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Mszę świętą w inten-
cji Ojczyzny koncelebro-
wali księża naszej parafii 
pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Stanisława Jaś-
kowca, który wygłosił reli-
gijno-patriotyczne kazanie, 
cytując między innymi sło-
wa Wincentego Witosa, że 
„państwo to naród” i przy-
pominając, że działamy na 
rzecz wspólnego dobra. 

W nabożeństwie wzięły 
udział poczty sztandarowe, 
przedstawiciele urzędu miej-
skiego i samorządu gminy, 
reprezentacje szkół i przed-
szkoli, harcerze, kombatabci 
oraz delegacje firm i organi-
zacji społecznych. Oprawę 
liturgiczną wzbogacił chór 

Apassionata oraz Orkiestra 
Dęta. Po Mszy św. pod po-
mnikiem ofiar pacyfikacji 
delegacje złożyły biało-czer-
wone wieńce na znak jedno-
ści i przywiązania do naszej 
burzliwej historii nardowej, 
czci dla jej bohaterów oraz 
pamięci ofiar walk.

Burmistrz Piotr Pułka 

wygłosił uroczyste przemó-

wienie, a następnie zaprosił 

do strażnicy OSP w Sułko-

wicach, na dalszą część pro-

gramu okolicznościowego 

połaczonego z wręczeniem 

tytułu Honorowego Obywa-

tela Sułkowic. 
Joanna Gatlik

fotoreportaż na okładce

Państwo to naród
Ś w i ę t o  3  M a j a  w  n a s z e j  g m i n i e 
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Druh Jan Hodurek – prezes 

OSP w Sułkowicach, wicepre-

zes Zarządu Gminnego odzna-

czony został Medalem Honoro-

wym im. Bolesława Chomicza” 

– najwyższym odznaczeniem, 

jakie może przyznać Zarząd 

Główny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w War-

szawie. Przyznwane jest tylko 

najwybitniejszym i najbardziej 

zasłużonym strażakom za cało-

kształt pracy na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej oraz rozwoju 

i umacniania Związku OSP. 

Medal ten otrzymać mogą je-

dynie druhowie wcześniej odzna-

czeni Złotym Medalem za Zasługi 

dla Pożarnictwa. 

Medal im. Bolesława Chomi-

cza dh Jan Hodurek otrzymał pod-

czas małopolskich obchodów Dnia 

Strażaka 2009 na Placu Matejki 

w Krakowie dnia 4 maja 2009 r. 

Strażackie święto połączone było 

z uroczystościami jubileuszowy-

mi Bazyliki Św. Floriana. Wzię-

li w nim udzial przedstawiciele 

najwyższych władz państwowych 

i związkowych, wojewoda mało-

polski posłowie i senatorowie. 

Medal Chomicza 
dla Jana Hodurka

Bolesław Chomicz, żyjący w la-
tach 1878–1959 był wybitnym 
kreatorem i nestorem polskiego 
ruchu ochotniczego pożarnic-
twa. Był żarliwym Polakiem-pa-
triotą, całym sercem oddanym 
swojmu narodowi i państwu. 15 
maja 2009 minęła 50. rocznica 
jego śmierci. 
Awers Medalu przedstawia po-
piersie Bolesława Chomicza, zaś 
na rewersie zamieszczono akce-
soria strażackie i hasło: Bogu na 

chwałę ludziom na pożytek.

Jan Hodurek (po prawej) po dekoracji 
Medalem im. Bolesława Chomicza 

na Placu Matejki w Krakowie obok 
burmistrza Myślenic Macieja Ostrow-
skiego odznaczonego Złotym Znakiem 

Związku. Fot. arch.
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Przy drogach wjazdowych na granicach gminy poja-

wiły się witacze, czyli instalacje informacyjno – pro-

mocyjne. Widnieje na nich herb gminy Sułkowice, 

umieszczony pomiędzy dwoma halabardami, które 

mają nasuwać skojarzenie z główną działalnością 

mieszkańców, czyli  kowalstwem. Zostały zaprojek-

towane przez Jana Sochę, a wykonane przez Leszka 

Kiebzaka.

Remontowana jest nawierzchnia drogi wojewódz-

kiej biegnącej przez Rudnik.

Dobiega końca modernizacja wysypiska śmieci na 

Ptasznicy w Sułkowicach – z nowoczesną kompo-

stownią i urządzeniami do segregacji odpadów.

c z y l i  c o  n o w e g o 
w  i n w e s t y c j a c h

E k s p r e s e m  p r z e z  g m i n ę

Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rudniku 

Dolnym. 

Parking przed kościołem w Rudniku zyskał nową 

nawierzchnię.

Na placu targowym „Zielona Podkowa” zostały za-

montowane lampy oraz monitoring w celu zwięk-

szenia bezpieczeństwa tego terenu.
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Audyt w Urzędzie Miejskim 
w Sułkowicach był ostatnim eta-
pem konkursu na „Wzorcowy 
Urząd w Małopolsce”. Kapituła 
konkursu pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Mirosława Steca przy-
była do Urzędu Miejskiego w śro-
dę 29 kwietnia. W tym roku nasza 
gmina zgłosiła do konkursu roz-
wiązanie zarządcze pn. „Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny”. Obszerną 
prezentację zasad działania WPI 
przedstawiliśmy w poprzednim 
numerze „Klamry”.

 Komisja poznała mechani-
zmy posługiwania się WPI oraz 
skorelowanie w jego obrębie pla-
nowania i finansowania dzięki pre-
zentacji multimedialnej komento-

Kapituła pod wrażeniem
S u ł k o w i c e  w  f i n a l e  k o n k u r s u  „ W z o r c o w y  U r z ą d  w  M a ł o p o l s c e ”
Ten dokument robi wrażenie – oświadczył prof. dr hab. Mirosław Stec, przewodniczący kapituły 

konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”, po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji Adama Gumu-

larza na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, według którego organizowane jest zarządzanie 

inwestycjami w naszej gminie. Inny członek Kapituły, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, zauważył, 

że WPI jest tak prosty i oczywisty, że aż dziw bierze, iż nikt do tej pory nie wpadł na ten pomysł.

wanej przez jego autora Adama 
Gumularza. Po prezentacji człon-
kowie Kapituły stawiali szczegóło-
we pytania, na które obok burmi-
strza i wiceburmistrz odpowiadali 
skarbnik i kierownicy referatów. 
Nierzadko były to pytania pod-
chwytliwe, np. „Ile kosztował ten 
plan gminę?”. WPI powstawał bez 
udziału firm zewnętrznych, jedy-
nie siłami własnymi urzędu, więc 
pytania podchwytliwe nie były 
nikomu straszne: koszt tego pro-
gramu to wytężona praca zespołu 
ds. Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Gminy. Interesowano się też, na 
jakich zasadach nasza gmina go-
towa jest udostępnić ten program 
innym urzędom, bo dzielenie się 

wypróbowanymi rozwiązaniami 
przez samorządy jest wszak na-
czelną ideą tego konkursu. 

Po prezentacji goście zapro-
szeni zostali na ciepły posiłek 
przygotowany przez Stowarzysze-
nie Gospodyń. Podczas swobod-
niejszej rozmowy, mimo ograni-
czonego czasu, jakim dysponowała 
Kapituła, jej członkowie wspomi-
nali ubiegłoroczny audyt, pytali 
o dalszy rozwój organizacji, które 
poznali podczas audytu rok temu, 
o losy projektów społecznościo-
wych. Podkreślali, że czują się 
dumni, że na ścianie dyplomów 
zdobytych przez gminę Sułkowice 
dyplom Wzorcowego Urzędu zoba-
czyli na miejscu honorowym.

awz

Audyt kapituły konkursu „Wzorowy Urząd w Małopolsce” w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Fot. awz

Fabryka Mebli „Ryś” z Krzy-
waczki została laureatem IV edycji 
Konkursu „Lodołamacza” dla Praco-
dawców Wrażliwych Społecznie, nad 
ktorym patronat objęła Małżonka 
Prezydenta RP Maria Kaczyńska.

Fabryka została wyróżniona 
w kategorii – zakład pracy chro-
nionej. Jest to już trzeci „Lodoła-
macz” dla Fabryki Mebli „Ryś”, 
która obecnie zatrudnia 116 nie-
pełnosprawnych na 220 pracow-
ników w firmie. Zajmują oni róż-
ne stanowiska, z kierowniczymi 
włącznie.  Fabryka pracuje ultra-
nowoczesnym systemem, reduku-

Ryś Meble „Lodołamaczem” – po raz trzeci
jąc do minimum ilość pracy fizycz-
nej człowieka. Pracownicy mogą 
w pracy korzystać z masażu czy 
porady lekarskiej, na terenie za-
kładu działa stołówka, a po pracy 
można regenerować siły na tere-
nach rekreacyjnych Fabryki i cie-
szyć się jej zapleczem sportowym.

W trakcie budowy jest nowa 
hala produkcyjna, a Tadeusz Ryś 
zapowiada, że już wkrótce nowi 
pracownicy będą mogli podjąć 
pracę w firmie. Każdy nowy pra-
cownik wprowadzany jest w swoje 
obowiązki przez doświadczonego 
kolegę – opiekuna. red.

Uroczystość wręcze-
nia „Lodołamaczy”. 

