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Wielkanoc 2009
Bierzemy udział w rekolekcjach wielkopostnych i nabożeństwach,
wędrujemy
dróżkami
Kalwarii i Drogą Krzyżową po
ulicach naszych miejscowości, wyplatamy palmy, palimy „judasze”,
obchodzilmy ceremonie Triduum
Paschalnego, święcimy pokarmy

Wybrane z numeru:
i zapalamy rezurekcyjne świece.
Przez cały marzec i kwiecień przygotowywaliśmy się do tych Świąt,
najważniejszych w naszym kalendarzu religijnym i obyczajowym.
Dokumentację fotograficzną części z nich znajdą Państwo na naszych okładkach.

Życzymy Państwu obfitości darów Wielkiej Nocy,
spełnienia nadziei, które towarzyszą temu wielkiemu Misterium,
wspaniałych Świąt,
które staną się zaczynem wspaniałego życia,
pełnego Wiary, Nadziei i Miłości.
Redakcja i współpracownicy

Wspomnienie o Stanisławie Chorobiku s. 3
Inwestycje w marcu

s. 5

Półmetek kadencji

s. 9

Bezpieczny Przedszkolak

s. 16

Po prostu Rewelacja

s. 23

Chwała Gospodyniom

s. 24

Polska Wielkanoc we Francji

s. 25

Terminarze rozgrywek piłkarskich s.26–27
Niedziela Palmowa w Krzywaczce

Słoneczne Promyki
w Przedszkolu nr 2

Sułkowice w finale BDI nie przez
Wzorcowych Urzędów Krzywaczkę

Dla najmłodszych przedszkolaków z naszej gminy w Przedszkolu nr 2 powstał oddział „Słoneczne
Promyki”. Uroczystość otwarcia
odbyła się 28 lutego. Byli goście,
przecinanie wstęgi, smakołyki.
Maluchy doskonale się zaaklimatyzowały i obecnie mają pełne ręce
roboty przy witaniu wiosny.

Kapituła konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”zakwalifikowała nasz Urzad Miejski do grona 4 tegorocznych finalistów. Pod
koniec kwietnia przeprowadzone
zostaną audyty w tych urzędach,
a zwycięzca ogłoszony zostanie
w czerwcu. Już teraz obecność, po
raz drugi z rzędu, w gronie najlepiej zarzadzanych urzędów Małopolski jest znaczącym sukcesem.

Relacja z otwarcia czyt. s. 22.
Fotoreportaż
na trzeciej stronie okładki.

Więcej na ten temat na str. 6–7.

W poniedziałek 27 kwietnia
w godz. od 9 do 14
będzie pełnił dyżur wydelegowany
pracownik Urzędu Skarbowego
w Myślenicach.
Rozwiązanie takie sprawdziło
się rok temu. Skorzystało z niego
wielu mieszkańców, chwaląc sobie życzliwość dyżurującego oraz
możliwość uniknięcia długich kolejek w Urzędzie Skarbowym.
Przy okazji przypominamy P.T.
Podatnikom, że termin składania
zeznań rocznych upływa w czwar-

Mieszkańcy, burmistrz, a ostatnio również radni odrzucili możliwość przeprowadzenia Beskidzkiej
Drogi Integracji przez terytorium
Krzywaczki. Przyjęcie kolejnego
wariantu Biura Projektów Klotoida wymagałoby – jak się okazało
w terenie – wyburzenia dużej części
nowego osiedla na Skotnicy. Mieszkańcy sugerują jej przebieg polami
przy granicy z Głogoczowem.
Więcej na str.4.

Biblioteka i OK

Z PIT-em do gminy
Mieszkańcy naszej gminy
mogą, wzorem ubiegłego roku, złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, gdzie w sali obsługi klienta
zostanie zorganizowany punkt składania zeznań rocznych.

s.27

tek 30 kwietnia. Zachęcamy jednak, by nie czekać na osatnią chwilę
i skorzystać z naszej propozycji.
Jednocześnie informujemy,
że Urząd Skarbowy w Myślenicach
w dniach od 27 do 30 kwietnia będzie
czynny w godzinach od 7 do 18.
Dodatkowo w ramach „Dni
Otwartych” Urzedu Skarbowego
w sobotę 25 kwietnia w godzinach
od 7 do 13 będzie można uzyskać fachową pomoc specjalistów
w zakresie rozliczenia rocznego,
a także załatwić inne sprawy istotne dla podatników (w dodatkowych
terminach bez obsługi kasowej).
Wiecej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego:
www.us.myslenice.pl.
Małogrzata Dziadkowiec
Sekretarz Gminy

Na
sesji
nadzwyczajnej
w dniu 30 marca rada miejska
uchwaliła wydzielenie Miejskiej
Biblioteki Publicznej ze struktur
Ośrodka Kultury w Sułkowicach.
W myśl podjętej uchwały nikt
z zatrudnionych dotąd nie straci pracy, zaś koszta operacji mają
być minimalne, bowiem jest to
wyłącznie zmiana strukturalna,
zgodna z obowiązującym prawem
i zaleceniami organów kontrolnych nadzorujących pracę gminy.
Biblioteka i Ośrodek Kultury będą
działały w dalszym ciągu w oparciu o posiadany majątek. Biblioteka przystąpi do sieci międzybibliotecznej i będzie miała możliwość
korzystania z rządowych programów przewidzianych dla bibliotek
publicznych.
Szerzej na ten temat
czyt. na str. 14
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Nie tędy Beskidzka Droga Integracyjna
Czy BDI okaże się dla naszej gminy szansą na rozwój czy przeciwnie – zagrożeniem dla rozwoju naszych miejscowości? Wszystko zależy od rozsądnego wyboru trasy jej przebiegu. Rozumiejąc
konieczność budowy takiej arterii, samorząd i sami mieszkańcy szukają optymalnych rozwiązań.
Rada Miejska na posiedzeniu
w dniu 24 marca odrzuciła kolejne
podwarianty przeprowadzenia Beskidzkiej Drogi Integracji przez
Krzywaczkę.
Beskidzka Droga Intergacyjna – kolejna krajowa droga
ekspresowa przechodząca przez
teren naszego powiatu – jest bez
wątpienia potrzebna. Ma połączyć
Bielsko-Białą z Krakowem. Ma też
być znacznie bezpieczniejsza niż
połączenie obecne.
Jak potwierdziło zebranie
wiejskie w Krzywaczce w niedzielę 22 marca, mieszkańcy i samorządowcy nie są przeciwni samej
drodze, rozumieją jej konieczność,
a co więcej – uznają, że rozsądnie
przeprowadzona, może okazać się
szansą na rozwój ich miejscowości.
Zapisali to nawet w analizie SWOT
przygotowanej do Planu Odnowy
Miejscowości Krzywaczka.
Jednak jej przebieg powinien
zakładać jak najmniejsze koszta
ludzkie. Taki miał być najnowszy
wariant proponowany przez Biuro
Projektów „Klotoida”. Twierdzono, że zakłada on wyburzenie zaledwie kilku domów na Skotnicy.
Mieszkańcy Skotnicy wzięli
udział – wraz z burmistrzami gminy Sułkowice, pracownikami referatu inwestycji UM oraz radnymi
– w wizji lokalnej w czwartek 19
marca. Okazało się, że planowany
przebieg BDI wymagałby wybu-

rzenia sporej części dzielnicy. Są
to domy w większości nowe lub
budowane. W piątek, podczas spotkania z przedstawicielem Biura
Projektów „Klotoida”, uczestnicy
wizji lokalnej odrzucili proponowany wariant przebiegu Drogi.
Kolejne proponowane warianty przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracji wciąż jednak wyglądają na
kreślone zza biurka, bez uwzględnienia kosztów społecznych i materialnych zarówno ludzi, którzy
muszą zostać przesiedleni, jak
i samego inwestora. Przecież każdy zburzony dom pociąga za sobą
niemałe odszkodowanie, mające
zapewnić ludziom możliwość odtworzenia posiadanego majątku
w innym miejscu.
Opinię tę podtrzymało zebranie wiejskie w Krzywaczce i w trybie uchwały poparło mieszkańców
Skotnicy. Oni sami wskazali możliwość zmiany przebiegu drogi na
znacznie mniej kłopotliwy, jednak
przy tym wariancie konieczna
będzie dodatkowa konsultacja ze
społecznością Głogoczowa.
Generalnie proces konsultacji
przebiega bez większych zgrzytów.
Nikt zapewne nie spodziewał się,
że w tak poważnej sprawie inwestor
uzyska natychmiastowy consensus.
Proces konsultacji z gminą i mieszkańcami Krzywaczki prowadzony
jest od kilku miesięcy. Odbyły się
spotkania i rozmowy, o których in-

Mieszkańcy Krzywaczki przedstawili
własny wariant przebiegu drogi.
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

formowano ogłoszeniami, na stronie internetowej gminy ukazywały
się materiały informacyjne i analizy
w „Klamrze”, informowali księża
z ambon, mówiono na ten temat
przy każdej nadarzającej się okazji i na różne możliwe sposoby. Za
tym bardziej krzywdzący pracownicy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach uznają zarzut sformułowany
w „Dzienniku Polskim” przez dziennikarkę, która, jak twierdzą, nie
rozmawiała z nikim w Urzędzie: ani
z burmistrzami, ani z pracownikami,
nie zasięgnęła też opinii mieszkańców Krzywaczki i Skotnicy, mieszkających na stałe w tej miejscowości
i licznie biorących udział w spotkaniach. W swoim artykule powoływała się jedynie na wypowiedź
właścicielki domu w budowie,
która nie mieszka jeszcze na terenie gminy oraz cytowała wyrwany
z kontekstu fragment wypowiedzi
burmistrza.
awz

Spotkanie mieszkańców i władz gminy z projektantem Beskidziej Drogi Intergracyjnej w Sułkowicach w Starej Szkole.
fot. Jan Zdrzenicki
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Wspomnienie o Stanisławie Chorobiku
... odszedł od nas Człowiek wielki i szlachetny
W dniu 4 kwietnia, na Cmentarzu Parafialnym w Sieprawiu,
pożegnaliśmy ś.p. Stanisława Chorobika – starostę myślenickiego.
Miałem przyjemność współpracować z nim przez całą kadencję,
w latach 2002 – 2006.
W czasie pełnienia przeze
mnie funkcji starosty myślenickiego, Stanisław Chorobik był
przewodniczącym rady powiatu
w Myślenicach. Dał się wówczas
poznać jako człowiek konkretny
i konsekwentny, a przy tym otwarty i życzliwy. Potrafił mówić otwarcie rzeczy trudne, jednak z zachowaniem wielkiego szacunku dla
odmiennych poglądów i postaw.
W poprzedniej kadencji nie brakowało sytuacji dramatycznych
– strajków, pomówień i politycznych nacisków. W tych sytuacjach
zawsze można było polegać na ówczesnym Przewodniczącym Rady,
na jego rozsądnych ocenach i konsekwentnej realizacji najlepszych
dla powiatu rozwiązań. Tym zaskarbił sobie szacunek zarówno wśród
przyjaciół jak i przeciwników.
Takiego Stanisława Chorobika poznałem i z takim się zaprzyjaźniłem. Takiego z radością powitałem jako mojego następcę.
Jego
niezwykłość
jednak
objawiła się szczególnie w ostat-

nich
dwóch
latach,
kiedy
przyszło
mu
pełnić funkcję
ze świadomością
postępującej, śmiertelnej
choroby.
A przecież musiał podejmować
trudne
decyzje,
pod
presją opinii publicznej i środowisk politycznych.
Trzeba
głębokiej wiary
i
niezwykłego hartu ducha, aby do
ostatnich dni,
z pełną świadomością stanu zdrowia, walczyć
o sprawy wielkie i nie zapominać
o tych codziennych: od prywatyzacji szpitala po remonty dróg. Pomimo słabości i cierpienia pracować
uparcie z narastającą pewnością,
że nie doczeka się owoców tej pracy. Te ostatnie lata szczególnie pokazały, że odszedł od nas Człowiek
wielki i szlachetny. Pozostanie po
nim pustka, którą trudno będzie
wypełnić. Pozostanie jednak także
przykład samorządowca i funkcjo-

O g ł o s z e n i a

U r z ę d u

Ja wszakże nie zapomnę.
Adam Gumularz

M i e j s k i e g o

Nowe zasady rejestracji firmy
Od 31 marca wprowadzony
został nowy system ewidencji
działalności gospodarczej. Ma on
ułatwić przedsiębiorcom procedurę zakładania bądź likwidacji firmy. Załatwianie tych formalności
jest obecnie bezpłatne i powinno
sprowadzać się do wypełnienia
jednego druku w jednym urzędzie
– „jednym okienku”.
Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność, zmienia jej rodzaj, zawiesza działalność lub ją
likwiduje, zgłasza te informacje na
jednym, powszechnie obowiązującym druku EDG-1. Wniosek ten jest
równocześnie wnioskiem do Urzędu
Statystycznego o nadanie numeru

nariusza publicznego, na którym
powinni się wzorować wszyscy
politycy, od szczebla lokalnego po
rządowy.
Żegnaj Przyjacielu, mamy
nadzieję, że Pan nagrodzi Cię za
piękne życie, piękne do końca.
Mamy nadzieję, że nie zapomną
Cię i ludzie, którym służyłeś do
ostatnich dni swego życia.

REGON, do Urzędu Skarbowego
o nadanie numeru NIP oraz do zgłoszenia do ZUS płatnika składek.
Wniosek składa się wyłącznie
w Urzędzie Miejskim, który pośredniczy pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędem Statystycznym,
Skarbowym, ZUS-em oraz KRUSem w dalszej procedurze rejestracji firmy.
Druk EDG-1 i załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim
w Sułkowicach i na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
www.mg.gov.pl.
Druk należy złożyć osobiście.
Obecnie wpis, zmiana wpisu
i wykreślenie są wolne od opłat.

Wnioski o dopłaty
obszarowe
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Myślenicach w ramach pomocy dla rolników w okresie dopłat, tj. od 1 kwietnia do 15
maja br. zorganizował na terenie
Gminy Sułkowice dyżury doradców, którzy przyjmują rolników
w Starej Szkole w Sułkowicach
– Rynek 6 w tym okresie od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14.
Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2009 roku
jest odpłatna. Stawka podstawowa
wynosi 25,00 zł plus 2,00 zł za każdą nastepną działkę ewidencyjną,
jednak nie więcej niż 100,00 zł.
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Zarządzanie po ludzku
W ubiegłym roku tytuł Wzorcowego Urzędu Małopolski przyzany został Sułkowicom za
modelowe rozwiązania we współpracy z organizacjami pozarzadowymi i metody pobudzania aktywności społecznej. Do tegorocznej edycji konkursu nasza gmina zgłosiła „Opracowanie, wdrożenie i zarządzanie wieloletnim planem inwestycyjnym”.
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) opracowywany był i jest
wdrażany oraz zarządzany – jak napisano we wniosku aplikacyjnym
do konkursu „Wzorcowy Urzad
w Małopolsce” – krok po kroku,
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Z założenia ma on
stać się podstawowym narzędziem
zarządzania procesami inwestycyjnymi w gminie, umożliwiać stały
monitoring i ewaluację zadań inwestycyjnych, ułatwiać dokonywanie wyboru najlepszych rozwiązań
dla gminy, mając na uwadze aspiracje, ale też realne możliwości oraz
szanse, które stwarza integracja
europejska. Zapewnia długofalową
stabilizację gminy poprzez wcześniejsze przewidywanie potrzeb
i wybór najlepszej metody finansowania, która umożliwi ich zaspokojenie. WPI stanowi także formalny
mechanizm decyzyjny, pozwalający na obiektywizację procesów wyboru inwestycji.

Jak powstawał WPI?
Przyjęty został na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w ubiegłym
roku, ale jego opracowanie wymagało podjęcia szeregu powiązanych ze sobą prac i etapów działania. Konieczne było wypracowanie
aktualnej Strategii Rozwoju Gminy
Sułkowice na lata 2008-2020 oraz
innych dokumentów strategicznoplanistycznych, opracowanie narzędzia informatycznego do skonstruowania WPI i zarządzania nim,
a także zakwalifikowanie zadań inwestycyjnych do 4 grup odpowiadających etapom cyklu inwestycyjnego: I – czyli inwestycje w realizacji,
P – przygotowane, D – w przygotowaniu i K – postulaty inwestycyjne.
– WPI powstawał przy szerokiej konsultacji społecznej, z zaangażowaniem wszystkich czynników
społecznych gminy i ogromnym nakładem pracy urzędników. Kolejne
etapy pracy obejmowały: analizę
zgłoszonych zadań, przygotowanie
fiszek projektowych, dokonanie
oceny strategicznej zadań, sporządzenie listy rankingowej uwzględ-
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niającej ocenę strategiczną, analizę możliwości finansowych gminy
– bilansowanie planu w wariantach: optymistycznym, realistycznym, pesymistycznym. Konieczne
było też opracowanie Wieloletniego
Planu Finansowego gminy jako integralnej części WPI. Ostatni etap,
czyli permanentny monitoring
i ewaluacja WPI, trwa przez cały
okres jego realizacji – podkreśla
skarbnik gminy Teresa Garbień.

