielona / Ptasznica
ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego jako
działka zabudowana pawilonem handlowym stanowiącym
własność dzierżawcy
nr Księgi Wieczystej Kw. 28446.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

18

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych poinformował, że w roku 2009 nie przewidziano środków na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób
uprawnionych realizowaną przez
kierowników Ośrodków Pomocy
Społecznej, wynikającą z art. 19
ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.).
Jednocześnie Urząd wyraził
nadzieję, że pomimo braku tych
środków środowiska kombatanckie nie zostaną pominięte w świad-

czeniu pomocy przez Ośrodki
Pomocy Społecznej na podstawie
innych ustaw określających zasady pomocy społecznej, zwłaszcza
biorąc pod uwagę fakt starzenia
się środowisk kombatanckich.
Urząd przypomina też, że niezależnie od pomocy świadczonej
przez OPS kombatanci znajdujący
się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone
na stronie internetowej Urzędu
(www. udskior. gov.pl).
red.

Rozkłady jazdy muszą być aktualizowane
Jak przypomina Wydział Zarządzania Ruchem, Transportu
i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przewoźnicy
mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy na wszystkich wymienionych
w rozkładzie jazdy przystankach
lub dworcach autobusowych. Jednocześnie przewoźnicy poproszeni zostali o sprawdzenie poprawności rozkładów i uzupełnienie
ich tam, gdzie ich brakuje.
Rozkład jazdy winien być
aktualizowany przynajmniej raz
w roku, a datą graniczną obowiązywania rozkładu jest czwarta
niedziela
czerwca.
Aktualizacja zaś rozkładu, zgodnie z obo-

wiązującym prawem, następuje
po
pisemnym
powiadomieniu
o dalszej realizacji przewozów „organu samorządu terytorialnego
wydającego zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych”,
co w naszym przypadku oznacza
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin, przez które przebiega
linia komunikacyjna. Przewoźnik ma obowiązek przesyłania
tym organom kserokopii ważnego zezwolenia wraz z załączonym
rozkładem jazdy. Powiadomienie
o zmianie rozkładu jazdy powinno
być podane do publicznej wiadomości na 7 dni przed datą, od której będzie obowiązywała.
red.

Ogłoszenie

Oddajmy 1 % podatku w dobre ręce!
Szanowni Państwo, także i w tym
roku mamy możliwość przekazania
1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wspomóc w ten sposób możemy jedynie te organizacje,
które znajdują się na liście opublikowanej przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w Dzienniku Urzędowym
(Monitor Polski, Nr 96, poz. 827) z dnia
29 grudnia 2008 r.
Szczególnie zachęcamy do wyboru
organizacji z terenu naszej Gminy,
a zwłaszcza:
Stowarzyszenia Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych „Kolonia”, Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice, Numer
KRS: 0000039520
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, ul. 11 Listopada 29, 32-440
Sułkowice, Numer KRS:0000130153

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku, Rudnik, ul. Centralna 205, 32-440
Sułkowice, umer KRS:0000226825
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach KUŹNIA, ul. 1 Maja 70, 32-440
Sułkowice, Numer KRS:0000139536
Stowarzyszenia Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA”, Kraków, ul. B. Chrobrego 9, Numer KRS:0000052078
(należy wpisać we właściwą rubrykęcel: Zespół Placówek Oświatowych –
Szkoła Podstawowa w Krzywaczce)
Wystarczy przecież tak niewiele, aby
wypełniając deklarację podatkową,
wspomóc innych… Pamiętaj, 1%
podatku możesz zostawić urzędowi
skarbowemu lub przekazać Naszym
dzieciom, strażakom, osobom niepełnosprawnym.
Rozalia Oliwa
Zastępca Burmistrza
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Spółdzielczość daje radę
Po latach regresu spółdzielczości i upadku wielu przedsiębiorstw spółdzielczych – zwłaszcza w ośrodkach wielkomiejskich
– obserwować można coraz śmielszy powrót tej formy działalności
gospodarczej na nasz rynek. Najgłośniej jest o SKOKu Stefczyka,
ale i na naszym lokalnym rynku
spółdzielczość nas nie opuszcza.
Z satysfakcją można obserwować, jak walczy o komercyjny już
rynek Bank Spółdzielczy Rzemiosła i Gminna Spółdzielnia.

kowym. Były degustacje potraw
z grilla, mrożonek, wędlin, owoców i pieczywa
z piekarni GS.