Fot. arch. 
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Akcja „Krew darem ratowni-

ków dla dzieci ofiar wypadków” 

prowadzona jest z inicjatywy pre-

zesa Zarządu Powiatowego ZOSP 

RP Andrzeja Burzawę od począt-

ku naszego wieku. Stopniowo roz-

rosła się na tyle, że powstał Klub 

Honorowych Krwiodawców przy 

Zarządzie Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Myślenicach, a także 

utworzony został strażacki bank 

krwi, który jest zapleczem dla ofiar 

wypadków, a także dla strażaków 

naszego powiatu i ich bliskich. Od 

początku akcji do końca 2008 roku 

druhowie OSP powiatu, ich rodziny 

i przyjaciele oddali już 2 tys. 577,5 

litra najcenniejszego leku świata. 

Każda niemal niedziela oznacza 

dzień akcji dla innej gminy lub na-

wet innej jednostki. Każda niemal 

niedziela jest dniem ochotniczej 

pracy dla dr Barbary Piaseckiej 

prowadzącej punkt krwiodawstwa 

w myślenickim szpitalu i pielę-

gniarki Marii Ochender oraz drugiej 

– w niedzielę 26 kwietnia w Sułko-

wicach krew pobierała wraz z nimi 

Małgorzata Ptak. 

OSP gminy Sułkowice przy-

stępuje do akcji dwa razy w roku, 

Krew ratowników
N a j c e n n i e j s z y  d a r  d l a  o f i a r  w y p a d k ó w

Prezes Zarzadu Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach Andrzej Burzawa spodzie-

wa się, że w tym roku ilość krwi oddanej przez strażaków i ich przyjaciół 

w ramach akcji „Krew darem ratowników dla dzieci – ofiar wypadków” 

przekroczy 3 tys. litrów. 

Dar krwi w postaci symbolicznego dyplomu składany jest poczas ofiarowania na 

mszy św. w sanktuarium w Łagiewnikach w trakcie dorocznej pielgrzymki OSP.

zwykle w po-

ście i adwencie, 

jednak w tym 

roku, z powodu 

remontu strażni-

cy akcja odbyła 

się w kwietniu. 

W tym dniu naj-

liczniej przyby-

li reprezentanci 

jednostek w Suł-

kowicach i Harbu-

towicach. Łącznie 

oddano 15 litrów 

krwi. Honorowy-

mi krwiodawcami 

w tym dniu byli: 

H a r b u t o w i c e : 

Danuta Chodnik, 

Mateusz Chwała, 

Adam Golonka, 

Bartłomiej Golon-

ka, Jan Golonka, Stanisław Guc, 

Józef Hyrlicki, Stanisław Kluzik, 

Tomasz Spólnik, Mariusz Ślusar-

czyk, Grzegorz Twardosz, Dawid 

Urbańczyk.

Krzywaczka: Adam Dźwig, Stani-

sław Dziuba.  

Sułkowice: Krzysztof Dęgoszewski, 

Wojciech Francuziak, Dorota Hodu-

rek, Mariusz Kaczor Ryszard Kuch-

ta, Wiesław Lenart, Leszek Łącki, 

Bożena Moskal, Aneta Ostafin, Ar-

tur Pieronkiewicz , Halina Pieron-

kiewicz, Krzysztof Skowronek, Sta-

nisław Sroka, Krzysztof Stręk.

Rudnik: Piotr Pułka, Paweł Sroka. 

tekt i fotografie:
Anna Witalis Zdrzenicka

Dr Barbara Piasecka osobiście bada każdego krwiodawcę biorącego udziął w akcji.

Niedzielny punkt krwiodawstwa 
w strażnicy OSP w Sułkowicach.

Z a p r o s z e n i e

Burmistrz Piotr Pułka 

zaprasza 

na Mszę Świętą

w intencji 

mieszkańców Sułkowic, 

z okazji 

40 rocznicy 

nadania praw miejskich.

Mszę św. odprawi 

ks. Metropolita Kardynał 

Stanisław Dziwisz

w dniu 23 czerwca o godz. 10

w kościele parafialnym. 
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Dopisali zarówno 

goście, jak i mieszkańcy 

Harbutowic. W słonecz-

nej aurze niedzielnego 

przedpołudnia wraz ze 

strażakami przez Har-

butowice sprzed straż-

nicy OSP do kościoła 

na uroczystą mszę św. 

koncelebrowaną przez 

ks. proboszcza Zbignie-

wa Nowaka i ks. roda-

ka Franciszka Bobła 

przeszli m.in.: posłowie 

na sejm Beata Szydło 

i Marek Łatas, burmistrz 

Piotr Pułka, wicebur-

mistrz Rozalia Oliwa, 

przewodniczący rady 

miejskiej Jan Socha, 

radni gminy i powiatu, 

sołtys Danuta Chodnik, 

komendant powiatowy 

PSP Sławomir Kaganek, prezes 

zarządu powiatowego ZOSP RP 

Andrzej Burzawa, zarząd miejsko

-gminny OSP Sułkowice z prezes 

Władysławą Kołodziejczyk i wi-

ceprezesem Janem Hodurkiem 

na czele, reprezentacje i poczty 

sztandarowe zaprzyjaźnionych 

jednostek OSP, młodzieży szkolnej 

i organizacji. Dowódcą uroczysto-

ści był kpt. Marek Moskal z PSP. 

Uroczysty przemarsz w obie stro-

ny poprowadziła orkiestra dęta 

z Sułkowic, grając utwory marszo-

we i okolicznościowe. W homilii 

ks. Franciszek Bobeł podkreślił 

ogrom poświęcenia ratowników 

i ich oddania służbie drugiemu 

człowiekowi. Wspomniał, że jako 

proboszcz parafii w Lubniu niejed-

nokrotnie towarzyszy strażakom 

w akcjach ratowniczych, niosąc 

sakramenty ofiarom wypadków, 

zwłaszcza drogowych. 

Uroczystości przed strażnicą 

rozpoczęło podniesienie flagi naro-

dowej. Poczet sztandarowy zapiął 

ją na… podnośniku samochodu 

strażackiego PSP w Myślenicach, 

służącego do prowadzenia wyso-

kościowych akcji ratowniczych. 

Nowy samochód dla strażaków
F o r d  T r a n s i t  w  O S P  H a r b u t o w i c e

Prezes Stefan Kurek przedstawił 

historię jednostki, a następnie 

komendant powiatowy PSP Sła-

womir Kaganek i prezes zarządu 

powiatowego ZOSP RP Andrzej 

Burzawa udekorowali zasłużo-

nych druhów.

Złotym Medalem „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa” odznaczony 

został druh Stanisław Głuc, 

Srebrnym Medalem „Za Za-

sługi dla Pożarnictwa” od-

znaczono druhów Rafała 

Nowaka, Tadeusza Golonkę 

i Stanisława Kluzika.

Odznakę „Strażak Wzorowy” 

otrzymali: Tomasz Dobosz, 

Adam Golonka, Bartłomiej 

Golonka, Marek Golonka, Mi-

rosław Golonka, Marcin Kwia-

tek, Daniel Kwiatek, Tomasz 

Spólnik i Jacek Urbańczyk.

Udekorowani zostali także 

wybijający się przedstawi-

ciele młodzieży strażackiej: 

m.in. Dawid Horwat, Tomasz 

Golonka, Paweł Golonka, 

którym Brązową Odznakę 

„Młodzieżowa Drużyna Po-

żarnicza” wręczyła prezes 

Władysława Kołodziejczyk.

W imieniu odzna-

czonych głos zabrał 

druh Marcin Kwiatek, 

który zapewnił, że za-

szczyt, którego właśnie 

doświadczyli zmobili-

zuje uhonorowanych 

do jeszcze ofiarniejszej 

służby na rzecz jednost-

ki i społeczeństwa.

Punktem kulmi-

nacyjnym było sym-

boliczne przekazanie 

przez głównego funda-

tora burmistrza Piotra 

Pułkę i komendan-

ta powiatowego PSP 

w Myślenicach Sławomi-

ra Kaganka  kluczy do 

nowego forda transita. 

W imieniu jednostki sa-

mochód odebrał naczel-

nik OSP Harbutowice 

Jan Golonka i przekazał go pod 

opiekę kierowcy. Następnie sa-

mochód poświęcił i pobłogosławił 

zebranym ks. Franciszek Bobeł. 

Rodzicami chrzestnymi byli: Kata-

rzyna Kluzik, Anna Hyrlicka, Ka-

rol Chmielik i Janusz Dyba. Na wy-

posażenie samochodu burmistrz 

Piotr Pułka przekazał pilarkę spa-

linową do cięcia metalu i betonu.

Zabierając głos poseł Marek 

Łatas i prezes Andrzej Burzawa 

podkreślali, że jednostka w Har-

butowicach należy do zasłużonych 

w naszym regionie, a z nowym sa-

mochodem staje się też jedną z naj-

lepiej wyposażonych. Komendant 

Sławomir Kaganek oświadczył, że 

bez druhów OSP zawodowa straż 

pożarna na terenie powiatu nie mo-

głaby sprawnie funkcjonować. 

Po oficjalnych uroczystościach 

goście sproszeni zostali do strażni-

cy na wspólne świętowanie przy 

smacznym poczęstunku. Wśród 

biesiadników zasiadł m.in. nestor 

harbutowskiej straży dh Mieczy-

sław Malina, który służy w OSP 

nieprzerwanie od 1945 roku. W tym 

roku obchodzi swoje 90. urodziny.