Komu to potrzebne?
– Stosowanie incydentalnego planowania inwestycyjnego
w latach poprzednich skutkowało
niemal całkowitym brakiem przygotowanych projektów inwestycyjnych, a tym samym uniemożliwiało pozyskiwanie dofinansowania
zewnętrznego. Za priorytet uznaliśmy więc przyjęcie konsekwentnego
modelu zarządzania publicznego
i – w konsekwencji – stworzenie lub
pilną aktualizację wszystkich dokumentów strategicznych i planistycznych gminy.Za niezmiernie ważne
uznaliśmy uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej dla podejmowanych działań poprzez tworzenie
dokumentów strategicznych metodą partnerską, z aktywnym udziałem przedstawicieli samorządu,
szerokiej reprezentacji środowisk
biznesowych, organizacji pozarządowych i zwykłych mieszkańców –
mówi burmistrz Piotr Pułka
Mając na uwadze spójność do11%istotnych dla rozwoju
kumentów
gminy, 19 marca 2007 roku powołany został w Urzędzie Zespół ds.
Rozwoju Przedsiębiorczości i Promocji Gminy, do którego zadań należy między innymi analizowanie
i diagnozowanie zjawisk społecznych, opracowywanie programów,
kreowanie warunków rozwoju.
– W ramach prac Zespołu został
również opracowany Wieloletni
Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na22%
lata 2009 - 2015. Znalazły
w nim miejsce wszystkie postulaty
inwestycyjne, jakie wniesiono do
Urzędu, zarówno poprzez zespoły
powołane do budowania Strategii

Rozwoju Gminy i Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak i indywidualnych wniosków mieszkańców.
Opracowany WPI ma charakter
dokumentu kroczącego, otwartego.
Oznacza to, że stwarza on możliwości uaktualniania zadań, wprowadzania nowych, a także ich wykreślania lub odsuwania w czasie,
zależnie od zmiany sytuacji – wyjaśnia przygotowująca aplikację
konkursową kierownik Zespołu,
wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

Słowo o metodzie
Zrealizowanie tej nowatorskiej procedury planowania byłoby
w zasadzie niemożliwe bez nowoczesnego, autorskiego narzędzia
informatycznego,
opracowanego
przez Koordynatora Zespołu Adama Gumularza. – Do stworzenia
tego narzędzia wykorzystałem uniwersalne oprogramowanie (arkusz
kalkulacyjny Excel), a dokładnie 6 skoroszytów, których dane
zostały wzajemnie powiązane,
a następnie zadania zostały zintegrowane w swoich grupach. Zastosowane narzędzie informatyczne
pozwala – bez konieczności jakiejkolwiek modyfikacji modelu – na
szybką aktualizację WPI, wprowadzanie zmian w rankingu, zmian
sposobu finansowania. Scalony
dokument pozwala na śledzenie
postępu w realizacji inwestycji,
urealnianie czasu realizacji oraz
analizę zadłużenia gminy. Stały
dostęp do dokumentu („końcówki”)
w kilku referatach Urzędu pozwala na ciągłe monitorowanie Planu
– podkreśla Adam Gumularz.
Model matematyczny wykorzystany w zestawieniu rzeczowo
-finansowym umożliwia szybkie
oraz sprawne wprowadzanie modyfikacji oraz tworzenie spójnych
z modelem wariantów. Ułatwia bilansowanie, wyznaczanie źródeł
finansowania, pozwala na odsuwanie w czasie lub przyspieszanie inwestycji w zależności od środków
finansowych będących w dyspozycji gminy. Jedynym ograniczeniem
swobody posługiwania się WPI
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są zadania, do których gmina jest
zobligowana obowiązującym prawem oraz priorytetowo traktowane
w naszej gminie zadania z zakresu
ochrony środowiska. Programowanie zadań inwestycyjnych ułatwia
dostęp do zewnętrznych środków
finansowych, ponadto niemal automatycznie generuje stałe analizowanie kosztów i zadłużenia gminy.
Umożliwia realizację zamierzeń
strategicznych w sposób oszczędny i w maksymalnie możliwym
zakresie. Zapewnia efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych
i uniknięcie marnotrawstwa.

Korzyści nie tylko materialne
– Praca nad przygotowaniem
i wdrożeniem WPI, prócz wymiernych korzyści wymienionych wyżej, przyniosła również korzyści
niematerialne. Pozwoliła na pełniejsze wykorzystanie potencjału
intelektualnego kadry urzędniczej
i integrację wokół wspólnych celów, a także silniejszą identyfikację z Urzędem i działaniami
Gminy. W procesie zarządzania
inwestycjami przypisane zostały
wyraźne zakresy odpowiedzialności indywidualnej i zespołów roboczych, co pozwala na usprawnienie
i płynność przygotowania inwestycji. Szerokie konsultacje społeczne
przy tworzeniu dokumentów strate-

gicznych i WPI (spotkania, ankiety,
zespoły strategiczne) były poważnym etapem budowania społeczeństwa obywatelskiego naszej gminy.
Natomiast dla przeciętnego mieszkańca, który jest zainteresowany
pracami gminy, procesy decyzyjne
stały się przejrzyste. Powszechnie
dostępna jest informacja o osobach
odpowiedzialnych za realizację
– mówi burmistrz Piotr Pułka.

Misja
W
„Regulaminie
Organizacyjnym” Urzędu Miejskiego
w Sułkowicach zapisana jest misja: „Urząd ma stanowić źródło
postępu i rozwoju administracji
samorządowej oraz całej gminy”,
zaś przyjęty model działania,
w którym o przyszłości gminy
mogą w jak najszerszym zakresie
decydować jej mieszkańcy, odzwierciedla wielokrotnie cytowane
credo „Najważniejsi są ludzie”.

Konkurs
Mechanizm tworzenia i zarządzania WPI zgłoszony został jako
rozwiązanie w zarządzaniu gminą
do konkursu MISTIA na „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Dotarcie
do finału konkursu jest nie tylko
potwierdzeniem słuszności działań
podjętych przez gminę, bo co do
tego nikt w Sułkowicach nie mial

watpliwości. Obok wymiernych korzyści w postaci nagród dla gminy,
jest to przede wszystkim wydarzenie prestiżowo–medialne.
Podobnie
jak
zwycięstwo
w ubiegłorocznej edycji tego
konkursu – tegoroczne zakwalifikowanie do czołówki finalistów
obok jak znacznych ośrodków, jak
starostwo powiatowe w Chrzanowie, czy urzędy miast Nowy Targ
i Trzebinia, jest ważne ze względu na wizerunek naszej gminy na
zewnątrz. Nie jest obojetne nam,
mieszkańcom gminy, czy jesteśmy postrzegani jako zapuszczona
prowincja gnębiona problemami
ekonomicznymi i bezrobociem,
czy też, pomimo problemów natury obiektywnej – jako społeczność
otwarta, zdolna do podejmowania
konstruktywnych, twórczych działań. Taki obraz skutkuje nie tylko
promocją gminy w mediach i środowisku samorządowym, ale też ma
wpływ na decyzje osób i firm, które
zdecydują się u nas zainwestować,
a także bez wątpienia wspiera
nasze wnioski aplikacyjne o zewnętrzne środki finansowe. Zapewne wpływa też pozytywnie na
nastroje samych mieszkańców
i pobudzą wolę działania tych, którzy widzą sens angażowania się
w życie publiczne.
Anna Witalis-Zdrzenicka

Inwestycje w marcu
W dalszym ciągu głównymi celami Samorządu Sułkowic są działania związane z inwestycjami proekologicznymi i poprawą jakości usług w tym zakresie. Niemniej istotne są inwestycje związane
z infrastrukturą drogową. Te dwa typy zadań stanowią obecnie priorytety w naszych inwestycjach.
Zakończył się okres sporządzania sprawozdań i rozliczeń inwestycji za rok 2008. Obecnie trwają prace przewidziane na rok bieżacy.

Inwestycje proekologiczne
Na składowisku odpadów komunalnych w Sułkowicach przygotowywane jest wykonanie linii
sortowniczej do odzysku surowców wtórnych. Wykonano wiatę
kompostowni, zakończono budowę murów oporowych i konstrukcji, zrealizowano sieć wodociągową
i kanalizacyjną w obrębie obiektu.
Zmontowano i uruchomiono kabinę sortowniczą. Dostarczono
sprzęt kołowy: ciągnik, przyczepy,
ładowarkę. wykonywane są robo-

ty wykończeniowe: utwardzenie
terenu, drogi technologiczne i dojazdowe, place manewrowe i składowe. Przewidywany termin zakończenia to koniec maja 2009 r.
Niesprzyjającą
okoliczność
stanowiła marcowa aura poważnie
utrudniająca roboty drogowe w obrębie obiektu. Jednak poprawa pogody powinna umożliwić zakończenie
zadania w planowanym terminie.
Uruchomienie obiektu pozwoli na bardziej racjonalne postępowanie z odpadami. Przypomnijmy,
że zgodnie z dyrektywą unijną
samorządy zobowiązane zostaną
do znacznego ograniczenia ilości
odpadów trafiających na składowiska. System selektywnego gro-

madzenia poszczególnych frakcji
odpadów pozwoli na zwiększenie
ilości odpadów odzyskiwanych
poprzez recykling materiałowy.
Szczególnie ważną kwestią jest
selektywne gromadzenie i odzysk
odpadów ulegających biodegradacji. Zaproponowane rozwiązania
systemu zbiórki, transportu i odzysku takich odpadów (z uwzględnieniem osadów ściekowych) pozwolą
na bezpieczne dla środowiska ich
zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie w postaci kompostu.
Drugą poważną inwestycją
w realizacji jest budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku.
Zakończono
roboty
związane
z konstrukcją zbiornika i komo-
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ry zasuw. Obecnie kompletowana cza to, że potrzeby w tym zakresie Rudnik – Jawornik. W ramach
jest technologia zbiornika. Monto- są jeszcze bardzo duże. Według zadania przewidziano położenie
wane są urządzenia do sterowania, posiadanej przez gminę koncepcji nowych nawierzchni i remont istwykonywana jest linia zasilająca. będzie to ok. 1/3 sieci kanalizacyj- niejących przepustów. W związku
Szczególnie istotna inwestycja nej, biorąc pod uwagę fakt, że po- z prowadzonymi pracami czekaw kontekście okresowych braków zostaną do skanalizowania rejony ją mieszkańców poważne utrudwody w miejscowości, gdzie do tej mniej zurbanizowane, o mniejszej nienia w ruchu. Największe napory problem ten nie występował. koncentracji zabudowy niż ma to silenie robót przewidziane jest
na okres letni. aby maksymalnie
Po zrealizowaniu drugiego etapu miejsce w Sułkowicach.
inwestycji, tj. pompowni wody
Bardzo dużo osób zgłasza zmniejszyć uciążliwość dla mieszw rejonie Oblasku, której zada- się do Urzędu z prośbą o korektę kańców. Odpowiedzialnym za reniem będzie tłoczenie wody z uję- trasy kanalizacji zarówno w Suł- alizację zadania jest Zarząd Dróg
cia na Gościbi, problem dostar- kowicach jak i w Rudniku. Część Wojewódzkich w Krakowie, a roczania wady zostanie znacznie z nich, pomimo że wcześniej boty wykonuje Firma STRABAG.
Niezależnie prowadzone są
złagodzony.
wyraziła zgodę na wejście w teTrwa budowa sieci wo- ren, teraz chce się wycofać z po- roboty związane z budową choddociągowej. Wykonano około czynionych uzgodnień. W wielu nika wzdłuż ul. Sucha Góra do
1800 mb wzdłuż ul. Partyzantów przypadkach jest to niemożliwe. Rudnika, około 1400 mb. Prace
w Sułkowicach. Przygotowane Korekty trasy możliwe są jedynie wykonuje Zakład Gospodarki Kosą materiały do wykonania ko- w obrębie działki i tylko w wyjąt- munalnej w Sułkowicach.
Na drogach powiatowych na
mory redukcyjnej w rejonie ul. kowych okolicznościach. PozostaTysiąclecia. Inwestycja alterna- łe zmiany wymagają powtórnego rok 2009 przewidziany jest remont ulicy Tysiąclecia od strotywnego zasilania Sułkowic
ny Jastrzębi, a także budowa
i dalszych miejscowości była
I etapu chodnika w trakcie ul.
konieczna ze względu na dużą
Dolnej w Rudniku.
awaryjność czterdziestoletnieInwestycje
na
drogach
go już rurociągu, jak również
gminnych to między innymi:
planowaną budową kanalizacji
modernizacja
nawierzchni
w rejonie ulic Kowalska i Na
dróg: Halawówka i Końcówka
Węgry w Sułkowicach. Zakońw Harbutowicach, Jaworzna
czenie inwestycji zaplanowano
w Krzywaczce oraz drogi od ul.
na początek przyszłego roku.
Wąskiej w Sułkowicach. Zlecono
Systematycznie postępuwykonanie projektu parkingu
je budowa kanalizacji saniprzy ul. Tysiąclecia w Sułkowitarnej w Sułkowicach i Rudcach kontynuowane będą prace
niku. Mimo niekorzystnych Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku.
fot. z archiwum UM
przy modernizacji parkingu na
warunków
atmosferycznych
prace wykonywane są termino- uzgodnienia w ZUDP, sporządzenia Zielonej w Sułkowicach.
wo. Zakontraktowano ponad 30 nowego projektu i uzyskania pokm sieci oraz prawie 500 przyłą- zwolenia na budowę. Warto o tym ...i pozostałe
czy domowych. O skali i wielkości pamiętać na etapie uzgadniania
Złożono wniosek do Minizadania niech świadczy fakt, że przebiegu trasy, przed wykona- sterstwa Sportu i Turystyki na
do tej pory w Gminie Sułkowice niem projektu budowlanego.
budowę boiska wielofunkcyjwybudowano od 1997 roku około
W związku z rozbudową sieci nego przy Szkole Podstawowej
40 km sieci kanalizacyjnej i podłą- kanalizacyjnej konieczna jest roz- w Sułkowicach. Wartość inweczono prawie 800 posesji. Zarów- budowa oczyszczalni ścieków. stycji wyceniono na 431,2 tys. zł,
no w Rudniku jak i Sułkowicach Trwają uzgodnienia i konsultacje z czego możliwe dofinansowazadania realizowane są w oparciu związane z wykonaniem doku- nie wynosi 200 tys. zł. Przygotoo środki pochodzące z pożyczki mentacji technicznej na rozbudo- wano postępowania przetargoz WFOŚiGW w Krakowie. Nieza- wę oczyszczalni ścieków w Bierto- we na wykonanie tego boiska,
leżnie zostanie złożony wniosek wicach. Projektant złożył wniosek a także na sporządzenie dokuo dotacje ze środków Unii Euro- wraz z raportem o wydanie decy- mentacji technicznej rozbudowy
pejskiej w ramach Programu Ope- zji o środowiskowych uwarunko- szkoły i budowy hali sportowej
racyjnego Infrastruktura i Środo- waniach. Projekt zakłada rozbu- w Rudniku.
wisko. Termin złożenia wniosku dowę do przepustowości 1800 m3
Przygotowywane są dokuaplikacyjnego wyznaczono na 30 na dobę. Wartość szacunkowa to menty na modernizację obiektu
kwietnia tego roku.
ok. 7 mln zł.
i utwardzenie terenu działki nr
Jest to największa inwestycja
317/1 w Krzywaczce z przeznaInwestycje drogowe
prowadzona w ostatnich latach
czeniem na Centrum Kultury.
o wartości prawie 10 milionów złoNiemniej istotne są inwe- 31 marca skierowany został wniotych. Po zrealizowaniu tych zadań stycje związane z infrastrukturą sek do Programu Rozwoju Obszaokoło 40 % mieszkańców gminy drogową. W tym roku czeka nas rów Wiejskich na dofinansowanie
będzie korzystało z systemu kana- przede wszystkim moderniza- tej inwestycji.
lizacji sanitarnej zbiorczej. Ozna- cja drogi 955 i 956 Biertowice –
Jerzy Biernat
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Piotr Pułka
Burmistrz Gminy Sułkowice