– Promocje będą
trwały cały czas
– zapewnia wiceprezes Grażyna
Krzyżek. – Delikatesy Centrum
co dwa tygodnie
wydają gazetkę,
w której ogłaszaWielkie otwarcie
ne są produkty
s p r z e d a w a n e Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego Rzemiosła
Pawilonu Handlowego GS
Ponad 1000 osób odwiedziło w tym czasie podczas zebrania Grupy Członkowskiej w Sułkowicach.
fot. z archiwum BSR
sklep spożywczy GS w pawilonie w bardzo atrakcyjnych
cenach.
handlowym w dniu 29 stycznia.
w Sułkowicach obradowali 26 luSklep GS w nowej odsłonie przy- Podkreślić należy, że są to markotego. Zebranie otworzył dyrektor
we
produkty
najwyższej
jakości.
stąpił do sieci Delikatesów Cenoddziału Kazimierz Szafraniec, wiO
jakości
mówi
też
prezes
trum. Jej prezes i przedstawiciele
tając m.in.: wiceprezesa Zarządu
Franciszek
Świerk.
A
jako
przywzięli udział w uroczystym przeBSR Ryszarda Wabika, Burmistrza
cięciu wstęgi, obok prezesa Fran- kład przytacza pieczywo, które
Piotra Pułkę, Radę Oddziałową,
w
geesowskich
piekarniach
wypieciszka Świerka i księdza Mariana
członków oraz pracowników Banku.
kane
jest
według
tradycyjnej
reBłaszczyka, który poświęcił plaPrzedstawiono sprawozdania z dziaceptury,
na
naturalnym
zakwasie.
cówkę, by dobrze służyła mieszłalności Rady Nadzorczej, Zarządu,
– Dbając o jakość i konkurencyjkańcom i pracownikom.
Rady Oddziałowej oraz Oddziału.
Przez cały dzień otwarcia trwa- ność, troszczymy się tym samym
ły promocje – w losowaniu wziął o naszych pracowników. Cała ta, – Członkami Oddziału w Sułkowiudział każdy opisany paragon za niemała w końcu inwestycja, była cach jest 1050 osób (w tym jedna
zakupy powyżej 30 zł. Rozlosowano podyktowana wolą zachowania osoba prawna). Naszym klientom,
14 nagród: telewizor, czajniki bez- miejsc pracy. W naszych placów- nie tylko członkom BSR, oferujeprzewodowe, komplety garnków, kach na terenie gminy zatrudnia- my kilkanaście rodzajów kredytów,
porcelany, naczynia żaroodporne. liśmy 62 osoby. To jest 8 sklepów różne formy rachunków depozytoAle na tym nie koniec. 10 pierwszych we wszystkich miejscowościach wych, działalność rozliczeniową
osób, które odwiedziło sklep w tym i ten wyremontowany Pawilon w złotych oraz w walutach wydniu otrzymało ekologiczne siatki Handlowy. Aby się utrzymać, mu- mienialnych dla firm i osób prypełne wiktuałów, a klienci robiący simy starać się być atrakcyjni dla watnych, a także szeroki wybór
nowoczesnych produktów i usług
większe zakupy otrzymywali przy klienta – twierdzi prezes.
W przeddzień otwarcia z prezesa- bankowych – bankowość elektrokasie specjalny upominek. Nie zapomniano o dzieciach, które otrzy- mi GS, radą nadzorczą, pracownikami niczną ( eBSR, Home-Net), SMS
mywały zabawki oraz brały udział i wykonawcami inwestycji spotkali Banking, karty płatnicze i kredyw całodziennym konkursie rysun- się samorządowcy. Rozmawiano m.in. towe, realizację przekazów Western
o rewitalizacji. GS Union. Przez całą dobę dostępny
jako spółdzielnia jest nasz bankomat – powiedział dynie może skorzy- rektor Kazimierz Szafraniec.
BSR w Sułkowicach czuje się
stać z funduszy
mocno
związany z Gminą, oraz
na ten program,
działającymi w niej organizacjami.
jednak
swoim
W roku 2008 kwota darowizn przedziałaniem wpikazanych przez bank na rzecz śrosuje się w odnodowiska wyniosła 7.260 zł. Na zewę
wizerunku
braniu za zeszłoroczną darowiznę
naszej miejscood Rady Nadzorczej BSR podzięwości.
kowały kwiatami reprezentantki
Zebranie
zespołów działających przy Ośrodczłonków BSR ku Kultury w Sułkowicach. Spotkanie zakończyło się smacznym
Członkowie poczęstunkiem, przygotowanym
Banku
Spół- przez Stowarzyszenie Gospodyń
dzielczego Rze- w Sułkowicach.
miosła w KraPrzecięcie wstęgi w Pawilonie Handlowym GS
oprac. Anna Witalis Zdrzenicka
kowie Oddziału
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Krystyna Stolarska na emeryturze
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w
Harbutowicach od 1993 roku, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP w 2005
roku, Honorowy Obywatel Gminy
Sułkowice od 2008 roku, osoba wielce zasłużona dla społeczności naszego regionu z końcem roku 2008
przeszła na zasłużoną emeryturę.
Podczas ostatniej w 2008 roku
sesji rady powiatu starosta myślenicki Stanisław Chorobik i przewodniczący Rady Józef Tomal podziękowali Krystynie Stolarskiej za jej
zasługi i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska. Pracując od 1993 roku jako dyrektor DPS
w Harbutowicach, zawsze dążyła do
przywracania godności osobom niepełnosprawnym oraz stworzenia warunków dla właściwego rozwoju ich
osobowości, poprzez uczestnictwo w
różnych formach zajęć i terapii. To
właśnie spowodowało, że w 1995 r,
powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, które później
uruchomiły filie także w Myślenicach i Dobczycach. W tym samym
roku Krystyna Stolarska powołała
Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych „Kolonia”, którego obecnie jest prezesem.
„Kolonia”, oprócz wspierania
działalności DPS w Harbutowicach,

Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Myślenicach
i
Dobczycach,
prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Sułkowicach,
jego filię w Lubniu, a także rehabilitację dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Centrum
Krystyna Stolarska na emeryturze.
fot. awz
Rehabilitacji
w Sułkowicach. Krystyna Stolarska, wcześniej nie miałam aż tyle czasu.
oddana w swojej pracy całkowicie Mogę bardziej poświęcić się pracy
potrzebującym pomocy i wsparcia w Stowarzyszeniu „Kolonia”, by
osobom niepełnosprawnym, swoją mogło ono skorzystać ze środków
postawą i zaangażowaniem w spra- unijnych na rzecz osób niepełnowy ludzkie potrafiła im stworzyć sprawnych. Znając ich potrzeby
godne warunki życia i spędzania i problemy, postaram się wspólnie
wolnego czasu. Jak podkreśliła – z nimi wypracować projekty, które
było to możliwe dzięki zaangażowa- pozwolą nam razem stwarzać lepniu wszystkich pracowników DPS. sze warunki dla ich rozwoju i na
Natomiast jej umiejętności organi- rzecz naszej lokalnej społeczności.
zacyjne zaowocowały pozyskaniem
Pracę, którą Krystyna Stolarśrodków finansowych na funkcjo- ska rozpoczęła w 1993 r., kontynunowanie utworzonych placówek.
uje Kazimierz Zachwieja – jej dłuDziś, będąc już na emerytu- goletni współpracownik, związany
rze, Krystyna Stolarska tak mówi z placówką od samego początku,
o swoich najbliższych planach: – dotychczasowy kierownik WTZ,
Emerytura wcale nie oznacza bez- od 1 stycznia 2009 r. dyrektor DPS
czynności. Nadal staram się reali- w Harbutowcach.
zować w pracy społecznej, na którą
Halina Kustosz - Misko

Rocznica A A

Pod hasłem: „Szczerość, prawda i uczciwość moją drogą do trzeźwości” grupa AA w Sułkowicach
świętowała swoją pierwszą rocznicę powstania.
Na uroczysty miting przyjechało około 100 osób z zaprzyjaźnionych kół ze Skawiny, Myślenic,
Mszany Dolnej, Krakowa, Nowego
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Targu, Bukowiny Tatrzańskiej
i Tarnowa,.
Dla wspólnoty AA każda
rocznica – indywidualnego
człowieka, jak
i koła – jest wielkim świętem, bo
oznacza kolejne
zwycięstwo nad
ludzką
słabością. Wpisy okolicznościowe do
Księgi potwierdzają tę radość
i pełne są życzeń oraz gratulacji
dla sułkowickiej wspólnoty. Goście
z Bukowiny wręczyli gospodarzom symboliczną ciupagę. Natomiast zabawa karnawałowa po
mitingu, która trwała do późnych
godzin wieczornych, udowodniła,
że bez alkoholu można się bawić
– i to znakomicie.