Anna Witalis Zdrzenicka

Nowy samochód bojowy OSP Harbutowice ford transit został poświęcony przez 

ks. rodaka Franciszka Bobła i oficjalnie przekazany jednostce przez 

burmistrza Piotra Pułkę i komendanta powiatowego PSP Sławomira Kaganka 

w niedzielę 19 kwietnia.

Moment poświęcenia samochodu przez ks. Franciszka Bobła 
– rodaka z Harbutowic. Fotoreportaż na 4 stronie okladki.

Fot. awz
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Podczas posiedzenia prze-
wodniczący zrelacjonowali prace 
swoich komisji, przedstawione zo-
stały sprawozdania z działalności 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i organów jednostek pomocni-
czych Gminy, a burmistrz i prze-
wodniczący rady poinformowali 
o działalności w okresie międzyse-
syjnym. W kolejnych punktach se-
sji radni uchwalili, że pracownicy 
urzędu przystąpią do programu fi-
nansowanego z Unii Europejskiej, 
którego celem jest podniesienie 
jakości usług publicznych, wzmoc-
nienie potencjału i modernizacja 
zarządzania w administracji sa-
morządowej. Nadali Szkole Pod-
stawowej w Rudniku imię króla 
Kazimierza III Wielkiego. Progra-
my Ochrony Środowiska oraz Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gmi-
ny Sułkowice na lata 2004–2014, 
opracowane przez pracowników 
urzędu miejskiego, zostały zaopi-
niowane pozytywnie przez zarząd 
powiatu w Myślenicach i tym sa-
mym są przyjęte do realizacji.

Parkingi, wodociągi, kanalizacja
Burmistrz przedstawił aktual-

ne inwestycje, wymieniając m.in. 
prace remontowe na parkingu 
na Zielonej w Sułkowicach i pod 
kościołem w Rudniku, rozbudo-
wę sieci kanalizacyjnej w Bierto-
wicach, Sułkowicach (II rejon za 
rzeką  i od ul. Wyzwolenia w górę) 
i na ul. Dolnej w Rudniku. Omówił 
budowę sieci wodociągowej, plany 
budowy zalewu oraz postępy prac 
przy modernizacji składowiska od-
padów komunalnych. Wspomniał 
o akcji „Już pływam - radość sa-
modzielnego pływania”, którą zo-
stało objętych 150 uczniów ze szkół 
podstawowych z gminy Sułkowice. 
Burmistrz poinformował również, 
że złożył wniosek o dofinansowanie 
remontu placu przed OSP w Sułko-
wicach, zgłosił potrzebę renowacji 
zewnętrznej elewacji ośrodka zdro-
wia oraz wymiany pieca węglowego 
na gazowy. Gmina po raz drugi za-
kwalifikowała się do grona finali-
stów konkursu na „Wzorcowy Urząd 
w Małopolsce”. Urząd Miejski 
w Sułkowicach wraz z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Myślenicach 
podjęły współpracę na rzecz ludzi 
bezrobotnych po 50. roku życia. 
Stażem zostało objętych 12 osób, 
które od 4 maja będą wykonywały 
prace porządkowe oraz pielęgnacyj-
ne terenów zieleni, a także proste 
prace budowlane. Wyjaśnił również, 
że zabytkowa studnia oraz pomnik 
Sanguszki przy drodze w Harbu-
towicach znajdują się na terenie 
własności skarbu państwa, a zarząd 
dróg wojewódzkich nie wyraża zgo-
dy na wydzielenie działki i przeję-
cie zabytków ani ich wykupienie.

Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Biertowicach Witold 
Magiera poinformował, że wciąż bo-
ryka się z problemem ściągania na-
leżności od klientów zalegających 
z opłatą za wodę lub wywóz śmieci. 
Mimo zmiany firmy windykacyjnej, 
wciąż są problemy ze ściąganiem 
długu, co sprawia, że wobec zale-
gających stosowane są najwyższe 
kary, takie jak odłączenie wody lub 
odbieranie pojemników na śmieci 
z zadłużonej posesji. Ubolewał też 
nad tym, że mieszkańcy nie zawsze 
są chętni do współpracy. Jako przy-
kład podał dzikie wysypiska śmieci 
w przydrożnych rowach i lasach, 
o których nikt nie informuje odpo-
wiednich służb.

Nowi honorowi obywatele 
W tajnym głosowaniu radni 

zdecydowali, że w tym roku tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy 
Sułkowice przyznany zostanie Sta-
nisławowi Kufrejowi oraz Adamo-
wi Matodze. Uroczyste wręczenie 
tytułów wraz z bankietem okolicz-
nościowym tradycyjnie już wpisa-
ne jest w program obchodów świę-
ta 3 Maja w naszej gminie. 

Finansowanie przedszkoli
Na sesji przyjęta została 

uchwała w sprawie zasad i trybu 
korzystania z przedszkoli samorzą-
dowych prowadzonych przez gmi-
nę Sułkowice. Wprowadzono w niej 
kilka punktów, które mają ułatwić 
życie przede wszystkim rodzinom 
mniej zamożnym. Niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że na 
prowadzenie przedszkoli gmina 
nie otrzymuje subwencji z budżetu 

państwa i w związku z tym zmu-
szona jest pokrywać średnio 82% 
kosztów ich utrzymania. Wkład ro-
dziców w utrzymanie przedszkoli 
stanowi ok. 18% kosztów.  

Problemy z wodą w Harbutowicach
Niemożliwe jest w tej chwili 

przystąpienie do budowy wodocią-
gu w Harbutowicach, co okazuje 
się dosyć dużym problemem dla 
mieszkańców, którzy zgłosili, że 
studnie i źródła, z których korzy-
stają, są niewystarczające, a kopa-
nie nowych nie daje gwarancji, że 
będzie w nich woda. Jednak, aby 
wybudować wodociąg w tak trud-
nym terenie, trzeba by wybudo-
wać nową pompownię, zbiornik 
wyrównawczy i wieżę ciśnień. 

Joanna Gatlik

XXXIII sesja Rady Miejskiej
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Piotra Pułki, 

remonty dróg, budowa chodników, placów zabaw, finansowanie przedszkoli, 

a także sprawy dotyczące gospodarki wodnej stanowiły oś obrad  XXXIII sesji rady miejskiej 

w dniu 28 kwietnia.  Wszystkie uchwały wymienione w porządku obrad sesji przegłosowano „za”. 

Nagrody Samorządowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/173/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. Rada 
Miejska w Sułkowicach wybra-
ła doraźną Komisję Nagród Sa-
morządowych na 2009 r. w pię-
cioosobowym składzie: Danuta 
Chodnik, Zofia Góralik, Leszek 
Moskal, Piotr Sroka i Janusz Sta-
rzec, która będzie rozpatrywać 
kandydatury do tegorocznych 
trzech Nagród Samorządowych.

Nagrody te mogą być przy-
znane za wybitne, wyróżniające 
się efekty działań na rzecz gminy 
Sułkowice, tj. organizację działal-
ności społecznej i popularyzację 
idei samorządności oraz promocję 
i przysparzanie splendoru Gmi-
nie poza jej granicami – osobom 
fizycznym, instytucjom, organi-
zacjom i innym podmiotom.

Z wnioskiem o taką nagrodę 
mogą wystąpić:
– Mieszkańcy Gminy w liczbie co 
najmniej 15 osób uprawnionych 
do głosowania
– Radni Rady Miejskiej (min. 3) 
– Instytucje i organizacje.

Pisemne wnioski należy spo-
rządzić na odpowiednim formula-
rzu, który winien zawierać infor-
macje o kandydacie do nagrody 
oraz wyczerpujące uzasadnienie. 
Wnioski należy składać w Biurze 
Rady w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 września danego roku, 
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Sułkowicach.
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Burmistrz Piotr Pułka

Podczas uroczystości 

3 Maja przewodniczący 

rady miejskiej Jan So-

cha oraz burmistrz Piotr 

Pułka wręczyli honoro-

we obywatelstwo gminy 

Sułkowice dwóm osobom 

szczególnie zasłużonym 

w czterdziestoletniej hi-

storii miasta: doktorowi 

medycyny Adamowi Ma-

todze oraz wieloletnie-

mu dyrektorowi Zespo-

łu Szkół Zawodowych 

w Sułkowicach Stanisła-

wowi Kufrejowi. 

Obaj wyróżnieni nie 

kryli wzruszenia,  dzię-

kując za uznanie dla ich 

pracy i docenienie zasług. 

Chociaż nie urodzili się tutaj, całe 

swoje życie związali z Sułkowica-

mi; działali zawodowo i społecz-

nie na rzecz dobra mieszkańców 

naszej gminy. Adam Matoga nie-

zmiennie i niezawodnie od 44 lat 

leczy, codziennie dojeżdżając do 

ośrodka zdrowia aż z Krakowa (ni-

gdy się nie spóźnił). Jest jednym 

z twórców opieki zdrowotnej na 

Stanisław Kufrej i Adam Matoga 
– Honorowi Obywatele Sułkowic

naszym terenie. Dyrektor Stani-

sław Kufrej m.in. doprowadził do 

powstania obecnego budynku ZSZ 

i LO w Sułkowicach Wcześniejszy 

był bardzo mały i nie odpowiadał 

potrzebom rozwijającej się gminy. 