Najważniejsi są ludzie
podsumowanie na półmetku kadencji

– Co Pana zdaniem można
było zrobić lepiej?
– Zadbać o lepszą reklamę
tego, co zrobiliśmy do tej pory.
fragment wywiadu
dla „Dziennika Polskiego”

Być burmistrzem to z jednej strony bardzo duża odpowiedzialność, a z drugiej – służba człowiekowi. Dlatego mottem naszej działalności stało się hasło „Najważniejsi są ludzie”. Jak się później okazało, takie nastawienie zaowocowało sukcesem w konkursie na Wzorcowy
Urząd w Małopolsce, organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Urząd Marszałkowski i Bank
Gospodarstwa Krajowego. Nasz system współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano za ,,modelowy, pionierski przykład nowoczesnego świadczenia usług publicznych, nie tylko w skali Małopolski, ale całego kraju”.
Jesteśmy mało zamożną gminą, by nie powiedzieć biedną. Dlatego nasz budżet jest niewielki,
a sytuacja materialna wielu ludzi
zależy od fali zwolnień w wiodących
zakładach pracy. Jako gmina potrzebujemy pomocy w postaci środków
zewnętrznych, by móc inwestować.
Jako gmina musimy sami nieść pomoc osobom potrzebującym, których jest u nas tak wiele. Od samego początku byłem przekonany, że
jest to sprawa społeczna nr 1.
Gmina nie jest w stanie urzędowo rozwiązać wszystkich problemów, choćby dlatego, że wiele z tych
osób, które potrzebują pomocy,
krępuje się z niej korzystać. Dlatego postanowiliśmy postawić na
współpracę z organizacjami społecznymi nastawionymi na działalność na rzecz drugiego człowieka, stworzyć w gminie klimat
sprzyjający solidarności społecznej. I udało się, a skala aktywności
i skuteczności organizacji przerosła
najśmielsze oczekiwania. Wystarczył impuls z naszej strony, życzliwa zachęta i zapewnienie organizacjom niezbędnych warunków do
ich pracy statutowej. Okazało się,
że mamy wspaniałych, wrażliwych
ludzi, którzy poświęcają swój czas
i zaangażowanie. Dlatego powtarzam: Najważniejsi są ludzie.
Współpracujemy również ze
Stowarzyszeniem Wspierania Osób
Niepełnosprawnych Kolonia. Od
tego roku pomoc gminy dla SWON
została rozszerzona o zatrudnienie
specjalistów w centrum rehabilitacji, bowiem „Kolonia” nie otrzymała środków z PFRON.
Bardzo dobrze układa się
współpraca ze strażami pożarnymi. Staramy się jak najlepiej dbać
o nasze jednostki. W ubiegłym roku
kupiliśmy samochód strażacki dla
OSP Harbutowice, w tym roku właśnie finalizujemy zakup samochodu
dla jednostki OSP w Sułkowicach.

Wprowadzone przez nas rozwiązania zarządcze w dziedzinie
współpracy z organizacjami pozarządowymi i pomoc władz gminy
w pobudzaniu do aktywności społecznej na rzecz potrzebujących zyskały tak wysokie uznanie, że zyskaliśmy tytuł Wzorowego Urzędu
w Małopolsce. Kapituła konkursu
wytypowała ponadto naszą gminę
– jako jedyną w Polsce – do realizacji
pilotażowego programu „Bezpieczny
Przedszkolak – Twórczy Przedszkolak”. Jest on obecnie realizowany
w Przedszkolu w Biertowicach oraz
Przedszkolu nr 2 w Sułkowicach
wspólnie z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego.

W Urzędzie
Sfera społecznej aktywności była i jest naszym oczkiem
w głowie, ale przecież jest tylko
jednym z wielu ważnych działań
podejmowanych przez samorząd
obecnej kadencji. Ich omawianie
zacznijmy od samego Urzędu...
Wykonaliśmy niezbędne remonty w budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki nim Urząd został
dostosowany do współczesnych
standardów i jest teraz wizytówką
miasta. Dziennik podawczy został
przeniesiony na parter budynku
i dostosowany do potrzeb klientów.
Opracowaliśmy Regulamin Organizacyjny i dostosowaliśmy go do
zadań, które wykonuje nasz Urząd.
W ślad za potrzebami została utworzona grupa remontowo-gospodarcza, której zadaniem jest bieżące
utrzymanie czystości na terenie naszych obiektów w całej gminie oraz
wykonywanie remontów we wszystkich budynkach komunalnych. Według opinii mieszkańców Urząd jest
coraz bardziej przyjazny i dostępny,
co potwierdził wynik ankiety „Satysfakcja klientów” przeprowadzonej przez nas wśród mieszkańców

gminy w ubiegłym roku. Utworzona została Straż Miejska. Obecnie
funkcjonariusze odbywają szkolenie i praktyki, a w maju rozpoczną
już swoją regularną służbę.
Korzystamy, dzięki dobrej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ze wszystkich form aktywizacji osób bezrobotnych: staże,
prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i przygotowanie zawodowe.
Urząd na bieżąco stara się
wychodzić naprzeciw potrzebom
mieszkańców. Przypomnę o takich akcjach, jak dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
w Myślenicach w budynku Urzędu Miejskiego, w gorącym okresie rozliczeń rocznych czy dyżury
pracowników w związku z akcją
wymiany dowodów książeczkowych zorganizowane w każdej
miejscowości naszej gminy. Była
to, o ile wiem, jedyna taka akcja
w powiecie myślenickim.
Mając na uwadze potrzebę dobrej komunikacji z mieszkańcami
oraz promocję gminy, ożywiliśmy
gminną stronę internetową. Systematycznie zamieszczane są na
niej informacje dotyczące bieżącej
działalności Urzędu oraz relacje
z wydarzeń ważnych w życiu społecznym naszej gminy. Nawiązaliśmy współpracę z zarządzającymi
samorządową stroną internetową
Polskiej Agencji Prasowej a także
z redakcją Wrót Małopolski i na
obu portalach zamieszczamy swoje
informacje.

Dokumenty strategiczne,
prawo miejscowe i organizacja
Abyśmy mogli ubiegać się
o jakiekolwiek środki zewnętrzne;
unijne czy krajowe, konieczne jest
przejrzyste prawo i posiadanie dokumentów zgodnych z wymaganymi standardami. Opracowaliśmy
więc konieczne dokumenty stra-
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tegiczne dla gminy, a mianowicie:
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategię Rozwoju Gminy Sułkowice na lata
2008-2020, Profil Gminy, Warunki
realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Sułkowic, Lokalną
Strategię Rozwoju LGD, Program
Ochrony Środowiska, Program
Gospodarki Odpadami.
Większość z tych dokumentów
opracowaliśmy bez udziału firm zewnętrznych, siłami pracowników
Urzędu Miejskiego i samorządu.
Wspólnie z komisjami Rady
Miejskiej wypracowaliśmy również
nowe przepisy i dokumenty prawa
lokalnego. Najważniejsze z nich to:
Statuty Sołectw i Rady Osiedla,
Ordynacje wyborcze do organów
pomocniczych gminy, Regulamin
Przyznawania Nagród Samorządowych, Zasady i tryb korzystania
z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę Sułkowice.
Zgodnie
z
oczekiwaniami
mieszkańców i świadomi potrzeby aktualizacji przystąpiliśmy do
zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sułkowice. Ilość wniosków przeszła najśmielsze oczekiwania i pokazała
jak wielkie są potrzeby mieszkańców, a dokładna analiza jakościowa
potwierdziła opracowaną wcześniej
Strategię Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 – 2020. W misji,
która została zapisana dla gminy
Sułkowice wyraźnie akcentowana
jest jej rola jako bezpiecznego miejsca do zamieszkania. Doprowadziliśmy do finału sprawę własności
budynku w Rudniku, przez jednych nazywanym domem kultury
a przez innym strażnicą OSP. Od
1997 roku uchwała Rady Miejskiej
nie została wykonana i budynek,
mimo że zarządzany przez straż,
był własnością gminną. Od ponad
roku strażacy w Rudniku mają już
swoją siedzibę w swoim budynku.

Budżet
Nowatorskim rozwiązaniem,
do którego wszyscy zgodnie dążyliśmy, było uchwalenie budżetu
gminy przed rozpoczęciem roku
kalendarzowego, np. na rok 2008
w grudniu 2007 r., a na rok 2009
w grudniu 2008 r. dało to możliwość
wcześniejszej realizacji inwestycji, przede wszystkim drogowych.
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Po raz pierwszy zastosowaliśmy
też upodmiotowienie zapisów
w inwestycjach drogowych, nazywając poszczególne zadania
od nazw dróg i ulic remontowanych. Pozwoliło to na łatwiejsze
ich rozliczanie i doprowadziło do
zakończenia prac już z końcem
czerwca. Dobrodziejstwem wcześniej uchwalonego budżetu jest
również to, że jako jedna z nielicznych gmin ogłaszamy przetargi
na te zadania już w kwietniu.
Został wprowadzony nowy,
bardzo usprawniający pracę program komputerowy do obsługi kadrowej i księgowej gminy.

W oświacie
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i w dostosowaniu
do zmienionych dużo wcześniej

przepisów – utworzyliśmy Zespół
Ekonomiki Oświaty, który przejął obowiązki obsługi finansowoksięgowej placówek oświatowych.
Po kilku latach stołówki szkolne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sułkowicach powróciły
pod zarząd dyrektorów szkół. Niedopuszczalnym było ustalanie ceny
za obiad przez ajenta bez jakiejkolwiek konsultacji z dyrekcją szkoły
i organem prowadzącym. W wyniku powrotu stołówek do szkół cena
obiadu z planowanej przez ajenta na
6,50 zł zmalała do 3,50 zł za obiad.
Dzięki środkom z rządowego programu dożywiania udało się doposażyć
kuchnie szkolne w każdej miejscowości na ogólną kwotę 35 000 zł.
Obniżenie ceny obiadu spowodowało wzrost liczby dzieci
objętych programem dożywia-
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nia, a w wyniku działań – podejmowanych wspólnie z Radą Miejską – została zwiększona kwota
przeznaczona na dofinansowanie
działalności statutowej klubów
i stowarzyszeń sportowych.
Utworzyliśmy
nową
jednostkę organizacyjną – Świetlicę
Środowiskową, która zajmuje się
dziećmi z rodzin potrzebujących
wsparcia.
Stworzyliśmy regulamin przyznawania nagród burmistrza dla
wybitnych uczniów szkół gminnych, laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Doceniliśmy
również sportowców i za ich osiągnięcia przyznawane są nagrody
burmistrza oraz nagrody dla trenerów i opiekunów. Środki na ten cel
są zabezpieczane w budżecie na poszczególne lata.
Po raz pierwszy od kilku lat
została wykonana regulacja płac
dla pracowników administracji
i obsługi placówek oświatowych.
Została powołana komisja ds.
zdrowotnych dla byłych i czynnych zawodowo nauczycieli.
Został opracowany Regulamin
korzystania z przedszkoli samorządowych i dostosowany, do zmienionych dużo wcześniej przepisów.
Stworzyliśmy przejrzyste zasady
finansowania konkursów szkolnych na szczeblu gminnym, które
są corocznie wpisywane w kalendarz imprez szkolnych i finansowane z budżetu gminy.
Od roku 2007 zorganizowaliśmy transport dzieci do szkół
podstawowych, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.
Dowozem objęte są dzieci ze Sułkowic i Harbutowic. Objęliśmy
opieką dzieci niepełnosprawne,
które są dowożone do ośrodków
rehabilitacyjnych i zgodnie z zawartymi umowami rodzice tych
dzieci otrzymują od nas refundację kosztów dowozu.
Zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzamy trwały zarząd dla
dyrektorów szkół i przedszkoli, który
pozwoli na usprawnienie zarządzania
bezpośrednio przez dyrektorów tych
placówek. Do tej pory umowy majątkowe zawierane przez dyrektorów
były często bezpodstawne.
Postaraliśmy się o dofinansowanie do monitoringu w szkołach
z programu Ministerstwa Edukacji.
W roku 2007 było to 31 000 złotych

dla 3 szkół, a w 2008 roku 12 000 złotych dla szkoły w Rudniku.
Dla dyrektorów szkół i przedszkoli, a także dla sekretarzy szkół
zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące programu Vulcan, który został wprowadzony w naszej gminie
w placówkach oświatowych. W porozumieniu z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana
Kantego Steczkowskiego zorganizowaliśmy szkolenie dla 27 nauczycielek przedszkoli (szerzej o tym szkoleniu piszemy na str. 21 – przyp. red.),
Dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy zorganizowaliśmy
też szkolenie w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Od stycznia tego roku wprowadzena została instrukcjj kancelaryjna do wszystkich placówek oświatowych. Ujednolicone zostały opłaty
za korzystanie z obiadów szkolnych
na wsi i w mieście. Od nowego roku
kalendarzowego utworzony został
też centralny fundusz dokształcania dla nauczycieli.
W ostatnich tygodniach utworzone zostało gimnazjum w Rudniku, które włączone zostało do
ZPO w Rudniku.

Środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Opracowana na początku 2007
roku Strategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych pozwoliła na występowanie gminy i jej
jednostek organizacyjnych (w tym
przypadku OPS) o środki unijne
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami polityki społecznej dotyczącej integracji zorganizowaliśmy
w roku 2007 opłatki dla ludzi samotnych, chorych i potrzebujących
w Sułkowicach i Rudniku. Od 2008
roku Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekty, oparte na finansowaniu z funduszy europejskich:
Aktywni Razem, który obejmuje
kontrakty socjalne oraz spotkanie
integracyjne „Mikołaj dla dzieci”,
Inicjatywy lokalne na rzecz integracji – organizacja spotkań
opłatkowych w każdej miejscowości gminy,
Oddolne inicjatywy edukacyjne – szkolenia dla pracowników
ośrodka.
Małopolski Oddział PFRON
zakwalifikował Gminę Sułkowice
do realizacji pilotażowego programu Uczeń na wsi – mającego na
celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie.
Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie
o niepełnosprawności lub orze-

Lp

Zestawienie pozyskanych środków

Rodzaj

Wartość

1

Wyposaż. składowiska odpadów
komunalnych w Sułkowicach w spycharkę
gąsienicową

Pożyczka

251 930 zł

35%

88 176 zł

08.2007

2

Kanalizacja w Biertowicach etap II

Pożyczka

1 315 940 zł

40 %

526 376 zł

08.2007

3

„Budowa linii sortow- Pożyczka
niczej ... oraz kompostowni …. na terenie
składowiska odpadów
w Sułkowicach.

1 995 574 zł

35%

698 451 zł

04.2008

4

Grant EACEA - Town
twinnings citizens'
meetings

Dotacja

11 714 zł

05.2008

5

Zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP
w Harbutowicach

Pożyczka

100 000 zł

35%

35 000 zł

05.2008

6

Kanalizacja sanitarna Pożyczka
w Sułkowicach, et. IV

5 076 580 zł

40 %

2 030 632 zł

08.2008

Razem

Możliwość
umorzenia

3 539 Eu

8 787 444 zł
3 539 Eu

Kwota umorzenia

Data przyznania

3 665 516 zł
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czenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub
w szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie wsi (Biertowice, Harbutowice,
Krzywaczka, Rudnik).
Opracowany został i przyjęty
uchwałą rady miejskiej Plan Odnowy Miejscowości Krzywaczka, który przewiduje utworzenie
centrum kultury w Krzywaczce
oraz zagospodarowania terenów
sąsiadujących z kościołem na potrzeby rozwijania się i działalności
różnych organizacji działających
w tej miejscowości. Wniosek na finansowanie tego zadania został złożony do Programu Rozowju Obszarów Wiejskich PROW. W tym roku
przystępujemy do opracowania
analogicznych planów odnowy dla
pozostałych wsi.