Obchody rocznicowe rozpoczęła msza św. odprawiona przez
ks. Marka, który w szczególnie
serdeczny sposób niesie posługę
duszpasterską Anonimowym Alkoholikom. Jego homilia, pełna
wiary i nadziei w siłę ludzkiego
charakteru i oddziaływania dobra,
wycisnęła wiele łez wzruszenia
z oczu uczestników.
–
Chciałbym
podziękować
burmistrzom, pracownikom Urzędu Miejskiego – przede wszystkim Pani Hani – za pomoc organizacyjną, a Ośrodkowi Kultury
za to, że się tu możemy spotykać
i mamy swoje miejsce. Jestem bardzo wzruszony tą uroczystością,
przybyciem tylu gości. Wciąż słyszę jeszcze słowa homilii ks. Marka. Dla takich chwil warto podejmować trud – organizacyjny, ale
też życia w trzeźwości. Gdyby nie
takie chwile, gdyby nie moi bliscy, wciąż byłbym na samym dnie
– powiedział lider grupy, Jarek.

awz
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Próbny sprawdzian
dla klas szóstych

Ży wa Szopka
Występy w Żywej Szopce na przełomie roku 2008 i 2009 przedstawiały się według podanego poniżej harmonogramu. Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc i zrozumienie Państwu:
burmistrzowi Gminy Sułkowice – Piotrowi Pułce, zastępcy Burmistrza Gminy Sułkowice – Rozalii Oliwie;
proboszczowi parafii Sułkowice – ks. Stanisławowi Jaśkowcowi, proboszczom Dekanatu Sułkowickiego, proboszczowi parafii Biertowice – ks.
Jackowi Budzoniowi, ks. Marianowi Błaszczykowi, ks. Markowi Suder;
Kołu Łowieckiemu „Myśliwiec” z Lanckorony za przygotowanie bigosu myśliwskiego: Markowi Krzemieniowi, Piotrowi Trzebońskiemu,
Tomkowi Corze, Adamowi Dróżdż, Grzegorzowi Dróżdż oraz paniom
pracującym w Szkole Podstawowej w Sułkowicach: Karolinie Górkiewicz, Marii Kurek, Wiesławie Gielacie – za pomoc w przygotowaniu i wydawaniu bigosu a także: Marii Hyrlickiej i Stanisławie Pieronkiewicz
– za pomoc w przygotowaniu figur do szopki;
nauczycielom Szkoły Podstawowej w Sułkowicach: Łukaszowi Zającowi – wicedyrektorowi Szkoły, Marii Bochni, Małgorzacie Mardaus,
Danucie Kostowal–Suwaj, Katarzynie Stolarskiej, Agacie Kopacz, Małgorzacie Garbień, Ewie Garbień, Janowi Walasowi, Piotrowi Sroce;
dyrektorom Szkół i Przedszkoli Gminy Sułkowice;
nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do występów: Renacie Dymek, Marii Teresie Światłoń, Katarzynie Fladze, Oldze
Wielgus – Wosatko, Halinie Repeć;
rodzicom wszystkich występujących, a w sposób szczególny: Jadwidze i Wiesławowi Jędrzejowskim, Wiesławowi Lenartowi;
osobom, które bezinteresownie wsparły nasze dzieło: Ryszardowi Sroce,
Stanisławowi Kiebzak, Stanisławowi Twardosz, Zbigniewowi Konik, Tomaszowi Stręk, Krystynie i Zbigniewowi Oleś, Elżbiecie Światłoń;
Ochotniczej Straży Pożarnej z Sułkowic;
dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury w Sułkowicach;
uczniom, którzy zaprezentowali w szopce hodowane przez siebie zwierzęta: Krzysztofowi Jędrzejowskiemu, Łukaszowi Jędrzejowskiemu,
Janowi Jędrzejowskiemu, Wojciechowi Jończyk, Michałowi Kiebzak;
Wszystkim występującym, którzy dzielą się z innymi swoimi talentami i dobrym słowem;
redaktorom „Dziennika Polskiego” i „Klamry” za patronat medialny;
Wszystkim mieszkańcom Gminy Sułkowice za życzliwą obecność.
Z wyrazami wdzięczności
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Iwona Dzidek

W Żywej Szopce wystąpili:
26 grudnia
Kapela „Dudy”
Orkiestra Dęta z Sułkowic
Koło teatralne Szkoły Podstawowej z Sułkowic
Grupa Apostolska „Los Apostolos” z Sułkowic

Koło muzyczne Szkoły Podstawowej w Sułkowicach

25 stycznia – Wigilia Gminna

Zespół Placówek
z Krzywaczki

Orkiestra Dęta z Sułkowic
Przedszkole Samorządowe nr 2
z Sułkowic

Koło teatralne Szkoły Podstawowej w Sułkowicach
Szkoła Podstawowa z Biertowic
Szkoła Podstawowa z Harbutowic
Oświatowych

Gimnazjum z Sułkowic
Kapela „Dudy”

W grudniu 2008 roku odbył
się próbny sprawdzian klas szóstych. Motywem przewodnim
testu była „Wisła”. W styczniu odbył się drugi próbny sprawdzian
pt. „Jasne jak Słońce”.