Dzięki zabiegom dyrektora po-

wstała możliwość wykształcenia 

młodzieży Sułkowic i okolicy bez 

konieczności dojeżdżania do więk-

(...) My, Polacy, daliśmy Europie pierwszą kon-
stytucję; Konstytucja 3 Maja to nasz wielki i cenny 
wkład ideowy w budowanie wspólnej Europy. Po-
winniśmy o tym pamiętać i umieć być z tego dumni. 
Europa jest potrzebna nam, ale i my jesteśmy po-
trzebni Europie. 1 maja obchodziliśmy 5. rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Unia Euro-
pejska daje nam dziś możliwości szybszego rozwoju 
w wielu dziedzinach życia. Stoimy przed trudnym 
wyzwaniem, by jak najlepiej wykorzystać szansę, 
którą nam, współczesnym, dała historia, oczekując 
równocześnie od nas, Polaków, zaangażowania i od-
dania sprawom Ojczyzny.

W dniach, które przypominają nam o wielkości 
naszego narodu, powinniśmy szczególnie pamiętać 
o wartościach, które wyróżniają nas i tworzą naszą 
tożsamość narodową. To wiara, wytrwałość w dąże-
niu do celu, rodzina i poczucie wspólnoty, umiłowa-
nie wolności i Ojczyzny. 

W tym roku mija  40 lat od nadania praw miej-
skich Sułkowicom. Na przestrzeni tych lat każdy 
z nas wnosił swój wkład w budowanie dzisiejszego 
wyglądu i świetności naszego miasta. Pamiętając 

szych miast, co było waż-

ne szczególnie dla rodzin 

uboższych, których nie 

byłoby stać na opłacenie 

dzieciom dojazdów lub 

mieszkania na stancji. 

Podziękowania wy-

różnieni otrzymali rów-

nież od kolegów i kole-

żanek po fachu – doktor 

Janusz Zarzecki pogra-

tulował swojemu wielo-

letniemu współpracow-

nikowi i cieszył się, że 

„niedoceniane kierun-

ki, takie jak lecznictwo 

i oświata, zostały wreszcie 

dostrzeżone przez wła-

dzę”, a obecna dyrektor 

ZSZ i LO w Sułkowicach 

Aleksandra Korpal powiedziała, że 

cieszy się, iż może kontynuować 

dzieło swojego dawnego praco-

dawcy i mistrza.

Na bankiet okolicznościowy 

w strażnicy OSP w Sułkowicach 

Stowarzyszenie Gospodyń trady-

cyjnie już przygotowało wyśmie-

nity poczęstunek. 
Joanna Gatlik

fotoreportaż na okładce 

Z przemówienia na uroczystość 3 Maja
o tych, którzy zapisali się na kartach wielkiej  hi-
storii, nie możemy zapominać i o tych, często bezi-
miennych budowniczych naszej małej ojczyzny. 

Dziś dwie osoby – spośród tych wszystkich, któ-
rzy zasłużyli się w czterdziestoletniej historii Sułko-
wic –  zostaną wyróżnione zaszczytnym tytułem Ho-
norowego Obywatela Gminy Sułkowice: Pan Doktor 
Adam Matoga i Pan Dyrektor Stanisław Kufrej.

Zrobiliśmy bardzo wiele, przez te 40 lat bardzo 
zmieniły się nasze Sułkowice. Ale i też stale rosną 
nasze aspiracje i oczekiwania. Chcemy im sprostać, 
skutecznie konkurując o środki niezbędne do za-
pewnienia rozwoju całej naszej społeczności..

Główne   wyzwania, jakie przed nami stoją, to 
zachowanie kultury i tradycji oraz skuteczne zadba-
nie o środowisko naturalne. To, co dostaliśmy od na-
szych przodków, powinniśmy ustrzec i zachować dla 
przyszłych pokoleń. Ale i rozbudowywać, rozwijać 
i upiększać  nasze miasto tak, aby realna stała się wi-
zja Gminy Sułkowice- przyjaznej człowiekowi i śro-
dowisku naturalnemu- będącej atrakcyjnym miej-
scem zamieszkania, aktywnego wypoczynku, pracy 
i inwestowania w działalność gospodarczą. (...) 
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Potomkowie patriotów 
ziemi sułkowickiej wraz z re-
prezentacjami Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, „AK”, 
harcerzy, organizacji społecz-
nych oraz przedstawicieli sa-
morządu gminnego spotkali 
się w czwartek 30 kwietnia, 
by modlić się za tych, którzy 
w 1944 roku „ponieśli śmierć 
męczeńską z rąk hitlerowców 
we własnych domach i obo-
zach kaźni”, oddać im cześć, 
kultywować pamięć o nich, 
a także, by dzielić się infor-
macjami zdobytymi na te-
mat ich ostatnich chwil życia 
w hitlerowskich obozach za-
głady i miejscach kaźni.

Spotkanie rozpoczęła 
msza św. w parafialnym ko-
ściele celebrowana przez ks. 
Marka Sudera z udziałem 
pocztów sztandarowych i komba-
tantów, podczas której odczytano 
apel poległych. Następnie uczest-
nicy uroczystości przeszli pod 
tablice pamiątkowe wmurowane 
w elewację Starej Szkoły, gdzie 
złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. 

Po części oficjalnej uczestnicy 
spotkania przeszli do Szkoły, gdzie 
Stowarzyszenie Gospodyń przygo-
towało słodki poczęstunek. Wśród 
obecnych zasiadała m.in. nestorka 
żyjących świadków – córka i żona 
pomordowanych – Zofia Gawędo-
wa, która w ostatnich miesiącach 
wojny straciła męża Wincentego 
Gawędę, ojca Karola Profica, wuj-

ka Stanisława Stanaszka i ciocię 
Marię Kocembową. Towarzyszyli 
jej  siostra Katarzyna Salawa oraz 
wnuk Wojciech Madej.

Historię ostatniego roku woj-
ny przybliżył organizator uroczy-
stości Eugeniusz Pitala, prezes 
Związku Kombatantów RP i by-
łych Więźniów Politycznych. Jak 
przypomniał, w kwietniu 1944 
roku we własnych domach i w obo-
zach hitlerowskich zamordowano 
22 sułkowian, natomiast 3 lipca 
1944 aresztowanych zostało 17 
mieszkańców Sułkowic, których 
wywieziono do obozów koncentra-
cyjnych. Z aresztowanych przeżyły 

Wspominanie bohaterów
a b y  ż y ł a  h i s t o r i a  w  p a m i ę c i  p o t o m n y c h

jedynie dwie osoby. Następnie 
prezes przedstawił obecnych 
na spotkaniu oraz tych spo-
śród pomordowanych, z któ-
rymi są one powiązane. 

Wśród zasiadających przy 
wspólnym stole reprezento-
wane były 4 pokolenia pamię-
tających o ofierze patriotów: 
rodzina Stręków – Tomasz 
i Józefa, Stanisław i Maria 
oraz Kazimierz; Jadwiga i Ma-
ciej Boguniowie, Stanisław 
i Genowefa Repeciowie, Anna 
i Eugeniusz Stopowie, Maria 
i Stanisław Ostafinowie, Włady-
sława i Stanisław Zawadowie, 
Maria i Zygmunt Moskalowie, 
Maria i Kazimierz Smolikowie, 
Stanisław Ziembla, Stanisław 
Mielecki, Krystyna Bochenek, 
Zofia Gierat i dh Grzegorz Bur-
da. W rodzinnej atmosferze 
uczestnicy dzielili się wspo-

mnieniami, opowiadali o odkrytych 
niedawno faktach, a Stanisław Repeć 
dzielił się spostrzeżeniami po wizy-
cie w obozie Gross Rosen i odczytał 
fragmenty książki, które mogą rzu-
cać światło na ostatnie chwile życia 
części ze wspominanych osób. 

Zofia Gawędowa zwróciła się 
do zebranych osób z apelem o spi-
sywanie wspomnień, by pamiętać 
o tamtych wydarzeniach i zachować 
je dla potomnych. Zapiski i wspo-
mnienia mogłaby gromadzić Izba 
Tradycji. Wiceburmistrz Rozalia Oli-
wa zadeklarowała pomoc władz gmi-
ny w opublikowaniu wspomnień, je-

śli byłaby taka wola autorów. awz

Symboliczną wymowę ma obecność harcerza i druha MDP 
OSP w poczcie sztandarowym Związku Kombatantów RP 

i Byłych Więźniów Politycznych.

Podczas spotkania w Starej Szkole. Od lewej: Zofia Gawę-
da, Stanisław Repeć i Eugeniusz Pitala.
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W spotkaniu wzięli 

udział m.in. Komendant 

Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej Sławo-

mir Kaganek, Komen-

dant Policji Powiatowej 

w Myślenicach mł. in-

spektor Zbigniew Fili-

czak, wicestarosta Wal-

demar Wolski, kierownik 

Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego starostwa 

Tadeusz Rabski człon-

kowie Komisji Bezpie-

czeństwa Publicznego 

i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu w Myśle-

nicach, przewodniczący tej komisji 

rady w Sułkowicach Jan Hodurek, 

a także przewodniczący komisji 

bezpieczeństwa gmin całego powia-

tu. Spotkanie prowadził Przewod-

niczący Komisji Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Marek Lenczowski. 

Obecni byli również m.in. przed-

stawiciele kół łowieckich.

Jako gospodarz pierwszy 

głos zabrał burmistrz Piotr Pułka, 

przedstawiając działania podję-

te przez Gminę Sułkowice, które 

mają zwiększyć bezpieczeństwo 

mieszkańców (powołanie straży 

miejskiej, budowa chodników i na-

kładek asfaltowych), a także inwe-

stycje proekologiczne (gospodarka 

wodno–ściekowa, rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej, segregacja odpa-

dów u źródła, ich odbiór i utylizacja, 

budowa kompostowni i sortowni).