Inwestycje
Opracowaliśmy
Koncepcję
rozwiązania
gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Sułkowice – a w konsekwencji realizację programu poprzez opracowanie dokumentacji projektowej
w dziedzinie kanalizacji sanitarnej
(łącznie zaprojektowano ok. 50 km
sieci, a wykonano 5500 m w Biertowicach) oraz systemu zaopatrzenia
w wodę (w tym dokumentacja na
modernizację ujęcia wody, zbiornik
wody pitnej w Rudniku V=300 m3,
obejście Sułkowic od ul. Na Węgry–
Tysiąclecia), łącznie ok. 10 km sieci.
Doprowadzono do strategicznego
dla Gminy Sułkowice rozwiązania
polegającego na zasilaniu wodociągu gminnego z planowanego rurociągu Myślenice–Jasienica. Rejony
w bliskim sąsiedztwie Jasienicy
mogą być, według zapewnień, podłączone do kanalizacji budowanej
w tej miejscowości. Został zmieniony regulamin zaopatrzenia ludności
w wodę, z którego wykreśliliśmy
bezprawny zapis mówiący o opłacie przyłączeniowej za możliwość
korzystania z wodociągu gminnego.
Przeprowadziłem też wstępne
ustalenia z gminą Myślenice, która
przystąpiła do projektowania kanalizacji sanitarnej dla wsi Bęczarka,
odnośnie możliwości wpięcia do tej
sieci domów w Krzywaczce graniczących z tą miejscowością.
Strategicznym dokumentem
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dla inwestycji gminnych stał się
Wieloletni
Plan
Inwestycyjny.
Dzięki narzędziom wypracowanym
przy jego tworzeniu możemy prowadzić permanentny monitoring
inwestycji najpilniejszych do wykonania. WPI zglosiliśmy w tym
roku do konkursu Wzorcowy Urzad
w Małopolsce. Jesteśmy już w gronie 4 finalistów.

Nagrody
Za modelowe rozwiązania
w dziedzinie gospodarki odpadami gmina została nagrodzona
w III edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, w kategorii Ochrona
Powierzchni Ziemi. Wraz z tytułem
załączono czek na 75 000 złotych.
Gmina Sułkowice otrzymała Certyfikat „Mecenas Polskiej
Ekologii” z rąk Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej
w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku” pod Honorowym

Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za działania na
rzecz ochrony środowiska.
W
dziedzinie
gospodarki
odpadami należymy do ogólnopolskiej czołówki. Składowisko
odpadów komunalnych w Sułkowicach doposażyliśmy w specjalistyczny sprzęt, tj. spychacz
i samochód specjalistyczny – śmieciarkę. Trwają prace przy budowie
sortowni i kompostowni. Inwestycja ta pozwoli na oszczędzanie
czaszy składowiska i przedłużenie
jej żywotności oraz na zagospodarowanie odpadów organicznych,
przede wszystkim z oczyszczalni
ścieków.
Nasza praca skupiła się również na poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego poprzez budowę chodników lub partycypację
w kosztach ich budowy przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Łącznie zakontraktowano
(w części wykonano) ok. 6 km.
Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski. Nasza Gmina otrzymała Tytuł „Bezpieczne

Zgodnie z przyjętym limitem wydatków na lata następne w gminie powinny
zostać zrealizowane następujące zadania:

Okres
realizacji

Łączne
nakłady

2008

2009

Program uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Sułkowice - ochrona
środowiska

2007-2010

20 392 497

6 200 000

8 212 552

5 979 945

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sułkowicach Etap IV

2007-2010

10 735 997

2 500 000

4 556 052

3 679 945

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Rudniku Etap I

2007-2009

4 856 500

2 000 000

2 856 500

0

Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Biertowicach

2008-2010

1 500 000

100 000

200 000

1 200 000

Budowa zbiornika wodnego
V=300 m3 wraz z infrastrukturą w Rudniku

2008-2009

1 000 000

600 000

400 000

0

Modernizacja systemu
zaopatrzenia Gminy w wodę
- modernizacja SUW w Harbutowicachi rozbudowa sieci
wodociągowej w Sułkowicach

2008-2011

2 300 000

1 000 000

200 000

1 100 000

Budowa linii sortowniczej do
odzysku surowców wtórnych
oraz kompostowni - ochrona
środowiska

2007-2009

2 710 000

700 000

2 010 000

0

Modernizacja boisk sportowych
- poprawa stanu infrastruktury
sportowej

2007-2009

550 000

100 000

450 000

0

Budowa chodnika SułkowiceRudnik przy dr. woj. 955

2007-2010

1 512 600

1 012 600

500 000

0

25 165 097

8 012 600

11 172 552

5 979 945

Program - jego cel i zadania

R AZEM:

Wysokość wydatków w latach w zł
2010
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Drogi w Małopolsce – Najlepsza
Gmina w latach 2002-2007 r. Złota Płyta Chodnikowa” za wybudowanie 8.235 metrów chodników.
Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zaplanowano modernizację dróg 955 i 956 przy wsparciu
finansowym gminy. Prace przy tej
inwestycji ruszyły jesienią 2008 r.
Przystąpiliśmy do dalszej modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez remont lub wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
na odcinkach około 3500 mb.
Rok 2007 był rokiem przełomowym, jeśli chodzi o nakłady
finansowe na te zadania w Harbutowicach i Krzywaczce.
Wybudowaliśmy i urządziliśmy plac targowy „Zielona Podkowa”, który stał się centrum handlu dla naszej gminy. W tym roku
zostanie on wzbogacony o infrastrukturę towarzyszącą jak boisko
i plac zabaw. W roku 2008 odbył się
jarmark „Sułkowicka Jesień”. Ta
inicjatywa będzie kontynuowana.
Pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosków do pozyskania
funduszy pozabudżetowych, w tym
projekt „Kompleksowa opieka
przedszkolna w Gminie Sułkowice dla dzieci w wieku 3–5 lat”
i opracowanie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i aplikacji do NMF-EOG o współfinansowanie projektu: Budowa sortowni i kompostowni.

Zamierzenia i plany
Następne lata kadencji będą
wypełnione realizacją zamierzeń,
do których dokumentację już przygotowaliśmy, ale również będą wymagały dalszej pracy koncepcyjnej.
Część inwestycji jest już
przygotowywanych do realizacji
w efekcie wcześniejszych ustaleń,
pozostałe będą wynikały z potrzeb zgłaszanych przez radnych,
mieszkańców i placówki gminne.
W związku z utworzeniem gimnazjum w Rudniku przewidziana
jest rozbudowa szkoły oraz budowa hali sportowej.
Koniecznością chwili stała się
budowa przedszkola w Krzywaczce.
Przygotowujemy się do złożenia wniosku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będąc już bardzo blisko
spełnienia warunku brzegowego
jakim jest uzyskanie pozwolenia na
budowę na co najmniej 60% zadań
ujętych w aplikacji konkursowej
(szerzej na ten temat w artykule
o inwestycjach – przyp. red).
Bardzo cenimy sobie współprace partnerską z Ronchamp
i staramy się ją rozszerzać także na
na nasze placówki i organizacje.
Kluby sportowe korzystają z wymiany, Szkoła Podstawowa zawarła partnerstwo z tamtejsza szkołą,
współpracują ze sobą jednostki
strażackie. To właśnie druhowie
z Ronchamp pomogli nam doko-

O g ł o s z e n i a

U r z ę d u

nać korzystnego zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sułkowice.
Obok Ronchamp nawiązaliśmy też nowe partnerstwo z Cuveglio we Włoszech w Lombardii.
W 2007 roku gościliśmy w Cuveglio,
a podczas rewizyty w Sulkowicach
na dniach Gminy w ubiegłym roku
podpisaliśmy umowę partnerską.
Trzeba dodać, że Ronchamp i Cuveglio są również miejscowościami
partnerskimi, więc jest to układ
trójstronny, który – zważywszy politykę Unii Europejskiej – może generować wiele korzyści dla każdej
z naszych miejscowości.
Partnerstwo nie musi jednak
być wyłącznie zagraniczne. Można
współpracować również z sąsiadami, czego przykładem stała się
założona w ubiegłym roku wraz
z gminą Myślenice Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem
a Gościbią” w ramach programu
LEADER. Dzięki tej inicjatywie
możemy liczyć na dodatkowe fundusze przewidziane na rozwój miejscowości w obu naszych gminach.
Na zakończenie nie mogę nie
przypomnieć, że w tym roku obchodzimy czterdziestolecie nadania praw miejskich Sułkowicom.
W związku z tym świętem mamy
liczne plany, a prezentem, jaki zamierzamy podarować miastu na
„urodziny” są proekologiczne inwestycje na składowisku.

M i e j s k i e g o

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 31 marca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) w związku z art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XXXII/250/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury
z siedzibą w Sułkowicach na Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Sułkowicach
informuję, że z dniem 01 sierpnia 2009 r. zamierza się podzielić samorządową instytucję kultury –
Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach na Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach.
Podziału samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach zamierza się
dokonać w oparciu o jego mienie i załogę.
Przyczyną podziału jest dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego określonego w art. 13 ust.
7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), który stanowi, że:
„Biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi”.
Burmistrz Gminy
(-) Piotr Pułka
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Miejska Biblioteka Publiczna
i Ośrodek Kultury w Sułkowicach
Decyzja o rozdzieleniu obu placówek funkcjonujących dotąd wspólnie została wymuszona obowiązującym prawem. Zapadła ostatecznie, po wielotygodniowych konsultacjach i ścieraniu racji zwolenników i przeciwników tej decyzji na nazdwyczanym posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 30 marca. Faktyczny rozdział nastąpi 1 sierpnia tego roku.
Wniosek o rozdzielenie obu
instytuci kultury miał być głosowany na XXX sesji rady miejskiej
w lutym. Obszernie informowaliśmy na ten temat w poprzednim
numerze „Klamry”. Radni zdecydowali wówczas, że poczekają na
oficjalne stanowisko Wojewody
Małopolskiego oraz Regionalnej
Izby Obrachunkowej będącej organem nadrzędnym kontrolujacym gminne finanse.
Do porządku obrad sesji XXXI
w dniu 26 marca punkt ten miał być
wprowadzony tylko wówczas, gdyby
opinie dotarły na czas. Dotarły dosłownie w ostatniej chwili – w dniu
obrad. Radni uznali, że nie mieli czasu się z nimi zapoznać, przedyskutować ich w komisjach, więc postanowili nie wprowadzać tego punktu do
porządku obrad. Burmistrz co prawda włączył je nawet do swojego sprawozdania z działalności w okresie
międzysesyjnym, ale jego zdanie zostało przegłosowane i sprawa biblioteki nie weszła do porządku obrad.
Stanowiska RIO i wojewody
nie są identyczne. Wojewoda uważa,
że taki rozdział jest wysoce pożądany w świetle obowiązującego prawa
i dlatego zachęca samorząd Sułkowic do podjęcia takiej decyzji. RIO
stawia sprawę kategorycznie, twierdząc, że w przeciwnym wypadku nie
wolno gminie przekazywać środków
finansowych dla biblioteki na konto
Ośrodka Kultury.
Radni poświęcili tej sprawie
radni nadzwyczajną sesję w dniu 30
marca. Podjęli uchwałę o utworzeniu
osobno Ośrodka Kultury w Sułkowicach i odobno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach. Obydwie instytucje jako gminne mają
służyć wszystkim mieszkańcom, we
wszystkich jej miejscowościach gminy. Uchwała stanowi, że utworzenie
nastapi przez podzielenie, w oparciu
o mienie i załogę Ośrodka Kultury.
Uchwała podjęta została przy trzynastu głosach za, jednym przeciwnym
i jednym wstrzymującym.
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Dyrektor Ośrodka Kultury
Krzysztof Trojan twierdzi: praca
biblioteki pod auspicjami Ośrodka Kultury układała się dobrze
i nie było konieczności rozdziału. Podaje też przykład innych
instytucji kultury – np. Muzeum
Czartoryskich – prowadzących
biblioteki. Jednak
podkreśla
– szanuję decyzję rady i podporzadkuję się jej.
Przewodniczący rady miejskiej Jan Socha podchodzi do tematu z dużą rezerwą, podnosząc
kwestię finansowania dwóch odrębnych placówek. Uważa, że: wielkiej konieczności rozdzielania obu
placówek, które dotychczas dobrze
dawały sobie radę, nie było. Jednak, jak powiada: Trend jest taki,
że biblioteki chcą dziś stanowić
o swojej działalności same i podlegać bezpośrednio pod ministerstwo, a nie pod ośrodki kultury.
Burmistrz Piotr Pułka argumentuje, że musi działać zgodnie
z obowiązującym prawem: Ośrodek może prowadzić własną bibliotekę, ale nie może to być jedyna
biblioteka w gminie i nie może być
traktowana jako gminna biblioteka publiczna. Z punktu widzenia
struktury gminy jeśli biblioteka jest
przy ośrodku kultury lub jakiejkolwiek innej instytucji, to znaczy, że
gmina nie wywiązuje się z zadania
prowadzenia biblioteki publicznej,
a jeśli swoją bibliotekę finansuje
w strukturach innej instytucji, to
znaczy, że łamie prawo finansowe. Dlatego tak nalegaliśmy na
przeprowadzenie rozdziału. Nie
ma w tej kwestii znaczenia, czy
w ramach Ośrodka Kultury biblioteka funkcjonowała dobrze, czy źle.
Jako burmistrz jestem odpowiedzialny za przestrzeganie prawa
w zarządzaniu gminą. Nie wolno
mi go łamać.
Wiceburmistrz Rozalia Oliwa równeiż odwołuje się do zapisu,
że prowadzenie przynajmniej

jednej biblioteki publicznej
jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym:
to oznacza, że w gminie musi
działać przynajmniej jedna
biblioteka publiczna będąca
samodzielną instytucją kultury, jednostką organizacyjną gminy. Ośrodek kultury
mógłby prowadzić bibliotekę,
gdybyśmy mieli inną bibliotekę publiczną. Cały problem
w tym, że jedyna nasza biblioteka publiczna została wcielona
do OK czyli tak naprawdę gmina nie prowadzi biblioteki – nie
realizuje ustawowego zapisu.
Dyrektorowi OK wolno prowadzić swoją bibliotekę zakładową, jeśli ma takie ambicje, ale
nie ma prawnych możliwości,
by prowadził gminną bibliotekę
publiczną, bowiem są to kompetencje i obowiązek gminy. Tylko
samorządowa biblioteka może
w pełni korzystać z programów
rządowych i w pełni rozwinąć
skrzydła. Niechże i u nas kultura oddycha dwoma płucami.
Redakcja

Budżet Gminy
Sułkowice na rok 2009
W poprzednim numerze „Klamry” – z przyczyn niezależnych od redakcji – omyłkowo podana została
wysokość rozchodów. Serdecznie
przepraszamy Autorke oraz P.T. Czytelników i poniżej podajemy tabelkę
we właściwym brzmieniu. Redakcja
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

1 344 289 zł
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XXXI sesja rady miejskiej
Sesję rady miejskiej w czwartek 26 marca rozpoczęła dyskusja
na temat wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu odnośnie rozdzielenia Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z postanowieniem poprzedniego posiedzenia
rady punkt ten miał wrócić do
porządku obrad po uzyskaniu oficjalnego stanowiska Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Wojewody
Małopolskiego. Opinia Wojewody
wpłynęła w dniu posiedzenia rady,
więc zdecydowano poświęcić tej
sprawie osobną sesję po zapoznaniu się z nią radnych i przedyskutowaniu jej w komisjach.
Radni – obok punktów stałych,
takich jak interpelacje i zapytania,
sprawozdania przewodniczącego
rady, burmistrza i komisji z pracy
w okresie międzysesyjnym – wysłuchali sprawozdań: z realizacji
Gminnego Programu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Sułkowice
za okres 2007–2008, z działalności Ośrodka Kultury w roku 2008,
z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej w analogicznym okresie.
Następnie, rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok; zaciągnięcia
oprocentowanej pożyczki do wy-

sokości 2 808 300 zł ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; zabezpieczenia
w formie weksla in blanco dofinansowania zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Sułkowicach; przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości
Krzywaczka; przystąpienia Gminy
Sułkowice do konkursu w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW na lata 2007 – 2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”; regulaminu wynagradzania
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
przyjęcia „Programu Profilaktyki
i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną
w Gminie Sułkowice na lata 2009
– 2011”; określenia szczegółowych
zasad przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat; nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Biertowicach; nabycia
na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej
w Harbutowicach; nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej

O g ł o s z e n i a
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach,
stanowiących własność gminy
Sułkowice przeznaczonych do
przekazania w dzierżawę w trybie przetargu.

U r z ę d u

Wykaz lokali położonych w budynku stanowiącym własność
gminy Sułkowice przeznaczonych
do przekazania w najem w trybie
przetargu budynek Domu Ludowego w Harbutowicach– parter.
Nr działki: 1635/2,

Powierzchnia nieruchomości:

Powierzchnia lokalu: 56 m.kw,

15 m.kw,

Położenie i opis lokalu: Parter, lokal podzielony ściankami regipsowymi na 4 pomieszczenia, i WC,

Okres trwania umowy: 1-10 lat
Przeznaczenie: pod usytuowanie
przenośnego garażu.