Filharmonia
28 stycznia w naszej szkole już po raz kolejny gościliśmy
artystów z Filharmonii Krakowskiej. Koncert prowadzony był
przez prelegenta, który opowiadał o kompozycjach i kolejnych
utworach. Mogliśmy wysłuchać
utworów Chopina, Moniuszki,
Paderewskiego granych na keyboardzie, wysłuchaliśmy także
pięknych pieśni. Rozstaliśmy się
w tanecznym nastroju i już czekamy na następny koncert.

Bezpieczne ferie
W czwartek 12 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie
z Komendantem sułkowickiej
Policji Panem Józefem Wroną,
zorganizowane przez Dyrekcję
Szkoły. Przedstawiciel Policji
przeprowadził wśród uczniów
pogadankę nt. bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych. Udzielił
cennych wskazówek i rad, które
będą niezwykle przydatne w czasie zimowych zabaw i chwil spędzanych w domu.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Komendantowi
i mamy nadzieję, że będzie jeszcze
wiele takich wspólnych spotkań.

Zebrania z rodzicami
12 lutego odbyły się zebrania
z rodzicami uczniów naszej szkoły.
Podobnie jak poprzednie spotkania miały one charakter otwarty.
Wszystkich Rodziców przywitała
Dyrektor Iwona Dzidek oraz Zastępca Dyrektora Łukasz Zając
spotkaniem ogólnym na hali sportowej naszej szkoły. Po spotkaniu z
dyrekcją rodzice mieli możliwość
rozmowy z wychowawcami swoich pociech oraz nauczycielami
wszystkich przedmiotów.

Walentynki
Z okazji Walentynek uczniowie klas IV c, V d oraz VI b zorganizowali przedstawienie dla
swoich kolegów. Walentynkowa
tematyka została przedstawiona
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zarówno w języku polskim jak
i angielskim. Klasa IV c zapoznała nas z historią tego święta oraz
sposobami jego obchodzenia
w różnych czasach i miejscach.
Zobaczyliśmy Herę, zmartwioną,
że Zeus zapomniał o Walentynkach, Romeo wyznającego miłość
swojej Julii oraz Ginny Wessley
przypominającą Harremu Potterowi o tym pięknym święcie.
Klasa VI b przygotowała bajkę
pt:. „Kopciuszek”, którą zaprezentowała w języku angielskim.
Uczniowie popisali się nie tylko
talentem aktorskim, ale przede
wszystkim doskonałym opanowaniem języka angielskiego.
Uwiecznieniem całości przedstawienia był występ wokalno–taneczny w wykonaniu klasy V d.
Opiekunami wydarzenia byli nauczyciele: Izabela Profic, Katarzyna Stolarska i Magdalena Popiela.

Zawody sportowe
Styczeń i luty przyniósł naszym sportowcom wiele emocji
i sukcesów.
N arci ars t wo
a l p e j sk i e :
12 stycznia reprezentacja naszej szkoły wyruszyła na zawody
gminne pod opieką Piotra Sroki
i Tomasza Chodnika. Do etapu
powiatowego w dniu 16 stycznia
awansowali: Justyna Latoń, Sylwia Ligara, Karolina Laski, Kamil Malina, Bartosz Mróz, Filip
Sroka, Mikołaj Pułka;
U n i h o k e j:
II
miejsce
chłopców w dniu 09 lutego, opiekun Piotr Sroka;
IV miejsce
dziewcząt w dniu 10 lutego, opiekun Tomasz Chodnik;
M i n i p i ł k a r ę c z n a: I miejsce chłopców i dziewcząt w dniu
4 lutego, opiekunowie: Piotr Sroka, Joanna Konieczkowicz
W indywidualnych, powiatowych zawodach w p ł y w a n i u
nasi uczniowie, pod opieką JoannyKonieczkowicz, zajęli: Adrianna Zajda – VII miejsce, Wioletta
Kurek – VI miejsce, Patrycja Dąbrowska – XVI miejsce, a Mariola
Moskal – II miejsce i awans do
etapu wojewódzkiego.
Mocno trzymamy kciuki za
naszych wspaniałych sportowców i ich trenerów, życząc im dalszych sukcesów.
redakcja
W imieniu redakcji serdecznie przepraszamy Pana Tomasza Chodnika za
pomyłkę, która wynikła w druku przy
jego nazwisku w poprzednim numerze.
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Zabawa karnawałowa
Mamy nadzieję, że kolejne
imprezy będą równie zabawne
i wesołe, jak tegoroczne zabawy
karnawałowe w naszej szkole.
Dla uczniów z klas IV–VI Samorząd Uczniowski zorganizował
zabawę w dniu 28 stycznia. Wszystko zaczęło się o godzinie 15.30,
ale uczniowie przyszli wcześniej,
aby pomóc w dekorowaniu świetlicy. Kiedy sala się zapełniła, DJ
Piotr Klag, Dawid Starzec oraz
Marek Motal włączyli muzykę.
Z głośników popłynęły dźwięki,
a uczniowski tłum zaczął podskakiwać i tańczyć w jej rytmie. Całość dopełniło zgaszone światło.
Jednak nie było całkiem ciemno.
Ktoś
uruchomił
przyniesioną,
mrugającą lampkę i miało się wrażenie jakby wszystko odbywało
się w zwolnionym tempie. Dzięki
wspaniałej muzyce dyskoteka rozkręcała się z minuty na minutę
w zaskakująco szybkim tempie.
Niewątpliwie nastrój zabawy poprawiły, a zarazem dużą radość sprawiły uczniom zabawy i konkursy
z nagrodami: taneczny - karaoke
i na najwymyślniejsze przebranie.
Wygrała osoba występująca w przebraniu „cyganki”, niemniej wszystkie stroje się nam bardzo podobały.
W trakcie zabawy można było rozpoznać: Pipi Langstruum, Batmana, Hannę Montanę, pastuszka,
diabła, baletnicę, Indiankę, dziewczynę z Hawajów.