Szacowanie szkód łowieckich
Dyrektor Małopolskiej Izby 

Rolniczej Henryk Dankowiakow-

ski przybliżył problem szacowania 

szkód łowieckich, które powodują 

odwieczny konflikt miedzy kołami 

łowieckimi a rolnikami, a także 

luki lub dualizm w ustawach pra-

wa łowieckiego, które utrudniają  

jasne rozwiązanie sprawy odszko-

dowań. Wyjaśnił, na jakiej podsta-

wie wylicza się odszkodowania. 

Świniodziki w stroiszach
c z y l i  b e z p i e c z e ń s t w o  i  o c h r o n a  ś r o d o w i s k a

Problemy ochrony środowiska, takie jak karczenie drzew, szkody rolnicze wyrządzone 

przez leśną zwierzynę, a także sytuacja zabezpieczenia przeciwpożarowego i bezpieczeństwa 

na drogach naszego powiatu były przedmiotem obrad wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, w którym wzięli udział 

przedstawiciele starostwa, nadleśnictwa, policji, straży pożarnej, izby rolniczej, 

kół łowieckich oraz wszystkich rad gmin z całego powiatu, a także władze naszej Gminy. Od-

było się ono we wtorek 21 kwietnia w reprezentacyjnej sali Izby Tradycji w Sułkowicach 

Zwrócił też uwagę na zmiany za-

chodzące w środowisku natural-

nym wskutek ingerencji człowie-

ka (np. lisy na terenie kombinatu 

w Nowej Hucie, czy bobry nieopo-

dal dużych arterii miejskich).

Przewodniczący naszej rady 

miejskiej Jan Socha poruszył pro-

blem zwiększenia ilości dzików 

w lasach Rudnika i Biertowic, co 

wywołuje strach mieszkańców, 

gdyż zwierzęta te podchodzą pod 

same domostwa. Leśnicy i myśli-

wi przyznali, że faktycznie, popu-

lacja tego gatunku się powiększa. 

Ostatnimi czasy pojawiają się na-

wet krzyżówki tzw. „świniodziki”, 

które mają młode nawet dwa razy 

do roku, co do tej pory było rzad-

ko spotykane. Zastępca nadle-

śniczego Nadleśnictwa 

w Myślenicach Mariusz 

Bartosiewicz uspokoił 

jednakże słuchaczy, mó-

wiąc, że na wniosek kół 

łowieckich, jeśli stwier-

dzą one, że ilość dzików 

na terenie danego ob-

szaru mogłaby zagrozić 

okolicznym mieszkań-

com, istnieje możliwość 

wprowadzenia zamian 

do planu łowieckiego.

Quady i kłusownictwo
Omówiony został 

także problem quadów, 

które w coraz większej 

liczbie pojawiają się 

w lasach powiatu myśle-

nickiego, płosząc zwie-

rzynę, zjawisko kłusow-

nictwa, kradzieży stroiszy 

jodłowych i drzew grabo-

wych.

Kontrole 
W celu zwiększe-

nia bezpieczeństwa na 

drogach wprowadzono 

wzmożone kontrole trzeź-

wości kierowców – zapew-

nił komendant Powiatowej Policji 

w Myślenicach Zbigniew Filiczak, 

a komendant PSP Sławomir Kaga-

nek poinformował, że straż pożarna 

wydała rozporządzenie o zgłoszeniu 

do kontroli budynków, w których 

zachodzi podejrzenie, że mogą za-

grozić one bezpieczeństwu i życiu 

jego mieszkańców (szczególnie te, 

w których występują konstrukcje 

stalowe, czyli hotele robotniczo–so-

cjalne).

Pierogi na stół
Spotkanie uświetniło Stowa-

rzyszenie Gospodyń z Sułkowic, 

które przygotowało dla uczest-

ników posiedzenia poczęstunek 

– barszcz czerwony oraz wyśmie-

nite pierogi z grzybami i mięsem.

Joanna Gatlik
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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I rzeczywiście jak w tytule bio-

grafii – profesor zwyczajny i wielolet-

ni rektor Politechniki Krakowskiej 

Kazimierz Flaga całe swoje życie 

mierzy wysoko i zachodzi daleko. 

Autorytet i jednocześnie przyjaciel 

zarówno dla współpracowników jak 

i studentów, obywatel świata, wy-

znający zasadę, że podróże kształcą 

najlepiej. Człowiek umiejący połą-

czyć pasję życiową i pracę, osiąga-

jąc doskonałe rezultaty.

Jest obecnie kierownikiem 

Katedry Budowy Mostów i Tu-

neli Politechniki Krakowskiej, 

gdzie wypromował dziesięciu 

doktorów nauk technicznych 

i kilkudziesięciu inżynierów. 

Członek Centralnej Komisji ds. 

Tytułu i Stopni Naukowych, czło-

nek KILiW PAN, członek Rady 

Naukowej w IBDiM w Warszawie.

Jest także Członkiem Zagranicz-

nym Akademii Budownictwa 

Ukrainy (1998), Profesorem Ho-

norowym Moskiewskiego Pań-

stwowego Uniwersytetu Inżynie-

rii Ekologicznej (2002), członkiem 

IABSE, Członkiem Honorowym 

PZITB, Członkiem Honorowym 

ZMRP, Członkiem Społecznego 

Komitetu Odnowy Zabytków Kra-

kowa, członkiem Bractwa Kurko-

wego w Krakowie, kawalerem Ry-

cerskiego Zakonu Grobu Bożego 

w Jerozolimie, członkiem Związ-

ku Podhalan, członkiem Rady Na-

ukowej Związku Podhalan, prze-

wodniczącym Zarządu Fundacji 

„Prometeusz” – pro publico bono.

Opublikował jako autor lub 

we współautorstwie 270 publika-

cji naukowych, w tym 11 mono-

grafii. Ponadto ma w swoim do-

robku 2 patenty, 270 opracowań 

naukowo-badawczych dla prze-

mysłu, 350 opinii i recenzji, 260 

ekspertyz obiektów budowlanych 

i inżynierskich. 90 zrealizowanych 

projektów, w tym projekt studial-

Wielki konstruktor w Operze
J u b i l e u s z  7 0 - l e c i a  p r o f e s o r a  K a z i m i e r z a  F l a g i

ny obiektów olimpijskich w Mont-

realu, projekty konstrukcyjne 

Ambasady Polskiej w New Delhi, 

Ośrodka Polonijnego UJ w Krako-

wie, budynku IMiKB Politechniki 

Krakowskiej, projekty konstruk-

cyjne kościołów: pw. Matki Bożej 

Królowej Świata w Radomiu, pw. 

Ducha Świętego w Mielcu, pw. Św. 

Józefa w Rzeszowie oraz pw. Du-

cha Świętego w Zielonej Górze. 

Aktualnie jest weryfikatorem 

projektu konstrukcyjnego – wyko-

nawczego i konsultantem budowy 

Świątyni Świętej Bożej Opatrzności 

w Warszawie. Konsultant 12 dużych 

realizacji obiektów budowlanych 

i inżynierskich (m.in. most i wiadukt 

im. Ks. J. Poniatowskiego w Warsza-

wie, most autostradowy przez Wisłę 

w Grabowcu k. Torunia, most kole-

jowy przez Wisłę w Krakowie, Płyta 

Centrum Komunikacyjnego w Kra-

kowie, most Kotlarski w Krakowie).

Odbył staże zagraniczne m.in. 

w Udine, Paryżu, Tunisie, Rzymie, 

Palermo, Pizie, Atenach, Delft i Win-

terthur. Jego pasją zawodową są 

mosty. W latach 1996-2001 był prze-

wodniczącym Związku Mostowców 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ustano-

wił „Medal za wybitne osiągnięcia 

w polskim mostownictwie” i statu-

etkę w konkursie na „Dzieło Mosto-

we Roku”. Zorganizował 14 wypraw 

naukowo-technicznych na obiek-

ty mostowe Europy oraz wyprawę 

„Mosty Świata-1” do Azji Południo-

wo-Wschodniej (2008).

Nie sposób wymienić wszyst-

kich zasług, które branża mosto-

wa i budowlana oraz nowoczesna 

myśl techniczna zawdzięcza pro-

fesorowi Kazimierzowi Fladze. 

Pozostają więc słowa podzięki za 

całokształt dokonań i wielką oso-

bowość, składane również ze stro-

ny władz gminy w imieniu wszyst-

kich jej mieszkańców.

Joanna Gatlik

Prof dr hab. inż Kazimierz Flaga – światowej klasy specjalista w dzie-

dzinie konstrukcji mostowych i budownictwa tunelowego – urodzony 

23 stycznia 1939 r. w Sułkowicach obchodzi 

w tym roku jubileusz 70. urodzin.  Z tej okazji w środę 13 maja 2009 

r. w Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste spotkanie, na którym 

zostały zaprezentowane dwie pozycje książkowe: 9 zeszyt 

Biblioteczki Związku Mostowców RP pt. „Mosty na Dunaju 

i Dnieprze” autorstwa Jubilata oraz biografia profesora „Za-

wsze wysoko” napisana przez Ryszarda Dzieszyńskiego.