Redakcja

M i e j s k i e g o

Nr działki: 613/1,

Położenie i opis nieruchomości:
Sułkowice, ul. Szkolna,

położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę oraz udzielenia pełnomocnictwa burmistrzowi Gminy
Sułkowice do zawarcia porozumienia w sprawie utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Tak ustalony porządek obrad
ostał rozszerzony o uchwałę wyrażającą opinię rady na temat proponowanego podwariantu przebiegu
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
– którą radni odrzucili, a także
w sprawie włączenia gimnazjum
w Rudniku do Zespołu Placówek
Oświatowych działającego w tej
miejscowości – co przyjęto jednomyślnie. Propozycja ta zyskała pomyślną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty, jednak dotarła ona do
gminy już po wysłaniu materiałów
radnych. Jednak uznano, że uchwała ta jest porządkową konsekwencją
podjęcia decyzji o utworzeniu gimnazjum w tej miejscowości.
W odpowiedzi na pytania radnych burmistrz zapowiedział, że
plany odnowy zostaną wykonane
dla wszystkich miejscowości gminy.
Będzie to jednak wymagało zarezerwowania dodatkowych pieniędzy
w budżecie gminy. Dyskutowano
również na temat problemów ze
stanem dróg i problemach poszczególnych miejscowości.

Okres trwania umowy: 3-10 lat
Nr KW: 47275,
Przeznaczenie: handel lub usługi.

Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni /art.35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /.

Urząd Miejski w Sułkowicach
informuje,
że wzorem roku ubiegłego
uruchomiony został

program wywozu
i utylizacji eternitu
pochodzącego z pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane proszę
o kontakt w tut. Urzędzie
w godzinach pracy I piętro pok. 115,
w terminie do 12 maja 2009 r.
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Bezpieczny przedszkolak
Który siniak zaobserwowany u dziecka pojawił się wskutek zderzenia z niegrzecznym meblem,
wyrastającym złośliwie na drodze małego człowieka, który nabili sobie uczestnicy dziecięcego
„honorowego” pojedynku, a który jest świadectwem znęcania się nad dzieckiem? Co można wyczytać z rysunku dziecka? Jak dotrzeć do zamkniętego, wystraszonego malucha, który nie potrafi, bądź boi się opowiedzieć o dręczących go problemach? Jak nauczyć dziecko, by dbało o własne
bezpieczeństwo? A jak, by samo nie stawało się przyczyną poważnych wypadków innych ludzi?
Na te i wiele innych pytań
odpowiedzi udzielali specjaliści
z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
podczas szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych naszej gminy
zorganizowanego w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak – twórczy przedszkolak” przez
Fundację Banku Gospodarstwa
Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego. Szkolenie odbywało się
w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w dniach 21 marca oraz 4 i 5 maja.
W sumie trwało 23 godziny i wzięło
w nim udział 27 nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w naszej gminie.
Okazuje się, że dzieci mają
bardzo małą wyobraźnię odnośnie konsekwencji własnych zachowań, nie potrafią jeszcze panować nad emocjami, brakuje im
doświadczenia życiowego. Według
informacji Policji dochodzi do wielu fatalnych w skutkach, a czasami wręcz tragicznych wypadków
z udziałem dzieci. Najczęściej są
to wypadki komunikacyjne, pogryzienia przez psy, uprowadzenia
i wykorzystywanie seksualne.
Dzieci są łatwymi ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej we

własnych rodzinach. Ale równie
często dzieci stają się przyczyną
wypadków lub ich bezpośrednimi
sprawcami. Niby wszystko to dorośli wiedza, a jednak…
– Bardzo jestem zadowolona
z tego szkolenia, chociaż trzeba
było na nie poświęcić dni wolne od
pracy. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu,
a jednak nie zdawałam sobie sprawy z wielu rzeczy. Zmienia się
świat i realia, z którymi musimy
się zmierzyć. Kiedyś np. nie było
na taką skalę problemu przemocy
w rodzinie. Instruktorzy przekazali nam sporo cennych podpowiedzi,
jak zaobserwować, że jest problem
i w jaki sposób można go rozwiązywać. Również ważne dla nas
były wskazówki formalno-prawne,
podpowiadające
najwłaściwsze
reakcje w określonych przypadkach – mówi Maria Teresa Światłoń
z Przedszkola Samorządowego nr 2
w Sułkowicach.
Na atrakcyjność szkolenia
zdecydowanie wpływ miały nowoczesne i oryginalne metody prowadzenia szkoleń przez instruktorów z Klanzy. Nie było nużących
wykładów ani przygotowanych
z góry prezentacji. Do większości

O g ł o s z e n i a
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wniosków nauczyciele dochodzili
sami, pracując w zespołach pod
kierunkiem animatorów. Zadanie
szkolącego poległo na umiejętnym naprowadzaniu uczestników
szkolenia poprzez kolejne zadania i zadawane pytania. W części
drugiej nauczyciele występowali
w roli swoich własnych wychowanków, bawiąc się i obserwując
akcje animatorów zmierzające do
wypracowania u nich właściwych
zachowań. Takie metody szkolenia
są najskuteczniejsze. Jego uczestnik doświadcza proponowanych
rozwiązań niejako „na własnej
skórze” i w ten sposób, niejako automatycznie, wykorzystuje je później w pracy z dziećmi.
Organizatorzy szkolenia zapewnili ze swojej strony catering
posiłków i koszty wynagrodzeń
trenerów. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. Szkolenie ufundowane zostało w ramach
programu, który nasza gmina realizuje pilotażowo jako bonus przyznany jej w wyniku zwycięstwa
w ubiegłorocznej edycji konkursu
na Wzorcowy Urząd w Małopolsce.
awz
fotografie na okładce obok

M i e j s k i e g o

Nowe zasady wymiany dowodów osobistych
Od początku stycznia b.r. obowiązują nowe przepisy dotyczące
wymiany dowodów osobistych,
wprowadzone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (...).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dowody osobiste, które podlegają obowiązkowej wymianie będą
bezwzględnie unieważniane, a co za
tym idzie osoba posługująca się takim
dowodem straci możliwość załatwienia jakiejkolwiek sprawy, w której konieczne jest przedstawienie dowodu
osobistego.
Według obowiązujących przepisów mamy obowiązek wymienić
dowód w razie:
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Zmiany danych, które zamieszcza
się w dowodzie osobistym (np. nazwisko, adres) – o wymianę należy
wystąpić w terminie do 14 dni od
dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa
zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
To samo dotyczy przemeldowania.
Uszkodzenia dowodu osobistego
(pęknięcie, zamazanie) – o wymianę należy wystąpić niezwłocznie.
Upływu terminu ważności dowodu osobistego. Termin ten podany
jest w prawym dolnym rogu pierwszej strony dowodu. O wymianę
należy wystąpić nie później niż

na 30 dni przed upływem terminu
ważności dokumentu.
Utraty (zguba, kradzież itp.) – o
wydanie nowego dokumentu malezy wówczas niezwłocznie wystąpić do właściwego organu gminy.
Dowody osobiste podlegają
unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub
z dniem przekazania przez osobę
trzecią znalezionego dowodu osobistego; po upływie 3 miesięcy od
zmiany danych (nazwisko, adres)
oraz z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Może się okazać, że dowód osobisty którego w porę nie wymieniliśmy, a ciągle się nim posługujemy,
jest już unieważniony.
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Laudate Dominum – Na misyjnym szlaku
II Festiwal Twórczości Religijnej Laudate Dominum – Na Misyjnym Szlaku - Od Św. Pawła Apostoła Do Jana
Pawła II – Sułkowice 2009 objął swoim patronatem Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz.
Do udziału w Festiwalu zostali zaproszeni uczestnicy
indywidualni,
zespoły
muzyczne i grupy teatralne,
w następujących kategoriach
wiekowych (wyjątek stanowią
konkursy: piosenki oraz teatru
tańca dla których ustanowiono
osobne regulaminy):
uczniowie szkół podstawowych
(klasy I-III);
uczniowie szkół podstawowych
(klasy IV—VI);
młodzież gimnazjalna;
młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Udział w Festiwalu można
było zgłaszać do 3 kwietnia br.
Uczestnicy konkursów przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji
delegującej i pod opieką pedagogiczną swoich wychowawców i pedagogów.
Występy w daniach 6 i 7 maja
oceniać będzie profesjonalne Jury,
które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach
wiekowych. Przewidziane są Puchary (w tym Grand Prix, Starosty Myślenickiego, Burmistrza,
Przewodniczącego Rady Miejskiej) oraz pamiątkowe Dyplomy
dla wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie
prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi
dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas
prezentacji, spotkań, warsztatów
twórczych i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych
związanych z Festiwalem.
Wszelkich informacji udziela
Biuro Festiwalu:

Terminy:
24 kwietnia (wtorek) – ostateczny termin dostarczenia do Biura Festiwalu zgłoszeń oraz prac konkursowych i zgłoszeń uczestników.
06 maja (środa) – przesłuchania konkursowe: recytacja.
07 maja 2009 r. (czwartek) – przesłuchania konkursowe: piosenka i taniec.
08 maja (piątek) – ogłoszenie wyników konkursu na stronie
internetowej Festiwalu.
10 maja (niedziela) – Dzień Festiwalowy: oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów, prezentacje prac (wystawa prac konkursowych).
Organizatorzy festiwalu proponują udział w następujących kategoriach konkursowych: recytatorskiej, piosenki, literackiej, plastycznej/
informatycznej, baletu i teatru tańca.

Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza,
32-440 Sułkowice, ul. Tysiąclecia 17
tel./ fax
(0-12) 273-20-46
poczta e-mail:
spmickiewicz@poczta.fm.
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***
W strugach deszczu biegnę do ciebie
Podbiegam do twoich drzwi
Dobijam się do nich, krzyczę żebyś mi
otworzył
Ale ty jesteś nieugięty

GIMNAZJALISTA

Wiem że mnie widziałeś
Stałeś za firanką
Tak blisko a zarazem tak daleko
Już nigdy nie będziemy razem

Witajcie!
Po feriach, które upłynęły w mgnieniu oka wróciliśmy do nauki. I choć wiosna w tym
roku bardzo powoli zbliża się do nas, to jednak pełni wiosennego już zapału poszerzamy swoje naukowe (i nie tylko) horyzonty.. A przed nami Święta Wielkiej Nocy,
kwietniowe egzaminy trzecioklasistów.
„Trzeciakom” życzymy przysłowiowego połamania pióra,
a pozostałym uczniom i nauczycielom chęci i wytrwałości.
Wszystkiego Najlepszego
Redakcja

W całodobowym przedszkolu
Od dawna przygotowaliśmy
się do tego występu. Teraz siedzimy z całą ekipą w busie i jedziemy do Krakowa. Mamy zadanie
do wykonania. Musimy wystąpić
przed dziećmi.
Może wydaje się, że to nic takiego, ale tak naprawdę najmłodsi
widzowie są najbardziej wymagający. A zwłaszcza Ci, do których się
teraz wybieramy – to wyjątkowi
krytycy. W powietrzu czuję podniecenie i niepokój. A jeśli coś nie
wyjdzie? Na szczęście pozostali nie
wyglądają na zaniepokojonych.
Nareszcie na miejscu. Wysiadamy. W drzwiach wita nas jakaś
sympatyczna pani. Najwyraźniej
opiekunka dzieci. Nareszcie na
miejscu. Oto Dom Dziecka w Krakowie. Wchodzimy do środka. Poniszczone ściany zdradzają wiek
budynku. Z niektórych odrapanych drzwi zerkają na nas pytające twarze dzieci. Docieramy do
pomieszczenia, w którym mamy
się przebrać. Za chwilę zacznie się
występ. Wkładam na głowę koronę
i słyszę podniecone głosy moich
kolegów. Wtem trzymająca kosę,
Kamila, mówi do mnie: „I jak Herodzie? Gotowa?”. Ze śmiechem
odpowiadam, że tak.
Wychodzimy.
Sympatyczna
pani prowadzi nas przez korytarz i zmierza do stołówki. Dzieci
klaszczą, a my czujemy się nieswojo. Zaczynamy! Spektakl trwa.

18

Każdy z nas mówi swoją kwestię.
Wszystko wychodzi zgodnie z planem. Sympatyczna pani uśmiecha
się. Czyżby się udało? Upadam na
podłogę. Udaję trupa. Na twarzach
dzieci gości radość. O to chodziło. Najmłodsi cieszą się, że nawet
w jasełkach dobro triumfuje.
Jest już po wszystkim. Siedzimy w przebieralni i pijemy herbatę, która ma być nagrodą za udany
występ. Kątem oka spoglądam na
bawiące się w pobliżu dzieci. Czuję się, jakbym była w przedszkolu.
Kiedy jednak rodzice przybędą
i odbiorą swoje pociechy? Z trudem uświadamiam sobie, że już
nie przyjdą. Ani jutro ani za tydzień. Być może już nigdy. Wracamy do domu. Do domu, który
jest ciepły, przytulny i wypełniony
miłością. Do kochających rodziców. Do gorącego obiadu i swojego
pokoju. Zapominamy o dzieciach,
które nie mają nikogo prócz sympatycznej pani.
Wracamy do domu, do naszego
świata. Obojętni na innych ludzi.
Wracamy tam, gdzie wspólnie rozwiązujemy problemy. Tam, gdzie
mimo konfliktów panuje spokój
i wzajemne zrozumienie. Wracamy,
zapominając o tych, którzy nie maja
nikogo, z kim mogliby szczerze porozmawiać i choćby wypłakać się.
Wracamy, pozbawieni skrupułów
do naszego życia. I koniec.
Bernadetta Jasuba kl. III f

I to właśnie przeze mnie
Przez moją własną głupotę
Nie widzę już nic
Krople deszczu spadają mi na oczy
Zostałam sama
I nic się nie dzieje
Zabierz mnie stąd
Zapomnij co się wydarzyło
Podejdź do mnie
Zamknij moje oczy
I zabierz mnie ze sobą…
Anna Krzykawska II A

Z polszczyzną
na co dzień
W bibliotece szkolnej odbył
się 23 stycznia II etap konkursu
Z polszczyzną na co dzień. Był on
skierowany do uczniów klas II.
Każdą klasę reprezentowało troje
przedstawicieli, którzy w pierwszym etapie na podstawie testu
językowego otrzymali najwyższą
ilość punktów. Uczniowie na początku musieli zaprezentować plakat reklamujący język polski. Następnie wykazali się znajomością
słowników i umiejętnością wyszukiwania informacji, jak też dobierania antonimów i synonimów do
podanych wyrazów Ostatnia konkurencja polegała na napisaniu
krótkiego opowiadania za pomocą
związków frazeologicznych.
Konkurs trwał dwie godziny
lekcyjne. Drużyny godnie reprezentowały swoje klasy. Mimo zaciętej
rywalizacji można było odczuć atmosferę sprzyjającą dobrej zabawie
Komisja w składzie Katarzyna Tyrpa, Lidia Lijewska-Karp, Agnieszka Węgrecka, Aleksandra Łakomy
przyznała I miejsce uczniom klasy
IIf (Marcelina Cież, Aneta Mikołajczyk, Jarosław Mardaus), II miejsce
uczniom klasy IIa (Magdalena Kuźniar, Maciej Pitala, Tomasz Kaciuba),
III miejsce uczniom klasy IId (Emilia
Gielata, Joanna Garbień, Rafał Piątek) i IIg (Gabriela Ziembla, Joanna
Stręk, Magdalena Kisielewska).
Aleksanra Łakomy
nauczyciel-bibliotekarz
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Księżyc w nowiu
Książka „Księżyc w nowiu”
jest kontynuacją sagi „Zmierzchu”,
której autorką jest Stephenie Meyer. W tej części główna bohaterka
Bella Swan, po niedawnym ataku
wrogiego wampira stara się dojść
do siebie. Zbliżają się jej urodziny,
które spędza ze swoim chłopakiem
Edwardem Cullenem i jego rodziną. Jednak nieoczekiwane zdarzenie wszystko komplikuje i zmusza
Cullenów do wyjazdu, który rozdziela zakochanych.
Po rozstaniu Bella wpada w depresję. W rozwiązaniu problemów
i leczeniu złamanego serca pomaga jej przyjaciel Jacob. Gdy okazuje się, że chłopak zakochuje się
w Belli wszystko jeszcze bardziej
się komplikuje.
Co zrobi Bella? Czy zobaczy
jeszcze Edwarda?
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w książce. „Księżyc w nowiu”.
Kontynuacja „Zmierzchu” jest
niesamowicie wciągająca i nastrojowa, warta przeczytania. Jeśli jesteś fanem „Zmierzchu”, po tę pozycję sięgnij bez wahania.
Joanna Kutryba IIIf

Czy znasz Księgę nad Księgami?
Nauka to nie tylko uważne
słuchanie na lekcjach czy żmudne odrabianie zadań domowych.
To także uporządkowanie wiedzy
zdobywanej na różnych przedmiotach i umiejętność kojarzenia faktów. Właśnie takie zadanie stanęło przed uczestnikami
Konkursu dla Trzecioklasistów
Odkrywamy tajemnice Biblii,
który odbył się 18 marca br.
W poprzedzającym finał etapie klasowym wzięli udział wszyscy uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. Najlepszą znajomością
fragmentów Biblii, do której często odwołują się na swoich zajęciach nauczyciele języka polskiego, religii i sztuki, wykazali się:
III a Marcin Ćwietnia, Tomasz Zając, Jarosław Matulski
III c Jakub Dzidek, Aleksandra
Fus, Joanna Okarmus
III d Jakub Rozum, Dorota Kluzik,
Dawid Górszczak
III e Paulina Jończyk, Patrycja
Jancarczyk
III f Bernadetta Jasuba, Tomasz
Koźlak, Leszek Rydz
III g Ewelina Sierakowska, Justyna Ziembla, Renata Koziołek.