Niczym w baśni o Kopciuszku wybiła godz. 18.30, a ponieważ
uczniowie przywykli do wykonywania poleceń swoich wychowawców, pośpiesznie opuścili korytarz
oraz szkolną świetlicę i udali się
do domów. Tylko nieliczni zostali,
aby uporządkować salę.
Moim zdaniem zabawa karnawałowa udała się znakomicie
i z niecierpliwością czekamy na
następne zabawy. Podziękowania ślemy do DJ-ów, gdyż chłopcy zgotowali nam świetną oprawę muzyczną i mamy nadzieję,
że uświetnią nam również nasze
kolejne dyskoteki.
Równie wesoło i radośnie bawili się na balu karnawałowym
w dniach: 10,11,12 lutego uczniowie klas I – III. Już dzień wcześniej wszystkie sale zostały pięknie
przystrojone, by dzieci odczuwały
nastrój karnawału. W ważnym dla
dzieci dniu były one przebrane
w piękne karnawałowe kreacje.
Wspólne pląsy i tańce przeplatane
były konkursami z nagrodami. Jednym z najciekawszych konkursów
była prezentacja stroju karnawałowego i wybór króla i królowej balu.
W tych dniach humor dopisywał każdemu. Po wyczerpujących
tańcach na dzieci czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Justyna Chrobak, klasa VI a

Konkursow y zawrót głow y
Nasze koleżanki i koledzy
startują w wielu konkursach. Jednym z nich był szkolny konkurs
„Prawa człowieka – prawa dziecka”, który odbył się 11 lutego
W kategorii klas I–III uczniowie wykonywali prace plastyczne
na temat: „Najważniejsze prawo
człowieka – prawo dziecka”. I miejsce zajął Arkadiusz Światłoń z II c,
II miejsce – Wojciech Moskal z I b,
III miejsce – Aleksandra Światłoń
z III a, Weronika Garbień z II c
i Gabriela Rączka z I d.
W kategorii klas IV–VI w konkursie wzięło udział 12 drużyn
wyłonionych w eliminacjach klasowych. Uczniowie wykonywali
następujące zadania: rozwiązywali
test ze znajomości praw człowieka
i praw dziecka, wykonywali plakat
na temat: „Najważniejsze prawo
człowieka”, pisali i wygłaszali apel

do dorosłych o poszanowanie praw
dzieci na całym świecie.
Jury w składzie Ewa Garbień, Marta Matera, Jolanta Stręk
i Małgorzata Mardaus: przyznało
trzy pierwsze miejsca. W kategorii klas czwartych I miejsce zajęła
drużyna z klasy IV a w ksładzie:
Oliwia Bochenek i Maria Pitala,
w kategorii klas piątych I miejsce
zajęła drużyna z klasy V d: Gabriela Kuchta i Mariola Moskal, w
kategorii klas szóstych I miejsce
zajęła drużyna z klasy VI c: Katarzyna Szlachetka i Patryk Konik.
Przyznano też wyróżnienie dla
drużyny z klasy VI d: Karoliny
Koźlak i Anety Moskal.

Opieka pedagogiczna:
Krystyna Madejczyk
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Praktyki zawodowe
za granicą?

Szlachetne zdrowie...
Zdrowie to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego z nas. Mówi się, że dopóki się
go nie utraci, nie docenia się go.
Żyjemy w świecie, w którym niesamowicie dużo wiemy na temat
zdrowia a zwłaszcza czynników
mu zagrażających. Dlaczego zatem niszczymy własne zdrowie
na własne życzenie?
Na to właśnie pytanie uczniowie naszej szkoły starali się znaleźć
odpowiedź podczas odbywającego
się w dniach 8–12 grudnia 2008 r. II
Tygodnia Zdrowia. Podczas tej akcji
zwracaliśmy uwagę na współczesne
zagrożenia zdrowia, zwłaszcza te
często lekceważone przez młodzież.
Staraliśmy się podkreślić, jak ważna
jest we współczesnym świecie profilaktyka wielu chorób, które stają
się główną przyczyną zgonów coraz
młodszych ludzi. Organizatorkami
Tygodnia Zdrowia były: pedagog
szkolny Agata Kęsek-Olesek, nauczycielki Barbara Bobeł oraz Katarzyna Makuch wraz z uczniami ze
szkolnego koła biologicznego LOP.
Uczniowie przygotowywani byli także przez Monikę Bogdanik.
Podobnie jak w zeszłym roku,
w gablotach szkolnych wywieszone zostały plakaty profilaktyczne
przygotowane przez koło biologiczne LOP. Można było się z nich
dowiedzieć jakie są skutki oraz
przyczyny wielu współczesnych
zagrożeń zdrowia oraz jak na nasze zdrowie wpływa nasza dieta
i tryb życia. Przeprowadzone zostały coroczne akcje profilaktyczne
dla uczniów naszej szkoły będące
elementem kampanii ogólnopolskich (zapobieganie rozwojowi raka
piersi - akcja „Różowa wstążeczka”
i rola kwasu foliowego w profilaktyce wad cewy nerwowej u płodu).
Odbyła się też sesja naukowa
poświęcona problematyce zdrowotnej. Przygotowali ją uczniowie
z koła biologicznego LOP. Zaprezentowano następujące tematy:
Demaskujemy niezdrowe jedzenie;
Choroby wynikające z nieprawidłowego odżywiania się; Palenie
tytoniu a zdrowie człowieka czyli
o paleniu papierosów raz jeszcze;
Profilaktyka chorób nowotworo-