Gość szczególny 
w sułkowickiej 
parafii  
Jubileusz 68 lat kapłaństwa i 39 

lat posługi biskupiej ks. bp Albin 

Małysiak postanowił obchodzić 

w kościele parafialnym  Sułkowi-

cach. 

W niedzielę 26 kwietnia od-

prawił swoją dziękczynną mszę 

św. i wygłosił homilię oraz udzie-

lił pasterskiego błogosławieństwa. 

Biskup Albin Małysiak twierdzi, 

że parafię sułkowicką upodobał 

sobie w szczególny sposób i chęt-

nie gości w niej nie tylko podczas 

oficjalnych uroczystości, ale tak-

że z potrzeby serca. Parafianom 

zwrócił uwagę na wierność i od-

wagę wyznawania swojej wiary, 

a także przestrzegł przed degene-

rującym wpływem części mediów. 

Wiernym, duszpasterzom parafii, 

a szczególnie proboszczowi Stani-

sławowi Jaśkowcowi dziękował za 

ogrom wkładanej pracy i gratulo-

wał efektów. 
red.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Rok szkolny 2008/2009 w 7 przedszkolach gminnych rozpo-

częło 409 dzieci, w tym 148 sześciolatków, co stanowi 36% wszyst-

kich dzieci przedszkolnych. Korzystnym zjawiskiem jest zaob-

serwowany w ostatnich latach wzrost liczby dzieci młodszych 

uczęszczających do przedszkoli. 

Na początku roku praca w przedszkolach odbywała się 

w 17 oddziałach, a w ciągu roku, w marcu, uruchomiony został 

18 oddział „Słoneczne promyki” w przedszkolu nr 3 w Sułkowi-

cach. Uczęszczają do niego najmłodsze dzieci z terenu całej gminy. 

W przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach funkcjonuje oddział integracyj-

ny, do którego uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych. Również 

w przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach prowadzone są dni otwarte, pod-

czas których  matka może przyprowadzić dziecko nie zapisane do 

przedszkola. Ponadto organizowane są wspólne zabawy plenerowe 

z rodzinami, przedstawienia publiczne i kiermasze prac dziecięcych. 

Liczba etatów administracyjnych i obsługi na początku 

roku szkolnego wzrosła o 0,25 i wynosi 28,75; etaty nauczyciel-

skie wzrosły o 1,21 i wynoszą 28,1. 

Przedszkola, podobnie jak inne placówki oświatowe gmi-

ny Sułkowice, współpracują z Poradnią Psychologiczno-Peda-

gogiczną, Ośrodkiem Kultury, Policją oraz OSP.

Z przemówienia burmistrza: 
W Roku Przedszkolaka zwracam się do najmłodszych. 

Dla podkreślenia znaczenia wychowania przedszkolnego rok 

szkolny 2008/2009 został bowiem przez MEN ogłoszony Rokiem 

Przedszkolaka. W naszej gminie obserwujemy stały wzrost za-

potrzebowania na miejsca w przedszkolach. Ze strony samo-

rządu staramy się jak najbardziej dbać o nasze przedszkole, 

remontować je i doposażać, by dzieci korzystały jak najszerzej 

z prawa do dobrze zorganizowanej i umożliwiającej ich indy-

widualny rozwój edukacji przedszkolnej.

Życzę Wam, Kochane Przedszkolaki dużo radości z chodze-

nia do przedszkola, radości z poznawania nowych koleżanek 

i kolegów, beztroskiej zabawy, ale także radości płynącej 

z uczenia się – z poznawania cyferek i literek, nauki czytania 

i pisania, i odkrywania świata. Rodzicom życzę radości 

z sukcesów i osiągnięć ich pociech oraz tego, by byli przyja-

ciółmi szkoły, by wspierali oświatę – nasze wspólne dobro – we 

wszystkich działaniach służących dzieciom i całej naszej spo-

łeczności. Nauczycielom i Wychowawcom życzę wielu sukce-

sów i satysfakcji w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Remonty i inwestycje w przedszkolach gminnych
Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

w przedszkolach gmina Sułkowice jak zwykle rozpoczęła 

w czasie wakacji od przeprowadzenia remontów i inwestycji. 

W Sułkowicach w Przedszkolu nr 1 odnowione zostały parkiety 
w trzech salach  (koszt 15 000 zł). 

W Przedszkolu nr 2 wymieniono instalację elektryczną oraz wy-
konano malowanie (koszt 16 000 zł). 

W Przedszkolu nr 3 przeprowadzono remont ogrodzenia rozpo-
częty w ubiegłym roku oraz wymieniono krawężnik wzdłuż ul. 
Starowiejskiej (koszt 15 000 zł). 

rok przedszkolaka
2008 / 2009

w gminie sułkowice

rok przedszkolaka
2008 / 2009

w gminie sułkowice
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W Przedszkolu w Biertowicach wymienione zostały drzwi ze-
wnętrzne do przedszkola i szkoły (koszt 12 000 zł) oraz prowa-
dzona była modernizacja c.o. z wymianą pieca węglowego na 
gazowy i wymianą komina (koszt 14 000 zł).

W przedszkolu w Harbutowicach w miesiącach wiosennych zostały 
wykonane roboty dekarskie, a w lipcu wymieniono grzejniki c.o. 
w czterech pomieszczeniach oraz rozbudowana została instalacja 
elektryczna o dodatkowy zewnętrzny obwód (koszt 16 000 zł).

W budynku Przedszkola w Krzywaczce z dwóch małych pomieszczeń 
wygospodarowano dużą, piękną salę, co wiązało się z kapitalnym 
remontem: wymianą stropu nad piwnicą, instalacji elektrycznej 
i c.o., posadzek, tynków i malowaniem. Budynek przedszkola 
w Krzywaczce to jeden ze starszych obiektów oświatowych 
w gminie i jego modernizacja wymaga wielu nakładów finanso-
wych, dlatego samorząd postanowił zwiększyć środki przezna-
czone na ten cel do kwoty 56 000 zł.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
Roku Przedszkolaka

12 września – Przedszkole nr 2
Przedszkole gościło nauczycieli, dyrektorów oraz wi-

zytatorów z Ukrainy i Krakowa, pracujących w Funda-
cji Partnerstwo dla Środowiska zawodowo związanych 
z wychowaniem przedszkolnym oraz władze lokalne. Dzieci 
przywitały gości wierszem i kwiatami. Chłopcy przedstawili 
program taneczny Chaplin, a dziewczynki Taniec z chustami 
do muzyki Fryderyka  Chopina.

14 września – Sułkwicka Jesień

Na gminny Jarmark dzieci z przedszkoli nr 1 i 2 przygoto-

wały jesienny program w pięknych „jesiennych strojach”.

4 października – Przedszkole w Biertowicach
Otwarty został nowy plac zabaw i miasteczko komuni-

kacyjne. Budowę sfinansowała Fundacja Banku Gospodar-
stwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie, co 
stanowi bonus dla gminy – laureata konkursu „Wzorcowy 
Urząd w Małopolsce” za wdrożenie rozwiązania zarządcze-
go pn. Najważniejsi są ludzie. Pomoc władz gminy w po-
budzaniu aktywności społecznej na rzecz potrzebujących. 
Fundacja realizuje program pn. Bezpieczny przedszkolak 
– twórczy przedszkolak, którego celem jest nauka przed-
szkolaków zasad bezpieczeństwa na drodze, w domu oraz 
w kontaktach z nieznajomymi, a także stworzenie małym dzie-
ciom warunków do bezpiecznego rozwoju. Gmina realizuje 
ten program jako pilotaż akcji, a przedszkole w Biertowicach 
zostało wybrane do lokalizacji miasteczka komunikacyjnego 
wraz z placem zabaw.

W otwarciu placu zabaw wzięli udział liczni goście. Część 
oficjalną zakończyło przecięcie wstęgi przez Prezesa BGK Ire-
neusza Fąfarę, Prezesa Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 
Radosława Żuka, Burmistrza Gminy Sułkowice Piotra Pułkę 
oraz dyrektor Renatę Skrzeczek.  Następnie przygotowany zo-
stał piknik rodzinny, jednak uciążliwa pogoda nie pozwoliła na 
tę wspólną zabawę na świeżym powietrzu. Pozostała cześć uro-
czystości musiała odbyć się więc wewnątrz budynku. Wolon-
tariusze przy współpracy z nauczycielami przygotowali quizy 
z bezpieczeństwa ruchu drogowego, sportowe, plastyczne, a nawet 
z prawidłowych zachowań nad wodą. We wspólnej zabawie wzięli 
udział policjanci z komisariatu w Sułkowicach oraz Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Biertowice. W przygotowaniu posiłków 
pomogły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biertowicach.

25 października – Przedszkole nr 3

Palcówka obchodziła jubileusz 30-lecia działalności. Ty-

dzień wcześniej przedszkolaki uczestniczyły we Mszy św. od-

Otwarcie miasteczka kounikacyjnego Otwarcie miasteczka kounikacyjnego 
i  nowego placu zabaw w Biertowicachi  nowego placu zabaw w Biertowicach

14
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prawionej przez Ks. Biskupa Józefa Guzdka w naszym kościele 

parafialnym. W jubileuszu brały udział dzieci z dwóch grup wie-

kowych. Władze oświatowe reprezentowała wizytator Małgo-

rzata Wajda z Kuratorium Oświaty w Krakowie, a samorządowe 

– wiceburmistrz Rozalia Oliwa oraz wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej Marta Biernat. Przybyły także dyrektor-

ki przedszkoli i szkół w Sułkowicach oraz dyrektor ZPO 

w Rudniku. W uroczystości wzięli również udział przed-

stawiciele rodziców i sponsorzy. Honorowym gościem uro-

czystości była emerytowana wieloletnia dyrektorka przed-

szkola Halina Zawada. Były gratulacje, kwiaty, prezenty 

urodzinowe (gmina podarowała dzieciom słodycze, a przed-

szkolu aparat fotograficzny), były wspomnienia, podziękowa-

nia dla sponsorów, przypomniano wykonane inwestycje i hi-

storię placówki. Dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu 

w barwnych strojach. Z ogromnym przejęciem śpiewały, re-

cytowały i tańczyły. Zaprezentowały nawet przedstawienie pt. 