Do pojedynku finałowego stanęło sześć drużyn reprezentujących
swoje klasy. Trzecioklasiści musieli
udowodnić, że nieobca jest im znajomość związków frazeologicznych
o biblijnym rodowodzie, że rozpoznają dzieła malarskie ilustrujące
przypowieści i potrafią zinterpretować wiersze m.in. Cz. Miłosza,
W. Szymborskiej czy K.K. Baczyńskiego nawiązujące do Biblii.
Po ocenieniu drużynowego
testu pisemnego i indywidualnych
odpowiedzi w części ustnej komisja w składzie: Beata Siomucha,
Agnieszka Węgrecka i Anna Bargieł ogłosiła następujące wyniki:
I miejsce klasa III f
II miejsce klasa III g
III miejsce klasa III c
Wysiłek, jaki uczniowie włożyli w przygotowanie się do konkursu, na pewno zaowocuje. Już
wkrótce znajdą się w nowych szkołach, staną przed nowymi nauczycielami i … znów usłyszą o Biblii.
Przecież to Księga nad księgami!
Anna Bargieł
Organizator konkursu

Ortografia? Nic prostszego!
Już po raz piąty odbył się Międzyszkolny
Konkurs
Ortograficzny dla Szkół Podstawowych
Gminy Sułkowice organizowany
przez p. Dyrektor Krystynę Krzykawską i nauczycielkę j. polskiego
p. Annę Bargieł w Gimnazjum im.
Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. W dniu 10 marca tego
roku wzięli w nim udział uczniowie
z klas V i VI wytypowani do reprezentowania swoich szkół. Do konkursowych zmagań przystąpiły 22 osoby.
Spotkanie rozpoczęła Pani
Dyrektor Krystyna Krzykawska,
która powitała w murach Gimnazjum gości z Biertowic, Krzywaczki, Rudnika i Sułkowic. Wkrótce
uczestnicy konkursu przystąpili
do walki o tytuł „Znawcy Ortografii 2008/2009”. Na początku napisali
dyktando, a następnie czekało ich
rozwiązanie testu, który nie tylko
sprawdzał umiejętność poprawnej
pisowni, ale także znajomość zasad ortografii i… spostrzegawczość
(m.in. trzeba było odszukać w tekście błędnie zapisane wyrazy).

Po zakończeniu pracy uczniowie opuścili salę i pod opieką
p. Anny Bargieł udali się na zwiedzanie szkoły. Następne czekał
ich poczęstunek i kolejne zajęcia
– warsztaty orgiami prowadzone
przez nauczyciela chemii p. Anną
Miętkę. W pracowni chemicznej
goście mogli podziwiać prace orgiami wykonane na kolejną wystawę przygotowywaną przez Szkolne
Koło Orgiami prowadzone przez
panie. A. Miętkę i p. B. Biel.
Podczas gdy uczniowie odpoczywali po konkursowych zmaganiach, do pracy przystąpiła komisja

oceniająca prace. W jej skład weszli
opiekunowie uczniów – nauczyciele ze szkół podstawowych: p. Bogumiła Blak, p. Bogumiła Szczurek,
p. Karolina Drużbacka, p. Tomasz
Kukla oraz p. Anna Bargieł.
Jury przyznało tytuł „Znawcy
Ortografii 2008/2009” Damianowi
Jędrzejowskiemu ze SP w Sułkowicach, II miejsce Natalii Kubickiej
ze SP w Rudniku, III miejsce Aleksandrze Dymek ze SP w Rudniku.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody książkowe, które ufundował
i wręczył im Burmistrz Sułkowic
p. Piotr Pułka. Pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali w prezencie upominki (przydatne w dalszej karierze
szkolnej pozycje z listy lektur) oraz pamiątkowe dyplomy. Poziom tegorocznych zmagań był dość wyrównany,
dlatego organizatorzy cieszą się, że
mogli nagrodzić wysiłek każdego
ucznia. Ponadto na ręce opiekunów
p. Burmistrz złożył podziękowanie
dla nauczycieli, którzy przygotowali
uczniów do udziału w konkursie.
Anna Bargieł
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W poszukiwaniu śladów
pierwszego sztandaru szkoły
Dwie fotografie z lat trzydziestych XX wieku i oryginalny dokument z 16 marca 1945 r., w którym ówczesny Sekretarz Szkoły
poświadcza przyjęcie od pana
Stanisława Wilkosza (b. woźnego)
przechowanego przez okres 5 lat
okupacji niemieckiej Sztandaru
Szkoły, to jedyne posiadane przez
nas ślady jego istnienia.
Co natomiast w lub po 1945
roku stało się ze Sztandarem, na
którym widniały z jednej strony
Orzeł Polski w koronie a z drugiej Matka Boska Częstochowska
– można się jedynie domyślać?!!!
A może Ktoś wie więcej?
Wdzięczni będziemy za każdą
informację, gdyż z okazji 115-lecia
chcielibyśmy powrócić do jego
pierwotnej symboliki. Pragniemy
pod sztandarem ZSZiO z wizerunkiem Matki Boskiej jeszcze bardziej zjednoczyć szkoły tworzące
którym patronują:
Wojsko Polskie – ZSZ
św. Jan Kanty – Liceum
Karol Wojtyła – Technikum.
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Wspólnym
mottem
Cesarsko-Królewskiej Szkoły Kowalskiej i Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Sułkowicach było i jest kształcenie młodzieży i dorosłych zgodnie z ich
potrzebami i możliwościami w najnowocześniejszych warunkach dydaktycznych.

Dzień dzisiejszy szacownej Jubilatki
Postęp techniczny i przemiany cywilizacyjne stawiają przed
Szkołą wciąż wyższe wymagania.
Dlatego systematycznie wyposażane są w nowoczesny sprzęt
i powstają nowe pracownie specjalistyczne odpowiadające aktualnym potrzebom edukacyjnym 550
uczniów i 37 słuchaczy.
Kształcący się w zawodzie sięgającym 115 letniej tradycji technicy mechanicy od kilku już lat
szkolą się na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Współdziałająca w tym kształceniu pracownia
informatyczna poszerzona została
o dział metrologii, który od przy-

szłego roku przekształci się w pracownię metrologii i mechatroniki.
Z dobrodziejstw najwyższych technologii w kształceniu korzystają
również przyszli operatorzy obrabiarek – uczniowie ZSZ. Do dyspozycji przyszłych mechaników jest
też Stacja Kontroli Pojazdów z pełnym zakresem diagnostyki.
Z równie nowoczesnej bazy
dydaktycznej kształcenia zawodowego korzystają kształcący się
w zawodach technik ekonomista
czy technik informatyk. W 5 pracowniach komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem
realizowane są obowiązkowe zajęcia lekcyjne z podziałem na grupy
pozwalające na indywidualizację
procesu nauczania i na samodzielność w uczeniu się.
Nawet najmłodszy, bo zaledwie od 3 lat prowadzony kierunek
kształcenia, technik organizacji
usług gastronomicznych ma już
swoje nowoczesne pracownie technologii gastronomicznej, obsługi
konsumenta i informatyczną.
Nowoczesny stan bazy techno-dydaktycznej przekłada się na
wysoki poziom nauczania mierzony
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla wszystkich prowadzonych zawodów.
Kształcenia zawodowe jest
ściśle powiązane poziomem nauczania
przedmiotów
ogólnokształcących. Szkoła jest znana
z doskonałych warunków kształcenia ogólnego: od laboratorium
języków obcych począwszy, po-
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przez multimedialne pracownie
przedmiotowe, na bazie sportowej
skończywszy. Do tej ostatniej dołączyła od drugiego półrocza 15 stanowiskowa siłownia.
Dlatego wachlarz naszej oferty edukacyjnej od 12 lat z powodzeniem uzupełnia Liceum Ogólnokształcące.
Uczeń ambitny spotka też
w naszych murach bogatą ofertę
zajęć pozalekcyjnych.
Zainteresowani poszerzeniem
wiedzy w określonej dziedzinie
– trafią do przedmiotowych kół zainteresowań.
Dla chcących poprawić sprawność fizyczną – są zajęcia SKS-u,
rozgrywki szkolne i zawody sportowe.
Galeria Internat zainteresuje
pasjonatów kultury i sztuki swymi
wystawami, wernisażami, prelekcjami i warsztatami oraz spotkaniami naukowymi i towarzyskimi.
Można też wykazać się przedsiębiorczością i zdolnościami organizacyjnymi, działając w Radzie
Samorządu Uczniowskiego czy
organizując szkolne imprezy, zabawy, konkursy i festiwale.
Wszelka działalność uczniowska, lekcyjna i nielekcyjna, znajduje odzwierciedlenie w bogatej
gamie nagród, odznaczeń i wyróżnień statutowych.

2009 Rok Jubileuszowy
Wraz z nastaniem wiosny rozpoczyna się w szkole Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Tegoroczny
przebiega pod hasłem: „Rodzinne
strony Karola Wojtyły”.

Towarzyszy mu Plener Malarski pod tym samym hasłem,
w którym uczestniczy 12 krakowskich Artystów malarzy. Jest to
niepowtarzalna okazja dla naszych uczniów do bezpośredniego
kontaktu ze sztuką i warsztatów
malarskich pod okiem profesjonalnych Artystów. Dorobek Pleneru zaprezentowany będzie na
wystawie poplenerowej, której
wernisaż odbył się 2 kwietnia br.
o godz. 1600 w Galerii Internat.
W ramach Festiwalu odbywają
się 2 konkursy naukowe: międzygimnazjalny – „Szkoła moich marzeń na Stronie www” i Powiatowy Konkurs Projektów DYPLOM
2000 o tytuł najlepszy w zawodzie.
Wyniki konkursów i warsztatów
malarskich poznamy podczas Gali
Laureatów – 7 kwietnia br. początek godz. 10.00 – Aula szkolna,
ul. Szkolna 34.
Festiwal zakończy Turniej
Ekologiczny zorganizowany przez
naszych uczniów dla młodszych
kolegów ze szkół podstawowych
i gimnazjów z Gminy Sułkowice.
Centralnym punktem programu Festiwalu był skierowany
głównie do gimnazjalistów Dzień
Otwarty – 31 marca, którego motto brzmi „Nasza Szkoła w Europie!” Przygotowana na tę okoliczność wystawa stała się źródłem
informacji na temat warunków
kształcenia i sukcesów szkoły
oraz propozycji na rok szkolny
2009/2010.

Nasze atuty:
położenie – w centrum gminy,
lekcje od 8.00 do 14.45,
łatwy dostęp komunikacyjny,
5 języków obcych do wyboru,
laboratorium językowe,
multimedialne środki dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących,
wszechstronna baza sportowa,
znakomicie wyposażone pracownie specjalistyczne,
własne warsztaty obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych
numerycznie wraz z pracownią
metrologii i mechatroniki,
Stacja Kontroli Pojazdów,
możliwość zagranicznych praktyk
zawodowych:
Portugalia - Trofa lub Niemcy - Lipsk
(technik mechanik) oraz Niem-

cy-Turyngia (technik organizacji
usług gastronomicznych),
Biblioteka szkolna,
Galeria Internat,
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
strzelnica sportowa,
prężnie działający Samorząd
Uczniowski,
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
Ośrodek Egzaminacyjny.

Oferta kształcenia młodzieży
Liceum Ogólnokształcące im. św.
Jana Kantego
rozszerzone: język angielski
i wiedza o społeczeństwie.
Technikum
im. Karola Wojtyły
technik mechanik
technik informatyk
technik organizacji usług gastronomicznych
oraz NOWOŚĆ:
technik hotelarstwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
im. Wojska Polskiego
Z własnymi warsztatami:
operator obrabiarek skrawających
mechanik pojazdów samochodowych
Dla młodocianych pracowników
wszystkie zawody, w tym stolarz
i sprzedawca w systemie klasowo – lekcyjnym.

Dla dorosłych
w systemie zaocznym
Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie ZSZ,
Szkoła Policealna
technik handlowiec,
W bieżącym roku Szkołę opuści
142 absolwentów, uczniów i słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej.

115 lat w służbie edukacji
Uroczystości jubileuszowe połączone ze Zjazdem Absolwentów
wszystkich roczników i typów szkół
odbędą się 17 października 2009 r.
Zespół redakcyjny w oparciu
o informacje Dyrekcji Szkoły.

Opieka pedagogiczna:
Anna Bochenek
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„Słoneczne Promyki” w Przedszkolu nr 2
Okazało się, że na dotację z Unii Europejskiej na utworzenie oddziału dla naszych najmłodszych dzieci
nie mamy co liczyć, bo... mamy za wysoki poziom „uprzedszkolnienia”, czyli ponad 70%, podczas gdy UE
dofinansowuje gminy, gdzie ten poziom jest niemal o połowę niższy.
Rozalia Oliwa: Nasz projekt
pochwalono za dobre przygotowanie formalne, niemniej nie został
nawet rozpatrzony merytoryczne.
Zresztą... w Małopolsce rozpatrzono tylko cztery wnioski z tej puli,
a dotację przyznano trzem. Wniosek nasuwa się jednoznaczny.
Jeżeli chcemy mieć oddział dla
najmłodszych dzieci, to musimy go stworzyć własnymi siłami
i pieniędzmi z własnego budżetu. Tak też się stało, bo było duże
zapotrzebowanie na oddział dla

O g ł o s z e n i a

U r z ę d u

M i e j s k i e g o

Urząd Miejski w Sułkowicach
przypomina

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje,

O obowiązku utrzymywania
swoich działek
w stanie, który nie zagraża
sąsiednim uprawom poprzez
zachwaszczenie

że zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
(t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 179,
poz. 1485 z późn. zm.)