wych; Narkotyki zagrożeniem dla
zdrowia i życia czyli czego o narkotykach nie dowiesz się od „dilera”?;
Jedz owoce i warzywa – wpływ
substancji zawartych w owocach
i warzywach na zdrowie człowieka
– referat powiązany z prezentacją
i degustacją prostych do wykonania potraw bogatych w witaminy
Uczniowie mogli wykazać
się swoją wiedzą o zdrowiu także
podczas dwóch zorganizowanych
z okazji Tygodnia Zdrowia konkursach. Pierwszy z nich był to konkurs międzyklasowy na najlepszy
wiersz, który w swojej tematyce
podkreślał wartość zdrowia. Przygotowane przez uczniów utwory
pokazywały jak zdrowie łatwo stracić, jak właściwie o nie zadbać oraz
nawiązywały do problemów zdrowotnych współczesnej młodzieży
zwłaszcza tych, które dostrzegane
są na co dzień. Zwycięzcą tego konkursu została klasa I LO.
Drugi konkurs był to test wiedzy o zdrowiu. Pytania dotyczyły
współczesnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia np.: profilaktyka AIDS, WZWBiC, chorób
układu krążenia, nowotworów, prawidłowej diety oraz higieny. Udział
wzięło 21 uczniów naszej szkoły.
Zwycięzcami konkursu, zostali:
I miejsce: Joanna Kowal II LO,
II miejsce: Katarzyna Malina
III TEG, Paweł Matuła III TI,
III miejsce: Diana Stopka I LO,
Joanna Jancarczyk II TG.
Drużynowo najlepsza była klasa III TEG (Katarzyna Malina
i Agnieszka Kowalczyk)
Cieszy nas, że są młodzi ludzie, którzy sporo wiedzą o swoim
zdrowiu. Jest nadzieja, że tę wiedzę będą wykorzystywać w swoim
życiu a także przekażą ją dalej kolegom, rodzeństwu a może nawet
rodzicom i dziadkom. W czasie
Tygodnia Zdrowia przeprowadziliśmy również, tak jak w ubiegłym
roku, ankiety dotyczące znajomości wśród młodzieży współczesnych problemów zdrowotnych.
Wszystkim czytelnikom życzymy w Nowym 2009 Roku duuuuuuuuużo ZDROWIA!

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
czyni starania o uzyskanie dofinansowania na zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych
dla swoich uczniów.
Opracowano
już
projekt
w ramach programu Leonardo da
Vinci, który umożliwia młodzieży
zdobywanie doświadczenia za granicą. Wniosek w niedługim czasie
zostanie złożony na ręce komisji
oceniającej, która wyda decyzję
o jego dofinansowaniu. Jeżeli opinia będzie pozytywna, już
we wrześniu uczniowie obecnej
II klasy Technikum Gastronomicznego wyruszą na czterotygodniowe praktyki zawodowe w okolice
Erfurtu w Niemczech. Byłyby to
pierwsze zagraniczne praktyki zawodowe w historii szkoły.
red.

Toast noworoczny
w Galerii Internat
Pracownicy i przyjaciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 7 stycznia wznieśli
noworoczny toast w Galerii Internat. Spotkaniu towarzyszyło uroczyste zamknięcie wystawy prac
malarskich Karoliny Szczepańskiej-Szczerby.
red.

Zabawa
karnawałowa
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły oraz Rada Rodziców zaprosiły
mieszkańców Sułkowic na zabawę
karnawałową, która odbyła się 14 lutego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Organizatorzy zapewnili dobrą zabawę
przy dźwiękach orkiestry, poczęstunek oraz wiele atrakcji.
red.
redakcja :
Anna Bartosz, Magdalena Jończyk,
Jolanta Garbień, Diana Stopka,
Dominika Sawska
(Uczennice I LO)
Opiekun: mgr Anna Bochenek
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących ,
32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34,
tel. 12 273 20 08
e-mail: zszio@wp.pl
www.zszio-sulkowice.pl

Katarzyna Makuch
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O Puchar Starosty

G r u p a „A”: Starostwo Myślenice,
UMiG Myślenice, IPN Kraków, PUP
Myślenice, Starostwo Chrzanów;
G r u p a „B”: KP Policji w Myślenicach, SP ZOZ w Myślenicach, Sąd
Rejonowy i Prokuratura, Komisariat
Policji w Dobczycach, PSP Myślenice;
G r u p a „C”: UM w Sułkowicach,
ZST-E Myślenice, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MOS Myślenice.
Drużyny Starostwa Chrzanów i ZSTE Myślenice, wycofały

się jednak z rozgrywek i pozostały
nieklasyfikowane.
Półfinały rozegrały drużyny
Komendy Powiatowej Policji i KOmendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej z wynikiem 1:2
oraz drużyny Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach i Urzędu Marszałkowskiego z wynikiem 4:1
Mecz o trzecie miejsce rozegrali pokonani w półfinałach KP Policji z Urzędem Marszałkowskim.
Wygrała policja w stosunku 7:2.
O I miejsce grali więc PSP Myślenice z UM w Sułkowicach. Wygrali
strażacy 0 : 2.
Reprezentacja Urzędu Miejskiego w Sułkowicach swoje
II miejsce traktuje jako pełny sukces, gratulując świetnie usposobionej w tym dniu drużynie PSP.
W historii turnieju Sułkowice

utrzymują od lat stabilną wysoką
pozycję – w ośmiu dotychczas rozegranych turniejach Urząd Miejski w Sułkowicach sześciokrotnie
plasował się w pierwszej trójce.
W skład reprezentacji UM weszli radni, pracownicy oraz – zgodnie z regulaminem – 1 zawodnik
nie związanego z samorządem.
W bramce wystąpił Burmistrz
Piotr Pułka, który stracił co prawda zdobyte rok temu miano najlepszego bramkarza turnieju, ale
swoją postawą znacznie przyczynił się do sukcesu.
Wyniki drużyny UM w Sułkowicach.
z MOS Myślenice – 3:2
z Urzędem Marszałkowskim – 3:2
ze Starostwem Powiatowym – 3:1
z Urzędem Marszałkowskim – 4:1
z PSP Myślenice – 0:2
Jerzy Biernat