Dwie mamy. Widzów zachwycił polonez brawurowo zatańczony 

przez sześciolatków. Przedstawienie przygotowały nauczyciel-

ki Teresa Szwajdych, Marzena Kaleta i Elżbieta Żołnierek.

13–14 grudnia 2008 – Przedszkole nr 1

Placówka obchodziła jubileusz 65-lecia przez dwa dni: 

w sobotę 13 grudnia dzieci przedstawiły program dla zapro-

szonych władz samorządowych, kuratoryjnych oraz byłych 

pracowników przedszkola, a w niedzielę 14 grudnia goszczo-

no rodziców. Odbył się występ przedszkolaków,  prezentacja 

multimedialna Przedszkole na przestrzeni 65 lat,  zwiedzanie 

przedszkola oraz przedświąteczny kiermasz prac dzieci, upo-

minków, kartek świątecznych oraz innych ozdób. Zebrane 

fundusze zostały przeznaczone na zakup zabawek dla przed-

szkolaków. Nad całością przygotowań czuwała dyrektor Kry-

styna Starzec. Gratulacje złożyli m.in. zastępca burmistrza 

Rozalia Oliwa, wizytator Kuratorium w Krakowie Małgorzata 

Wajda, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marta Biernat, ks. 

proboszcz Stanisław Jaśkowiec, który ofiarował przedszkolu 

radiomagnetofon. Od gminy przedszkole dostało również pre-

zent – aparat fotograficzny. Były kwiaty i albumy, wspomnienia 

i wspaniała rodzinna atmosfera.

25 stycznia  – Żywa szopka

Dzieci z Przedszkola nr 2 przedstawiły program jasełkowy 

w Żywej Szopce, w której wraz z mieszkańcami gmniy kolędowały 

zespoły artystyczne i dzieci z różnych placówek oświatowych . 

16 do 27 lutego – Przedszkole nr 2

Podczas ferii zimowych w godz. od 9.00 do 11.00 zorgani-

zowana została akcja Oswoić pierwszy dzień. Celem akcji było: 

poznanie przez dzieci nowego otoczenia i środowiska spo-

łecznego, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, nawiązanie 

i utrwalenie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.

28 lutego – Przedszkole nr 2

Oficjalnie otwarty został nowy oddział przedszkola „Słonecz-

ne Promyki”, do którego uczęszczać będą najmłodsze dzieci z ca-

łej gminy Sułkowice. Wśród gości zasiedli wiceburmistrz Rozalia 

Oliwa, wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie Małgorzata 

Wajda,  dyrektorki przedszkoli w Sułkowicach: Krystyna Starzec 

i Alicja Temple oraz Alicja Judasz – kierownik  Referatu Oświa-

ty. Przybyli także rodzice wraz z dziećmi należącymi do nowego 

oddziału. Uroczystość rozpoczęły dzieci sześcioletnie występem 

artystycznym przygotowanym pod okiem nauczycielek: Ma-

rii Światłoń i Katarzyny Folgi. Następnie dokonano uroczyste-

go przecięcia wstęgi nowo otwartego oddziału. W dalszej części 

spotkania wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone 

przez nauczycielki do wspólnych zabaw integrujących.

30-lecie Przedszkola nr 230-lecie Przedszkola nr 2

65-lecie Przedszkola nr 165-lecie Przedszkola nr 1

Przedszkole nr 2 w Żywej szopcePrzedszkole nr 2 w Żywej szopce
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24 marca – Przedszkole nr 2

Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Ani-

matorów KLANZA przeprowadzili pierwszą – teoretyczną 

część szkolenia dla wszystkich nauczycieli przedszkolnych  

z całej gminy, zorganizowanego w ramach programu Bezpiecz-

ny przedszkolak – twórczy przedszkolak przez Fundację Banku 

Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego. 

4 – 5 kwietnia – Przedszkole nr 2

Odbyła się druga – praktyczna cześć szkolenia 

w ramach programu Bezpieczny przedszkolak – twórczy przed-

szkolak. W sumie kurs trwał 23 godziny i zakończony został 

wręczeniem certyfikatów 27 biorącym w nim udział nauczycie-

lom. Uczestnicy byli zachwyceni sposobem prowadzenia szko-

lenia i bardzo cenią sobie zdobyte podczas niego wiadomości 

i umiejętności.

16 kwietnia– konkurs gminny 

W Przedszkolu Nr 2 w Sułkowicach odbyło się rozstrzy-

gnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. O co prosi pla-

neta Ziemia? Celem konkursu było: kształtowanie świadome-

go, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form 

życia na Ziemi, kreowanie myślenia plastycznego, wyobraźni 

i fantazji, zachęcanie do twórczej działalności i wrażliwości 

estetycznej, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan 

środowiska przyrodniczego. Organizatorami były nauczyciel-

ki Teresa Jakuba i Katarzyna Folga. Konkurs przeznaczony 

był dla dzieci przedszkolnych z naszej Gminy w dwóch kate-

goriach wiekowych: I – dzieci 5-letnie, II – dzieci 6-letnie.

28 kwietnia – sesja Rady Miejskiej

Na sesji przyjęta została uchwała w sprawie zasad i try-

bu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych 

przez gminę Sułkowice. Ustalono m.in. że: jeśli do przedszko-

la uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny pobierającej 

zasiłek rodzinny, to odpłatność za pobyt drugiego dziecka 

w przedszkolu może być obniżona o 30%, a za trzecie i na-

stępne dziecko o 50% – na pisemny wniosek rodzica skiero-

wany do dyrektora. W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach dyrektor może zwolnić z opłat  na pisemny uzasadniony 

wniosek rodzica, zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach, gdy dochód na 

członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego 351 

zł, oraz gdy rodzina korzysta w danym miesiącu ze świadczeń 

z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli dziecko z powodu choroby 

lub ważnych przyczyn rodzinnych co najmniej dwa tygodnie 

nie uczęszczało do przedszkola, to opłata  miesięczna podle-

ga zwrotowi proporcjonalnie do czasu nieobecności dziecka. 

Zmiany te obowiązywać będą od 1 września 2009 r. 

Otwarcie oddziału „Słoneczne promyki”Otwarcie oddziału „Słoneczne promyki”

Szkolenie „Bezpieczny przedszkolak Szkolenie „Bezpieczny przedszkolak 
– twórczy przedszkolak”– twórczy przedszkolak”

Wystawa pokonkursowa Wystawa pokonkursowa 
„O co prosi planeta Ziemia?”„O co prosi planeta Ziemia?”

Wakacyjny dyżur przedszkoli
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje P.T. Rodziców, że 

organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli, dla dzieci z tere-

nu Gminy Sułkowice. Dyżurować będą:

w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 

1 Maja 56,  tel. ( 12 ) 273-26-78

w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, 

ul. 11 Listopada 10, tel. ( 12 ) 273-25-02

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy do-

konać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 r. 

u dyrektora  przedszkola. Odpłatność za korzystanie dziecka 

z przedszkola w czasie wakacji  uiszcza się do 5 dni od dnia 

podpisania umowy. Szczegółowych informacji udzielają dy-

rektorzy przedszkoli pełniących dyżur.

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłosze-

nia odpowiedniej liczby dzieci. 

16
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Miasteczko ruchu dro-

gowego zorganizowane przy 

Zespole Placówek Oświato-

wych im. Św. Jadwigi Królo-

wej Polski jest jedynym takim 

miejscem w powiecie myśle-

nickim. Stąd głównym orga-

nizatorem etapu powiatowego 

Turnieju jest  dyrektor ZPO 

w Krzywaczce, Mirosław 

Chmiel. Patronat  nad imprezą 

sprawują: Małopolskie Kura-

torium Oświaty (które repre-

zentował podczas zawodów 

wizytator Stanisław Matoga),  

burmistrz gminy Piotr Pułka, 

a także Wydział Ruchu Dro-

gowego Komendy Powiatowej 

Policji w Myślenicach (reprezen-

towany przez mł. asp. Krzysztofa 

Grzybka). Policja zapewniła skład 

sędziowski w poszczególnych kon-

kurencjach. 

Uczestnicy mieli do wyko-

nania kilka zadań: napisać test 

wiedzy o ruchu drogowym, poko-

nać rowerowy tor przeszkód, prze-

jechać przez miasteczko ruchu 

drogowego, a także udowodnić 

umiejętność udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej.

W zmaganiach najlepiej spi-

sali się, jak co roku, gospodarze 

– uczniowie szkół z Krzywaczki, 

należący do klubu kolarskiego 

UKS – Krzywaczka, prowadzone-

go przez Tomasza Trzebońskiego. 