W przypadku niewykonania odpowiednich zabiegów:
(oprysk, wykoszenie, zaoranie)
właścicielowi działki zachwaszczonej decyzją wójta, (burmistrza) nakazane zostanie wykonanie w odpowiednim terminie
odpowiednich zabiegów
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt
5 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych z dnia 3 lutego 1995 (dz. u. z
2004 nr 121, poz. 1266 Z późn. zm.)
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Okazało się, że Przedszkole
nr 2 ma optymalne warunki lokalowe do utworzenia takiego oddziału. Salę rekreacyjną dostosowano
do potrzeb tradycyjnej sali przedszkolnej. Przez cały styczeń i luty
2009r. trwały intensywne przygotowania do przyjęcia dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
Z końcem stycznia pomieszczenie
przybrało charakter nowoczesnej,
funkcjonalnej, a przede wszystkim
bezpiecznej sali przedszkolnej. Zakupiono niezbędne wyposażenie
i pomoce dydaktyczne. Całość inwestycji
sfinansowana
została z budżetu gminy.
Grono pedagogiczne zatroszczyło się
o dobre samopoczucie przyszłych przeds z k o l a k ó w,
aranżując dla
nich spotkania
adaptacyjne
z dziećmi poszczególnych

obowiązuje

całkowity
zakaz uprawy
maku i konopi
na tzw.
potrzeby własne

oddziałów. Akcja „Oswoić pierwszy dzień” zorganizowana była w
okresie ferii zimowych od 16 do
27 lutego w godz. od 9.00 do 11.00,
a jej celem było: poznanie przez
dzieci nowego otoczenia i środowiska społecznego; zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa; nawiązanie
i utrwalenie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.
Zofia Kowalcze, dyrektor
Przedszkola nr 2: To był długo
oczekiwany dzień w historii naszego przedszkola – 28 lutego o godz.
10.00 rozpoczęło się uroczyste, oficjalne otwarcie nowego oddziału
„Słoneczne promyki”. Wśród gości
swoją obecnością zaszczycili nas:
zastępca Burmistrza Pani Rozalia Oliwa, wizytator z Kuratorium
Oświaty w Krakowie Pani Małgorzata Wajda, dyrektorki przedszkoli w Sułkowicach: Pani Krystyna Starzec i Pani Alicja Temple
oraz Pani Alicja Judasz, kierownik Referatu Oświaty. Przybyli
także rodzice wraz z dziećmi należącymi do nowego oddziału.
Uroczystość rozpoczęły dzieci
sześcioletnie swoim występem artystycznym przygotowanym wcześniej pod okiem nauczycielek:
Marii Światłoń i Katarzyny Folgi.
Następnie dokonano uroczystego
przecięcia wstęgi nowo otwartego
oddziału. W dalszej części spotkania wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone przez
nauczycielki do wspólnych zabaw
integrujących.
oprac. awz
fotografie powyżej oraz na 3 stronie
okładki wrchiwum Przedszkola
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ZHP: Zaradność, Humor, Przyjaźń
Czy
Rewelacyjna
drużyna będzie miała kiedyś dosyć?
Wydawać by się mogło, że całe życie spędzają w harcówce i na patriotycznych happeningach. Okazuje się jednak, że za tym kryje
się o wiele ciekawsze, harcerskie
życie, w którym stężenie wyzwań
i przygód sięga zenitu. Pełne pasji. Otwarte dla każdego, niezależnie od wieku, płci, koloru włosów
czy ulubionych lodów.
W Sułkowicach harcerstwo
reaktywowano
w 2006 roku. Wtedy powstała pierwsza próbna
drużyna „Leśni”, która po
dwóch latach została przemianowana na 101 Sułkowicką Drużynę Harcerską „Rewelacja”. Zmienił
się drużynowy – nowym
został dh Grzegorz Burda,
a z Hufca Podkrakowskiego drużyna przeniosła
się do Hufca Myślenice.
Mimo zmian i przenosin
Rewelacja nie zaprzestała
intensywnego działania
– pojawiły się nowe możliwości.
Za znak drużyny został wybrany ognisty Feniks – symbol
nieśmiertelności, zmian, ogólnie
pojętego dobrobytu i wolności.
Jego energiczne kolory (czerwony
i żółty) stały się też barwami naszych chust; oznaczają ciepło, pomocną dłoń, radość i braterstwo.
Jak widać, nie bez powodu obraliśmy go za swój symbol. Takimi
wartościami staramy się kierować.
Poza zbiórkami pomagamy innym
drużynom albo organizacjom, co
można zauważyć po licznych akcjach, biwakach i wyjazdach.
ZHP daje wiele możliwości
rozwijania zainteresowań i okazji do poznawania nowych ludzi
(jest nas ponad 120 000). Sułkowicka drużyna kieruje się głównie
w stronę turystyki, jednak nie
zamykamy się tylko w tym przedziale, jesteśmy ciągle otwarci
na nowe wyzwania i dziedziny.
Uczestniczymy w rajdach, zlotach
i kursach kształcących.
Co przyciąga tylu ludzi do
ZHP? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jednych przyciągają po
prostu ludzie, mnóstwo uśmiechniętych, otwartych i gotowych na
nowe znajomości osób. W harcerstwie tworzy się paczki przyjaciół,
które nazywamy zastępami. In-

ramy się na ośmiodniowy obóz wędrowny szlakiem Jury Krakowsko
– Częstochowskiej. W sezonie letnim organizujemy również ogniska
i wycieczki w ciekawe miejsca (np.
Dolina Kobylańska). Przed nami
jeszcze wiele kolejnych wyjazdów i
biwaków, na które chętnie jeździmy
i ciągle odnajdujemy nowe możliwości spędzania wolnego
czasu i dobrej zabawy – na
zbiórkach jest zawsze coś
nowego, gdzie każdy może
znaleźć coś dla siebie. Nie
obce nam są wyjazdy do
kina czy na basen.
Ty również możesz
tego zasmakować! Wystarczy, że nawiążesz kontakt z
przyboczną przez GG albo
maila. Poinformuje Cię
o terminie kolejnej zbiórki (zazwyczaj odbywają
się one w piątki).
Rewelacja skupia harcerzy starszych (gimnazjalistów) oraz wędrowników
(licealistów), których cią„Rewelacja” podczas uroczystości 3 maja
na konfederackich Grobach.
gle przybywa. Czekamy
na wszystkich chętnych
cych skautów z różnych krajów i żądnych harcerskiej przygody
i różnych narodowości.
młodych ludzi!
Przyboczna
Takie możliwości daje rówKontakt: GG: 11081208,
nież „oddział”, czyli drużyna ZHP
e-mail: dylka4@tlen.pl
w Sułkowicach. W tym roku wybienych przyciąga możliwość robienia kursów pod patronatem ZHP
(pierwszej pomocy przedmedycznej, żeglarskich i innych), sprawdzenia się na obozach w ekstremalnych warunkach czy wymian
międzynarodowych ze skautami
z całego świata. Należymy do WOSM
i WAGGGS, czyli organizacji łączą-

Kartka wielkanocna
W ostatnich latach obserwujemy tendencję do zamieniania tradycyjnych kartek z życzeniami świątecznymi na emaile, sms-y i telefony
do krewnych i znajomych. Zwyczaj
wysyłania prawdziwej ozdobnej
kartki na Wielkanoc czy Boże Narodzenie zachował się głównie w firmach i instytucjach i stał się jednym
z bodaj najsympatyczniejszych elementów public relation.
Z jednej strony pozwala na
wprowadzenie ludzkiego klimatu
do współpracy zawodowej i biznesowej, z drugiej jest okazją do budowania obrazu instytucji, która wysyła tę, niepozorną zadawałoby się,
kartkę. Można śmiało powiedzieć,
że „Nasza kartka świadczy o nas”.
Firmy prześcigają się w pomysłach na oryginalne i indywidualne rozwiązania, z odręcznym wpisem włącznie. Na całym świecie
powstały nawet punkty usługowe

odręcznie wpisujące treść listów
okolicznościowych, co uznawane
jest obecnie za rozwiązanie najbardziej eleganckie.
Nasz Urząd Miejski również
wysyła kartki współpracownikom,
instytucjom, przyjaciołom gminy.
W tym roku z wykonanie kartek
z życzeniami świątecznymi zlecono
uczestnikom Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Harbutowicach. Rozwiązanie sympatyczne, eleganckie,
podkreślające integracyjne starania
w pracy samorządu (fot. na ostatniej
stronie okładki i przy winiecie).
Uczestnicy Warsztatów nie
tylko w ten sposób włożyli swój
wkład w oprawę świąt Wielkiej
Nocy w naszej gminie. Tradycyjnie już w niedziele poprzedzające
Wielkanoc zorganizowali kiermasz
przed kościołem, na którym można było kupić oryginalne stroiki
i ozdoby świąteczne.
red.
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Chwała gospodyniom
Trudno o bardziej właściwy
czas by docenić ich krzątaninę
i zabiegi. Nawet jeśli czasami przesadzają, przecież dzięki nim w naszych domach wciąż królują dawne
tradycje, które tak bardzo kocha
większość ludzi. U nas, w Sułkowicach, a teraz także w okolicy i nie
ma Wielkanocy bez chrzanówki.
Przygotowują ją na wielkanocny
stół gospodynie ze Stowarzyszenia
Gospodyń w Sułkowicach i ich koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich
w Biertowicach.

Gospodynie z Sułkowic
Nie odbył się w tym roku
konkurs na wielkanocne stroiki
i potrawy w Muzeum regionalnym
Dom Grecki w Myślenicach. Stowarzyszenie czuje się zawiedzione, bowiem specjalnie na te okazje
przygotowało ozdobne ząbki do
koszyczka ze święconką. Tymczasem Muzeum zamierza w tym roku
zorganizować inny konkurs tematyczny i trzeba będzie przemyślać
wszystko od nowa, bo ubiegłorocznej palmy zwycięstwa Stowarzyszenie nie zamierza łatwo oddać.
Początek roku był dla Pań
z Sułkowic niezwykle pracochłonny. przygotowywały kilka uroczystości gminnych i środowiskowych
łącznie z obsługą Pucharu Prezesa
i dnia 8 marca u Emerytów. - Chciałam bardzo podziękować Marysi
Zającowej, która dowodziła nami
podczas pieczenia ciast – mówi Danuta Sołtys, w jednej osobie gospodyni ze Stowarzyszenia i niezmordowana szefowa emerytów Dla niej
nie ma rzeczy niemożliwych. Potrafi wychodzić wszystko, każdego
przekonać, by wspomogł jej pod-

opiecznych. Podczas Dnia Kobiet
przed każda emerytka stał talerzyk z 10 kawałkami różnych ciast,
a w upominkowych torebkach
pyszniły się dodatkowo smakołyki. Trudno się dziwić, że Emeryci
z Krakowa zazdroszczą nam Danusi Sołtys i chcieliby nam ja porwać.
Chociaż nawet zaprosili ja na zjazd
delegatów, nie dała się skaptować
i pozostała wierna swoim emerytom.
W końcu ma pod swoimi skrzydłami już ponad 350 osób. Za jej wielkie serce dostała dyplom uznania
od kapituły prestiżowej nagrody
Amicus Hominum.

Gospodynie z Biertowic
Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się
baranki, mokry dyngus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie.

Od 28 kwietnia 2008 roku
w Biertowicach działa Koło Gospodyń Wiejskich. Wkrótce Panie
będą obchodziły rocznicę istnienia

Koło Gospodyń Wiejskich w Biertowicach
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swojej organizacji. Współpracują
ze szkoła, przedszkolem, Ochotniczą Strażą Pożarną, chętnie pomagają osobom potrzebującym. Stały
się częścią krajobrazu społecznego
swojej wsi.
Przewodniczącą Kola tej Teresa Profic, jej zastępcą Lucyna Biela, sołtys wsi, a funkcję skarbnika
pełni Małgorzata Hajdas. Obecnie
w skład Koła wchodzi 28 członkiń.
Obok zarządu Koła są to: Danuta
Biela, Joanna Biela-Kózka, Mirosława Boczkaja, Barbara Chrzanowska, Małgorzata Ciężkowska,
Wanda Duda, Małgorzata Flaga,
Helena Fus, Renata Fus, Anna
Kozioł, Stanisława Mrowczyk,
Elżbieta Olesińska, Anna Śmiłek
i Maria Śmiłek. Panie spotykają
się w każdą środę. Spotkania są
nie tylko okazją do wspólnego spędzenia czasu w życzliwym gronie,
ale również do wymiany doświadczeń gospodarskich, doskonalenia
umiejętności kulinarnych, gromadzenia i poznawania lokalnych
tradycji. Swój kunszt gospodynie
pokazały m.in. jesienią, przygotowując poczęstunek na uroczystość
towarzyszącą otwarciu placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Biertowicach. Aktywnie
uczestniczyły też przy przygotowaniu integracyjnego spotkania
opłatkowego w swojej wsi.
Wielkanoc to dla gospodyń
z Biertowic, podobnie jak dla sułkowickich, to sezon obowiązkowej
chrzanówki. Ta potrawa w naszym
regionie króluje na świątecznym
stole. Każdy niemal dom ma swoją
recepturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach
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Zwycięzcy z Biertowic

List z Francji
Nadchodzą Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszystkim nam żyjących poza krajem, tęskno
a i łezka w oczku się zakręci na samą myśl o św.
w naszym ukochanym kraju. Nigdzie bowiem na
świecie – nie ma takiej tradycji jak w Polsce.
Polonia francuska stara się utrzymać tradycje przed
świąteczne i świąteczne t.j. niedzielę palmową
– z wysokimi palmami – inaczej są to tylko gałązki
bukszpanu, jako palmy. Przy Grobie Pana Jezusa
– nie ma straży. Dzieci tutejsze – nie znają koszyczka z barankiem ani święcenia pokarmów. Mają
natomiast tę radość dzieci pochodzenia polskiego,
chętnie ubierają się w stroje krakowskie udając się
do kościołka – tak z pokarmami do poświęcenia jak
i na mszę św.
Zwyczajem i tradycją we Francji jest szukanie zajączka i małych jajeczek czekoladowych – w trawie
koło domu, czy bloku mieszkalnego. Ktoś starszy
zajączka podłoży, następnie mama udaje się z maluchami by szukać. Oczywiście gdzie dzieci jest więcej,
muszą to być podpisane zajączki i upominki.
Niedzielne przedpołudnie jest bardzo wesołe. Popołudnie natomiast należy do starszych. Na obiad
przeważnie podaje się pieczone na różne sposoby
udko z młodego jagnięcia, na cześć ofiarowania
baranka.
My w tym roku – będziemy zachwycać się zupą
chrzanowa, na który przepis przywiozłam z Sułkowic. Kilka lat temu, kiedy dziś obecna młodzież
i dorośli byli jeszcze dziećmi z Ronchamp i okolic
robiliśmy święcenie u nas w domu.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Biertowic
zajęła I miejsce w IV Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP powiatu myślenickiego.
Turniej zorganizowano 21 marca w hali sportowej
w Raciechowicach. O Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rywalizowało 13 drużyn, a ich zmagania sędziował Marian Banowski, sędzia z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podokręgu
Myślenice. Zwyciężyli chłopcy z MDP w Biertowicach
przed MDP Dąbie i MDP Raciechowice. Zwycięskie
drużyny otrzymały puchary, dyplomy i piłki futbolowe.
Bramkarz MDP Biertowice Krzysztof Sroka otrzymał
też statuetkę najlepszego bramkarza turnieju. W skład
drużyny, która do Raciechowic pojechała po zwycięstwo
weszli ponadto: Arkadiusz Fus, Adrian Profic, Paweł
Budzowski, Kamil Starzec, Jarosław Starzec i Bartłomiej Śmiłek.
Na co dzień czempioni uczą się w gimnazjum
i w szkole podstawowej. W każdej wolnej chwili spotykają się jednak na boisku przy szkole w Biertowicach, by
wspólnie pograć w piłkę. „Jak się dużo gra razem, to zaczyna się tworzyć zgrany zespół. U nas każdy zna swoją
rolę i wie jak osiągnąć najważniejszy cel. Do Raciechowic jechaliśmy marząc o zwycięstwie i wiedzieliśmy,
że leży ono w zasięgu naszych możliwości” – tłumaczą.
W osiągnięciu tego celu pomogli im opiekunowie Szymon Duda i Leszek Moskal, który zaopatrzył drużynę
w odpowiednie stroje sportowe. Chłopcy nie ukrywali,
że są z tych profesjonalnych strojów dumni, a druhowie z OSP w Biertowicach są im szczerze wdzięczni
za wkład w przygotowanie drużyny do zawodów. MDP
tej jednostki to dwie sekcje: 20-osobowa chłopięca
i 11-osobowa dziewczęca. Jednostka poważnie traktuje
swoja młodzież, doceniając jej wkład w reprezentowanie miejscowości i gminy na zawodach, w konkursach,
a także wpływ MDP na podnoszenie świadomości przeciwpożarowej dzieci i młodzieży w Biertowicach.
Organizatorem turnieju MDP w Raciechowicach
jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Myślenicach i Zarząd oddziału Powiatowego ZOSP
RP, a patronat nad turniejem sprawuje wójt gminy Raciechowice Marek Gabzdyl. Turniejowi przyglądał się
sam komendant powiatowy PSP w Myślenicach st. kpt
Sławomir Kaganek.
Monika Widlarz
fot. z arch PSP

Było bardzo przyjemnie, kiedy jedni drugim zaglądali w koszyczki, wymieniali się pisankami.
To była przedświąteczna radość. My dorośli
natomiast – dzieliliśmy się jajkiem (już święconym) składaliśmy sobie życzenia Miłych i Radosnych św. Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziś składamy je Państwu, pamiętając też wciąż
o życzeniach Mokrego Dyngusa
Zamieszczamy zdjęcia ze święcenia pokarmów
w naszym domu, a przy świątecznym stole na pewno wspominać będziemy nasze rodzinki w Kraju
i naszych Przyjaciół w Sułkowicach.