fot. Dorota Gabryl

Czternaście drużyn wzięło
udział w zorganizowanym przez
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach VIII Halowym Turnieju
Drużyn Samorządowych. Turniej
odbył się w dniach 14–15 lutego
w Hali Sportowej w Sułkowicach.
Rywalizacja odbywała się
w grupach systemem „każdy z każdym”. Awans do fazy pucharowej
uzyskały dwie drużyny grupy „C”
oraz po trzy drużyny z grup „A”
i „B”. Następnie drużyny grały wg
schematu: A1 - B3; ; 2 - C1; A3 - B1;
B2 - C2. Tytułu mistrzowskiego
broniła drużyna Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Juniorki w półfinałach mistrzostw Polski
Do półfinału mistrzostw Polski w piłce ręcznej zakwalifikowały się juniorki Gościbi.
Drużyna juniorek prowadzona jest przez Artura Konieczkowicza. W rozgrywkach o mistrzostwo
Małopolski zespół przegrał z Beskidem Nowy Sącz 22-29 i 22-23,
Olimpią Nowy Sącz 23-25 i 26-29,
pokonał natomiast Pałac Młodzieży
Tarnów 27-25 i 27-18 oraz Kłos Olkusz 41-14 i 30-13, co dało drużynie
trzecie miejsce za Olimpią i Beskidem. Co prawda do walki o medale
kwalifikowane są tylko dwie ekipy
z Małopolski, ale ponieważ jedna
z drużyn z innego regionu zrezygnowała z gry ze względu na koszta, na jej miejsce weszła Gościbia
– jak wyjaśnił Wojciech Marcinek,
szef Wydziału Gier Małopolskiego
Związku Piłki Ręcznej.
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Podczas
ćwierćfinałowego
turnieju w Tczewie Gościbia uległa miejscowemu Samborowi 2132, pokonując jednak Zagłębie
Lubin 25-21, co dało jej awans
do półfinału. Od 20 lutego zespół
walczył w Rudzie Śląskiej o finał
mistrzostw Polski z silnymi drużynami Zgody Ruda Śląska, Olimpii
Nowy Sącz, oraz MTS Kwidzyn
która rok temu, tym samym składem, wywalczyła mistrzostwo Polski juniorek młodszych.
Jak napisał w „Dzienniku Polskim” z dnia 21–22 lutego Paweł
Panuś: Bez względu na wynik, dla
młodej drużyny z Sułkowic sam
awans do grona 16 najlepszych
zespołów w Polsce jest ogromnym
sukcesem.
Juniorki Gościbi występują
w składzie: Jolanta Latoń, Mał-

gorzata Rączką Elżbieta Skorut,
Sylwia Sroka, Żaneta Moskal,
Aleksandra Blak, Sylwia Bielą
Agnieszka Szczurek, Katarzyna
Małota, Aleksandra Latoń, Dominika Blak, Magdalena Oliwa, Zuzanna Garbień.
Nawiasem mówiąc, do ćwierćfinału mistrzostw Polski awansowała już drużyna juniorek młodszych Gościbi, która aktualnie jest
druga w tabeli ligi małopolskiej,
ale ma szansę na mistrzostwo województwa.
Jak widać, jest szansa na
come back mistrzowskiej kondycji
naszej piłki ręcznej. Wierzy w to
trener juniorek i drużyna, marzą
o tym miłośnicy sportu w Sułkowicach i okolicy, a wierni kibice klubu mocno trzymają kciuki.
red.

Klamra 1–2 (196–97) styczeń luty 2009

Puchar Prezesa Crawtico dla Mebli Szczurek

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Firmy Crawtico

jak zwykle okazała się potęgą, ale
zwyciężyła tylko jedną bramką.
Turniej wypracował już własną tradycję i obrzędowość. Stał
się jedną z najpoważniejszych
imprez
rekreacyjno-sportowych
na terenie naszego powiatu. Organizowany jest na rzecz dzieci
niepełnosprawnych. W przerwach
sportowych zmagań odbywają się

cony papieżowi Janowi Pawłowi II
z fotografiami Adama Bujaka, który sprzedany został za 1000 zł. Senator Stanisław Bisztyga przekazał
na licytację koszulkę „Wisły” z lat
80. i kilka innych gadżetów. Dochód
z licytacji w całości przeznaczony
jest na wsparcie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem Turnieju jest prezes
KS Gościbia Edward Łaski, którego corocznie w organizacji turnieju
wspomaga firma – zdobywca pucharu. Turniej miał jak zwykle uroczystą oprawę (występ orkiestry dętej,
tańczących dziewcząt, poczęstunek
dla gości przygotowany przez Stowarzyszenie Gospodyń), a na trybunach zasiedli goście tej rangi, co
senator Stanisław Bisztyga czy wicestarosta Waldemar Wolski. Otwarciu
i zamknięciu zmagań towarzyszył
burmistrz Piotr Pułka i wiceburmistrz Rozalia Oliwa oraz radni
i pracownicy UM.

Bramki prezesów bronił burmistrz

Dostojni goście na trybunach

Orkiestra dęta na początek...

Siepraw odbył się w hali sportowej w
Sułkowicach w weekend na przełomie lutego i marca. Do sportowych
zmagań przestąpiły reprezentacje
kilkunastu firm z powiatu myślenickiego, wadowickiego i Krakowa.
Turniej tradycyjnie otworzył mecz
reprezentacji prezesów firm biorących udział w turnieju kontra Telewizja Polska. Bramki prezesów bronił burmistrz Piotr Pułka. Telewizja

aukcje i licytacje, firmy wręczają dzieciom niepełnosprawnym
prezenty pomocne w rehabilitacji.
W tym roku telewizja przekazał na
główną licytację czapeczkę mistrza
Formuły 1. Jak zapewniali prezenterzy prowadzący tę licytację – takich czapeczek wyprodukowano
tylko 1000 na całym świecie. Podczas licytacji osiągnęła ona cenę
500 zł. Licytowano też album poświę-

Minutą ciszy uczczono pamięć
mocno zaangażowanego w organizację turnieju w ubiegłych latach
pasjonata Gościbi, jej działacza
i sponsora Janusza Światłonia. Wręcz
symboliczny stał się fakt, że puchar
za 3 miejsce dla Juco odbierał jego
syn – Józio (zob. fotografia na 1 stronie okładki, fot. z archiwum Juco).

Dominik dostał w prezencie rower
pomocny w rehabilitacji

Zwycięzcy turnieju (stoją w kolejności zdobytych miejsc od lewej) podczas
uroczystości wręczenia pucharów i zamknięcia turnieju

Zwycięska reprezentacja z organizatorami tegorocznego turnieju

Zwycięzcą tegorocznego turnieju o Puchar Prezesa została
firma Meble Szczurek z Rudnika.
Puchar przechodni uroczyście
wręczył prezesowi tej firmy ubiegłoroczny zwycięzca – prezes firmy Crawtico z Sieprawia Adam
Krawczyk.

awz
fot. Jan Zdrzenicki
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Ryszard Judasz

„Kuźnia” – miasto – „Kuźnia”
W czasie pierwszej, historycznej sesji rady miejskiej w Sułkowicach, 18 stycznia 1969 r., jej
przewodnicząca Stefania Postawa
otrzymała z rąk przewodniczącego rady powiatowej Adama Gazdy
klucz do miasta.
Wielka orędowniczka przyznania praw miejskich Sułkowicom nie
nacieszyła się długo szefowaniem
w mieście. Z powodu złego stanu
zdrowia odeszła na rentę inwalidzką 29 stycznia 1971 r. Nowym przewodniczącym wybrano pracownika
Fabryki Narzędzi „Kuźnia” (wówczas Zakład Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych „PonarFana”) Michała Mielniczka.
Wprawdzie współpraca gminy z „Kuźnią” nawiązana została
w czasie elektryfikacji Sułkowic
(1948 r.), budowy ośrodka zdrowia i nowej szkoły podstawowej,
jednak rozmach realizacji wszystkich zadań na rzecz środowiska
miał miejsce wówczas, gdy dyrektorem fabryki był Jan Szymski (1972–1982), a jego zastępcą
i następcą Tadeusz Błachut (1970
–1990). Chociaż wszyscy wymienieni nie pochodzili stąd i mieszkali poza Sułkowicami, byli pasjonatami działań na rzecz naszego
środowiska.
„Kuźnia” zatrudniała ponad
1300 osób i była jednym z największych zakładów branży narzędziowej na terenie kraju. Dziś wydaje

się to absurdem, ale wówczas bezrobocie u nas wynosiło 0%. Na terenie
miasta jeśli ktoś chciał pracować,
bez większych problemów znajdował zatrudnienie. Obok „Kuźni”
działały tu: Gminna Spółdzielnia
„SCh”, Krakowskie Zakłady Wyrobów Politechnicznych, Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Model”
Zakład Gospodarki Komunalnej,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
Spółdzielnia Inwalidów „Raba”,
Spółdzielnia im. Komuny Paryskiej i Spółdzielnia „Gromada”.
Pracowało wiele firm rzemieślniczych, a nawet szewcy i krawcy.
Sułkowice z ubogiej galicyjskiej wsi stały się prężnym ośrodkiem przemysłowym Małopolski.
Miejscowi rolnicy, dawniej wrogowie miast, zaczęli powoli przekonywać się do jego dobrodziejstw.
Jacy to zresztą rolnicy? Właściciele
kilkunastoarowych działek. Każdy miał podstawowe zatrudnienie,
a działkę obrabiał z przyzwyczajenia
lub „bo tatuś lub mamusia kazali”.
Widząc pozytywne działanie Naczelnika Mielniczka (od 1975 r.
obowiązywał taki tytuł), mieszkańcy z aprobatą traktowali te przedsięwzięcia i aktywnie uczestniczyli
w pracach samorządu.
Współpraca z „Kuźnią” przynosiła efekty. Uregulowano w centrum Sułkowic Harbutówkę, która
w okresie powodzi wyrządza wiele
szkód. Piłkarzom „Gościbi” przeka-

zano nową płytę boiska z siedzibą
klubu i zapleczem hotelowym.
Dzieciom „Kuźnia” wybudowała nowe przedszkole przy ulicy
1 Maja. Wybudowano w rynku Pomnik Ofiar Pacyfikacji, a podczas
jego odsłonięcia (1977 r.) Sułkowice
zostały odznaczone Krzyżem Grunwaldzkim III klasy.
Mieczysław Stanaszek napisał
pierwszą naszą monografię „Sułkowice – osiedle tysiąca kowali”.
Po Michale Mielniczku naczelnikiem wybrano również pracownika „Kuźni” Józefa Frosztęgę
(1981–1987r.). Współpraca z gminą
była kontynuowana, a większość
samorządów w radzie miejskiej
stanowili pracownicy „Kuźni”.
W 1987r. nowym naczelnikiem został Zbigniew Pacek. Za
jego kadencji przemiany społeczne i gospodarcze jakie dokonały
się w kraju nie ominęły samorządów. W nowych realiach gospodarki wolnorynkowej nie wszystkie
podmioty gospodarcze mogły się
odnaleźć. redukowano zatrudnienie, ograniczano produkcję. Zmieniały się przepisy, zmieniały się
czasy i mentalność ludzi. W wyborach w 1990 r. nie startował już
żaden pracownik „Kuźni”. Została
ona wkrótce jednoosobową spółką
Skarbu Państwa, z własnymi problemami i własnym programem
działania.
Gmina również. Może trochę
szkoda.

Za pan brat z zimą i... Izbą Regionalną
Dzieci uczestniczące w akcji
„Z zimą za pan brat” organizowanej przez Świetlicę Środowiskową
w Sułkowicach i szkoły naszych
miejscowości, dwukrotnie odwiedziły Izbę Regionalną w starej szkole. W połowie ferii zwiedziły ją (zob.
fotografia na stronie obok) zadając
tysiące pytań jej kierownikowi Ryszardowi Judaszowi. Dowiedziały
się o historii swoich miejscowości,
oglądały przedmioty, jakimi dawniej
posługiwali się ludzie w życiu codziennym i pracy, a nawet zabawki,
jakimi bawili się ich dziadkowie.
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Zainspirowane tą wizytą przygotowały podczas zajęć świetlicowych plakaty – z każdej miejscowości, przedstawiając je tak, jak
wyobrażają sobie, że wyglądały
przed 40 laty. Plakaty te wręczyły
Ryszardowi Judaszowi (zob. fotografia na stronie okok), a na ręce
burmistrza i pani wiceburmistrz
delegacje z Harbutowic i Krzywaczki przekazały do Izby albumy
ze starymi fotografiami.
Piątkowe spotkanie w Izbie
było zarazem zakończeniem zimowiska, ale dla wielu z obecnych

tam dzieci rozpoczęła się właśnie
przygoda z historią i tradycją własnej małej ojczyzny.
Na „wręczanie” dzieci przyszły po projekcji filmu w ośrodku
kultury, rozdaniu słodyczy i nagród w licznych konkursach podczas akcji.
Zimowisko trwało od 16 do
27 lutego. Sfinansowane zostało
z budżetu Świetlicy Środowiskowej i Funduszu Pełnomocnika
Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych
red.
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