Alleluja drodzy Rodacy
Maria i Tadeusz Lewandowski.
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W finałach licealiady
Dziewczęta z ZSiLO w Sułkowicach zwyciężyły w Rejonowej
Licealiadzie Młodzieży w piłce
ręcznej dziewcząt i awansowały
do Finałów Wojewódzkich.
Organizatorem jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy
w Krakowie, a współorganizatorem
– międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Myślenicach. W zawodach rejonowych udział wzięły reprezentacje
Zespołu Szkół w Jabłonce, Zespołu
Szkół Zawodowych i LO w Sułkowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej i Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych
w Zakopanem. Sułkowiczanki wystąpiły w składzie: Aleksandra Latoń, Jolanta Latoń, Małgorzata Rączka, Elżbieta Skorut, Dominika Blak,
Mariola Stokłosa. Aleksandra Blak,
Sylwia Biela, Anna Stokłosa, Marta
Chodnik, Magdalena Piegza i Joanna Biela. Opiekunem druzyny jest
Katarzyna Piwowarska-Piechota.

1.

Gościbia Sułkowice : Karpaty Siepraw

21marca (sobota)

15:00

2.

KRIS Nowy Wiśnicz : Gościbia Sułkowice

28 marca (sobota)

11:00

3.

Gościbia Sułkowice : Limanovia

4 kwietnia (sobota)

15:00

4.

Skawa Wadowice : Gościbia Sułkowice

8 kwietnia (środa)

16:00

5.

Gościbia Sułkowice : Mogilany

11 kwienia (sobota)

13:00

6. Orkan Szczyrzyc : Gościbia Sułkowice

19 kwietnia (niedz.)

17:00

7.

Gościbia Sułkowice : AKS Beskid Andrychów

22 kwietnia (środa)

16:00

8.

MKS Trzebinia : Gościbia Sułkowice

25 kwietnia (sobota)

17:00

9.

Gościbia Sułkowice MKS : Alwernia

2 maja (sobota)

17:00

10. Wolski/Lubań Maniowy : Gościbia Sułkowice

10 maja (niedziela)

17:00

11. Gościbia Sułkowice : BKS Bochnia

13 maja (środa)

17:00

12. Gościbia Sułkowice : Sandecja II Nowy Sącz

16 maja (sobota)

17:00

13. Płomień Jerzmanowice : Gościbia Sułkowice

23 maja (sobota)

17:00

14. Gościbia Sułkowice : Tuchovia Tuchów

30 maja (sobota)

17:00

15. Poprad Muszyna : Gościbia Sułkowice

3 czerwca (środa)

17:00

16. Gościbia Sułkowice : Polan Żabno

6 czerwca (sobota)

18:00

17. REM-TD Olkusz : Gościbia Sułkowice

13 czerwca (sobota)

18:00

Juniorzy – terminarz rozgrywek, runda: Wiosna 2009
1.

Prokocim Kraków : Gościbia Sułkowice

28 marca (sobota)

11:00

red.

2.

Gościbia Sułkowice : Proszowianka Proszowice

5 kwietnia (niedz.)

11:00

O g ł o s z e n i a
Urzędu Miejskiego

3.

Wawel Kraków : Gościbia Sułkowice

8 kwietnia (środa)

16:00

4.

Gościbia Sułkowice : Wieczysta Kraków

14 kwietnia (wtorek)

16:00

5.

Wisła II Kraków : Gościbia Sułkowice

19 kwietnia (niedz.)

10:00

6.

Gościbia Sułkowice : Bieżanowianka Kraków

26 kwietnia (niedz.)

11:00

7.

Skawinka Skawina : Gościbia Sułkowice

2 maja (sobota)

11:00

8.

Gościbia Sułkowice : Mogilany

9 maja (sobota)

17:00

9.

Czarni Staniątki : Gościbia Sułkowice

16 maja (sobota)

16:00

10.

Gościbia Sułkowice : Słomniczanka Słomniki

24 maja (niedziela)

11:00

11.

Karpaty Siepraw : Gościbia Sułkowice

30 maja (sobota)

11:00

12.

Grajek Grajów : Gościbia Sułkowice

6 czerwca (sobota)

18:00

13.

Gościbia Sułkowice : Clepardia Kraków

14 czerwca (niedz.)

11:00

14.

Cracovia II Kraków : Gościbia Sułkowice

18 czerwca (czwartek) 18:00

15.

Gościbia Sułkowice : Wanda Nowa Huta

21 czerwca (niedz.)

Olej napędowy
Rolnik, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury
VAT – informuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wnioski należy składać do burmistrza wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) na zakup oleju napędowego w terminach.
od 2 marca 2009 r. do 31 marca
2009 r. – za okres od 1 września
2008 r. do 28 lutego 2009 r.
od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. – za okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Zwrot następuje w ramach limitu zwrotu podatku.
Limit na 2009 r. wynosi
73,10 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
w terminach:
4 maja – 1 czerwca 2009 r.
w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie
2 – 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
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Seniorzy – terminarz rozgrywek o mistrzostwo IV ligi, runda: Wiosna 2009

11:00

U W A G A Zaległy mecz Gościbia Sułkowice – Czarni Staniątki zostanie rozegrany
06.05.2009 ( środa) o godz.17:00.

Trampkarze starsi – terminarz rozgrywek, runda: Wiosna 2009
1.

Prokocim : Gościbia Sułkowice

15 kwietnia (środa)

16:30

2.

Gościbia Sułkowice : Skawinka Skawina

18 kwietnia (sobota)

10:00

3.

Wieczysta : Gościbia Sułkowice

25 kwietnia (sobota)

11:00

4.

Gościbia Sułkowice : Cracovia II

29 kwietnia (środa)

16:30

5.

Dalin : Gościbia Sułkowice

11 maja (poniedz.)

17:30

6.

Gościbia Sułkowice : Garbarnia

16 maja (sobota)

11:00

7.

Wisła II Kraków : Gościbia Sułkowice

20 maja ( środa)

18:00

8.

Górnik Wieliczka : Gościbia Sułkowice

1 czerwca (poniedz.)

17:00

9.

Gościbia Sułkowice : Hutnik II Kraków

6 czerwca (sobota)

10:00

10.

Jadwiga : Gościbia Sułkowice

13 czerwca (sobota)

10:00

11.

Gościbia Sułkowice : Krakus Nowa Huta

19 czerwca (piątek)

17:30
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Na naszej okładce – palmy z Krzy waczki :
największa, najmniejsza, najpiękniejsza
Na okładce tego numeru
„Klamry” zagościły palmy z Krzywaczki. Tradycja plecenia palm
w tej miejscowości ożywiona została 9 lat temu przez (wówczas)
nauczycielki tamtejszej szkoły
– Joannę Szafraniec i Rozalię Oliwę, które zwróciły się z tym pomysłem do ówczesnego ks. proboszcza Stanisława Kurka, a on
podchwycił go i wspomogł organizacyjnie, a także fundował własne
nagrody dla zwycięzców.
Chętni znaleźli się natychmiast, a palmy z trudem mieściły
się w strzelistym przecież, neogotyckim kościele. Ustalono, że
palmy oceniane będą w trzech
kategoriach: na największą, najmniejszą i najpiękniejszą.

Tradycja przyjęła się i trwa,
a mieszkańcy Krzywaczki są z
niej dumni. Nowy proboszcz ks.
Drobny wraz z parafią przejął i
„palmowy zawrót głowy”, nie dając się prześcignąć poprzednikowi w zainteresowaniu i hojności.
W tym roku największa palma miała 5 m 28 cm i wykonana
została przez Olgę Wilk, a niewiele niższe mieli ex aequo Krzysztof Szafraniec i Krzysztof Dźwig.
Autorem najmniejszej miniaturki o długości 13 cm 8 mm okazał się Maciej Wilk, nieco tylko
większe były palmy Rity Wilk
i Grzegorza Dźwiga. Najpiękniejsza, niebiesko-liliowa połączona
została wstęgami z dwoma palmami
jak druhnami w białych kwiatach

Trampkarze modsi – terminarz rozgrywek, runda: Wiosna 2009
15:00

z niebieskimi i różowymi środkami.
Wykonała je rodzina Olga, Łukasz
i Magdalena Burda. W sumie oceniono ok. 30 palm (bo nie wiadomo
jak liczyć tę potrójną w jednym).
Przykład zachęca. Kościół
w Krzywaczce pełen był palm, które nie stawały do konkursu – od
zwyczajnych baźków z sośniną,
przez kupne, po całkiem oryginalne, prawdziwe liście palmowe.
Podobnie jak przed Wielkanocą palmy, przed Bożym Narodzeniem w Krzywaczce robi się szopki
i przygotowuje programy kolędnicze a jury wspomagane przez ks.
proboszcza ocenia kunszt szopkarzy i ich występy.
Anna Witalis Zdrzenicka
fot. na okładce Jan Zdrzenicki

O g ł o s z e n i a
Urzędu Miejskiego

1.

Prokocim : Gościbia Sułkowice

15 kwietnia (środa)

2.

Gościbia Sułkowice : Skawinka Skawina

18 kwietnia (sobota) 11:30

3.

Wieczysta : Gościbia Sułkowice

25 kwietnia (sobota) 13:00

4.

Gościbia Sułkowice : Cracovia II

29 kwietnia (środa)

5.

Dalin : Gościbia Sułkowice

11 maja (poniedz.)

16:00

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

6.

Gościbia Sułkowice : Garbarnia

16 maja (sobota)

12:30

Zabrania się

7.

Wisła II Kraków : Gościbia Sułkowice

23 maja (sobota)

10:00

8.

Górnik Wieliczka : Gościbia Sułkowice

1 czerwca (poniedz.)

18:30

9.

Gościbia Sułkowice : Hutnik II Kraków

6 czerwca (sobota)

11:30

wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych

15:00

10. Jadwiga : Gościbia Sułkowice

13 czerwca (sobota) 11:30

11.

19 czerwc (piątek)

Gościbia Sułkowice : Krakus Nowa Huta

16:00

Trampkarze najmodsi – terminarz rozgrywek, runda: Wiosna 2009
1. Kolejarz Prokocim : Gościbia Sułkowice

14.04.09 (wtorek)

11.00

2. Gościbia Sułkowice : Wisła I Kraków

18.04.09 (sobota)

12.00

3. Cracovia I Kraków : Gościbia Sułkowice

25.04.09 (sobota)

10.00

4. Gościbia Sułkowice : Garbarnia Kraków

02.05.09 (sobota)

11.00

5. Wisła II Kraków : Gościbia Sułkowice

09.05.09 (sobota)

10.00

6. Hutnik I Kraków : Gościbia Sułkowice

16.05.09 (sobota)

14.00

7. Gościbia Sułkowice : Hutnik II Kraków

23.05.09 (sobota)

11.00

8.

30.05.09 (sobota)

14.00

06.06.09 (sobota)

10.30

Jadwiga I Kraków : Gościbia Sułkowice

9. Gościbia Sułkowice : Kmita Zabierzów
10. Krakus Nowa Huta : Gościbia Sułkowice

13.06.09 (sobota)

14.30

11. Gościbia Sułkowice : Prądniczanka
Kraków

20.06.09 (sobota)

12.00

U W A G A Zaległy mecz Gościbia Sułkowice – Jadwiga I Kraków zostanie rozegrany
04.04.09 ( sobota) o godz.12:00.

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131
pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

N a
g o r ą c y m
u c z y n k u

Dzieci z Przedszkola nr 1 właśnie
u t o p i ł y Marzannę.
fot. Jan Zdrenicki
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Wernisaż poplenerow y
w „Rodzinnych stronach Karola Wojtyły ”
W dniu rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II Galeria Internat Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprosiła na wernisaż
wystawy poplenerowej XVIII
Pleneru Malarskiego, którego
motywem przewodnim były „Rodzinne strony Karola Wojtyły”.
Pomysł na organizowanie
plenerów malarskich w Sułkowicach poddała i zrealizowała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących Aleksan-

dra Korpal. Artyści, doceniając jej
wkład zarówno w promocję sztuki
w Sułkowicach jak i gościnność,
której
osobiście
doświadczają
od wielu lat zarówno w internacie szkołu, galerii Internat, jak
i w domu Państwa Korpalów,
postanowili podczas wernisażu
szczególnie uhonorować ją samą
oraz jej rodziców.
Serdeczny, rodzinny klimat
wernisażu harmonizował ze wspomnieniami o Ojcu Świętym Janie
Pawle II, zwłaszcza w otoczeniu

wizerunków pejzaży jego rodzinnych stron.
Wystawa poplenerowa czynna jest do 15 maja. Prezentowane
sa na niej prace Janiny Berdak,
Stefana Berdaka, Julii Flis, Anny
Lewińskiej, Anny Nieżgorodcew,
Krystyny Sieraczyńska, Jerzego
Sudra, Karoliny SzczepańskiejSzczerba, Krystyny Szczerbińskiej, Małgorzaty Turnau, Piotra
Turnaua i Kazimierza Wilka.
red.
fotografie na ostatniej stronie okładki

Klęska – powódź czy huragan
– Straż Pożarna Ci pomaga
Rozstrzygnięty został powiatowy etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pożarniczego pod
hasłem: „Klęska – powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga”.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży
na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia
wszelkiego typu zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz umiejętność
przewidywania możliwości wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz w osobnej kategorii
dzieci niepełnosprawne.
Prace naszych dzieci zyskały
wysokie uznanie w oczach komisji konkursowej starostwa powiatowego w Myślenicach. W gronie laureatów w kategorii klas
wczesnoszkolnych na 4 miejscu
uplasował się Bartłomiej Profic
ze Szkoły podstawowej w Sułkowicach, w kategorii gimnazjalistów Łukasz Jędrzejowski
z gimnazjum w Sułkowicach zajął 2 miejsce, a w kategorii dzieci
niepełnosprawnych triumfowali
uczniowie klas integracyjnych
w Szkole Podstawowej w Sułkowicach: Anna Kopacz i Maciej
Chrobak ex aequo zostali sklasyfikowaniu na 2 miejscu, a wyróż-
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nienia zdobyli Jakub Pułka, Stanisław Setla i Gabriela Stokłosa.
Etap gminny konkursu odbył
się 27 lutego. Gminna Komisja
Konkursowa w składzie: Stanisława Czwartek - Michniak – przewodnicząca, Bernadeta Żurek
– sekretarz, Ryszard Sroka i Józefa
Bernecka ocenili aż 91 rysunków
wykonanych w różnym formacie
i różną techniką. Zadanie nie było
łatwe, bowiem prace prezentowały wysoki poziom, a zatem konkurencja była ogromna. Niestety
nie wszystkie prace były zgodne
z wymogami regulaminu konkursu. Przede wszystkim problemy dotyczyły wielkości arkuszy,
na których zostały wykonane prace. Regulamin wyraźnie określał
format pracy – nie większy niż A-2,
więc większe prace, choć ciekawe,
nie mogły wziąć udziału w konkursie. Jury brało tez pod uwagę
zgodność prac z tematyką konkursową oraz spełnienie wymogów
formalnych (wielkość pracy, technika wykonania, opis pracy).

Laureaci etapu gminnego,
którzy zakwalifikowali się do
konkursu powiatowego:
I grupa dzieci najmłodszych:
1. Wiktor Garbień – Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, 2. Bartło-

miej Profic – Szkoła Podstawowa
w Sułkowicach, 3. Adrianna Niziołek – ZPO Krzywaczka, 4. Jakub Mroczek - ZPO Krzywaczka,
5. Adrian Pająk - Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.
II grupa – klasy IV do VI: 1. Hubert
Kwaśniewski – ZPO Harbutowice, 2. Paulina Stankiewicz – ZPO
Krzywaczka, 3. Natalia Przała
– ZPO Rudnik, 4. Urszula Bargieł
– Szkoła Podstawowa Sułkowice,
5. Ilona Oliwa - Szkoła Podstawowa Sułkowice
III grupa – gimnazjum: 1. Brygida
Biela - Gimnazjum w Sułkowicach,
2. Ewelina Twardosz – Gimnazjum
w Sułkowicach, 3. Łukasz Jędrzejowski – Gimnazjum w Sułkowicach, 4. Angelika Miętka – ZPO
Krzywaczka, 5. Anna Szewczyk
– ZPO Krzywaczka.
IV grupa – dzieci niepełnosprawne: 1. Maciej Chrobak – Szkoła
Podstawowa Sułkowice, 2. Gabriela Stokłosa – Szkoła Podstawowa
Sułkowice, 3. Anna Kopacz – Szkoła Podstawowa Sułkowice, 4. Stanisław Setla - Szkoła Podstawowa
Sułkowice, 5. Jakub Pułka – Szkoła Podstawowa Sułkowice.
Gminny Komitet Organizacyjny:
Krystyna Sosin, Alina Judasz,
Jan Hodurek
fotografie prac
na ostatniej stronie okładki
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Klęska – powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga

fot. Jan Zdrzenicki

W Galerii Internat

2

Sułkowice