Królem spotkania okrzyknięto Jó-

zefa Boczkaję, gdyż zdobył on naj-

więcej punktów w całym turnieju, 

deklasując rywali swoim pozio-
mem sprawności.

W kategorii szkół podstawo-
wych II miejsce zajęli uczniowie 
z Bęczarki, a III ze Skomielnej 
Białej. II miejsce wśród gimna-
zjów zajęło Gimnazjum nr 1 z My-
ślenic, a III -  Skomielna Biała. 
W tej reprezentacji znalazła się 
m.in. Monika Żur (zwyciężczyni 
Mistrzostw Polski Nadziei Olim-
pijskich) oraz Beniamin Demkow-
ski, który zajął III miejsce na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Gimnazjum z Sułkowic pod opie-
ką Jana Sarzyńskiego uplasowało 
się dopiero na 10. miejscu. Szkoła 
Podstawowa z Biertowic zajęła 11. 
pozycję, natomiast z Rudnika 17. 
miejsce na liście uczestników.

Uczestnicy zawodów pozy-
tywnie wypowiadali się o akcji. 
Wielu z nich brało w niej udział już 
kilkakrotnie. Niektórzy zaczynali 
w podstawówce, a teraz kontynu-
ują tradycję w gimnazjum. Przy-
znają, że jest to bardzo potrzebne, 
ważne i pomocne w życiu. Mogą 
sprawdzić siebie, pokonać swo-
je słabości, poznać zasady ruchu 
drogowego, przygotowując tym 
samym do późniejszego egzami-
nu na prawo jazdy i do pomocy 
medycznej w razie wypadku. Naj-
większą trudność sprawiał im tor 

przeszkód i slalom, najła-

twiejsze natomiast było – jak 

twierdzili uczniowie z Ten-

czyna – pokonanie miastecz-

ka ruchu drogowego.

Wysiłki biorących udział 

zostały nagrodzone. Zakup 

nagród sfinansowali wójto-

wie i burmistrzowie gmin po-

wiatu oraz starostwo powiato-

we w Myślenicach, a wręczył 

wizytator Kuratorium Stani-

sław Matoga. Każda szkoła 

za uczestnictwo otrzymała 

piłkę, a nagrody indywidual-

ne dla zwycięzców stanowiły 

śpiwory, plecaki turystyczne, 

deskorolki, bądź rakiety do 

gry w badmintona. Wręczono rów-

nież dyplomy i puchary. Nagrody 

specjalne – komplet książek przy-

rodniczych oraz przenośną pamięć 

16 GB – ufundował burmistrz 

Gminy Sułkowice dla najlepszych 

reprezentantów gminy. Zdobyli je 

Bartek Oliwa ze szkoły podstawo-

wej oraz dla Józef Boczkaja  z gim-

nazjum w Krzywaczce.

W etapie wojewódzkim Turnie-

ju BRD, który odbył się w Skawinie 

28 kwietnia, uczniowie szkoły pod-

stawowej z Krzywaczki zajęli 11., 

natomiast gimnazjaliści 6. miejsce 

na 23 drużyny biorące w nim udział. 

Zwyciężyli reprezentanci Gimna-

zjum z Przeciszowa.  Ogólnopolskie 

finały turnieju odbyły się w maju 

w Kołobrzegu.
Tekst i fotografie

Joanna Gatlik

Skrzyżowania ze światłami na każdym kroku, obfitość znaków drogowych i rozwiązań gene-

rujących rozmaite sytuacje na prawdziwych drogach sprawiają, że w miasteczku ruchu drogowe-

go w Krzywaczce odbywają się powiatowe eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym”. Tegoroczne eliminacje powiatowe miały miejsce w czwartek 16 kwietnia. 

Wzięły w nich udział  czteroosobowe reprezentacje z 24 szkół podstawowych oraz z 14 gimnazjów. 

W  Krzywaczce gościło wówczas 140 uczestników i 40 opiekunów, sędziów oraz oficjalnych gości. 

Na początku był rower
„ O g ó l n o p o l s k i  Tu r n i e j  B e z p i e c z e ń s t w a  w  R u c h u  D r o g o w y m ”  w  K r z y w a c z c e

I miejsce w kat.  szkół podstaowych 
– reprezentacja Krzywaczki.

I miejsce w kat.  gimnazjów 
– reprezentacja Krzywaczki.
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Gminny Konkurs Regional-

ny odbył się 27 marca 2009 roku 

w naszej szkole.W konkursie wzię-

ło udział 11 drużyn 2 -osobowych 

z klas IV-VI szkół podstawowych: 

4 uczniów z Harbutowic, 6 uczniów 

z Krzywaczki, 6 uczniów z Rudni-

ka i 6 uczniów z Sułkowic.

Konkurs składał się z 3 etapów:

I etap –  uczniowie pisali test 

obejmujący wiadomości i umie-

jętności dotyczące naszej gminy: 

przyrody, historii, kultury, języka 

II etap –  uczniowie rozpozna-

wali na ilustracjach obiekty wy-

stępujące na terenie gminy: ko-

ścioły, kaplice, pomniki 

III etap – uczniowie prezentowa-

li jeden z wcześniej wybranych 

tematów:

„Kowalstwo – dawniej i dziś”. 

Ocenie podlegała: zgodność pre-

zentacji z tematem, pomysł wy-

konania, zwroty związane z ko-

walstwem, narzędzia lub inne 

rekwizyty, dobór stroju.

„Ekologia – dawniej i dziś”. Oce-

nie podlegała: zgodność prezenta-

cji z tematem, pomysł wykonania, 

zwroty związane z ekologią, wyko-

rzystane rekwizyty, dobór stroju.

Zadania konkursowe ocenia-

ła komisja nauczycieli z poszcze-

gólnych szkół biorących udział 

w konkursie: Ewa Garbień, Anna 

Golonka, Jolanta Kuźniar, Jadwi-

ga Zajda i Małgorzata Mardaus. 

Po zsumowaniu punktów z czę-

ści pisemnej i prezentacji zostały 

ogłoszone wyniki:

I miejsce: Piotr Garbień 

i Krzysztof Majocha – 62 pkt   SP 

Sułkowice,

II miejsce: Aleksandra Krzyżek 

i Damian Jędrzejowski – 58 pkt   

SP Sułkowice oraz Katarzyna 

Sułowska i Magdalena Profic – 

58 pkt   SP Sułkowice

III miejsce: Rita Wilk i Magdalena 

Burda – 56 pkt   SP Krzywaczka

Wszyscy uczniowie biorący 

udział w konkursie odebrali gra-

tulacje, nagrody i dyplomy z rąk 

burmistrza Piotra Pułki i dyrektor 

Iwony Dzidek. 

Małgorzata Mardaus
organizator konkursu

Szkoła Podstawowa w Sułko-
wicach tradycyjnie zorganizowała 
8 kwietnia akcję „Sprzątanie Świa-
ta” w ramach obchodów Dni Ziemi. 

Jedna z uczestniczek, Justyna 
Chrobak z klasy IV a opowiada: 

Stopniały śniegi, słońce ciepło 
grzeje, przyleciały ptaki, pojawiły 
się pierwsze kwiaty – to wiosna!                                                                                                  
Lecz wraz z topnieniem, obudziły 
się ze „snu zimowego” zasypane                                                                                     
papierki, butelki, kartoniki…
Sprzątaliśmy teren szkoły i teren 
wokół cmentarza. Do pozamiatania 
chodników przydały nam się miotły 
i łopaty. Zostały również rozdzielo-
ne rękawice i worki na śmieci. Tak 
jak w ubiegłym roku, podzieliliśmy 
się terenami. Najwięcej śmieci było 
w rowach, przy drogach i w trawach. 
Można było tam znaleźć: butelki 
po napojach, chusteczki, papier-
ki i wiele innych rzeczy. Wkrótce 
skończyliśmy pracę. Świadczą 
o tym nie tylko zapełnione worki, 
ale również zmęczeni uczniowie. 
Była to bardzo dobra i ważna lek-
cja ekologii dla nas wszystkich.

Mam nadzieję, że w przyszłości 
ludzie bardziej zadbają o środowi-
sko. To przeciez jest nasza wina ze 
na świecie jest tyle zanieczyszczeń. 
Ta lekcja pozwoliła nam zobaczyć 

jak piękny może być świat. 

Zareklamuj swoją bibliotekę
Pod takim hasłem przebie-

gał konkurs zorganizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Sułkowicach-Punkt Bibliotecz-
ny w Krzywaczce. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. 

Pierwsze miejsce zdobyła 
Paulina Storożuk z klasy I Gim-
nazjum, drugie miejsce przypa-
dło Annie Burdzie z klasy II Gim-
nazjum, trzecie Dawidowi Miętce 
uczniowi IV klasy Szkoły Podsta-
wowej.

red.

Co wiem o Janie Pawle II
Dla uczczenia czwartej rocz-

nicy śmierci Jana Pawła II Miej-
ska Biblioteka Publiczna  wraz 
z Filią w Harbutowicach prze-
prowadziła konkurs pt. „Co wiem 
o Janie Pawle II”. Prace należało 
zaprezentować w formie albumu. 

Z dostarczonych prac jury 
najlepiej oceniła pracę ucznia 
klasy czwartej Piotra Kluzika 
przyznając mu pierwsze miejsce, 
na drugim miejscu uklasował się 
album wykonany przez Zuzannę 
Szumilewicz z klasy pierwszej. 
Wyróżniono prace: Aleksandry 
Woźnik i Karoliny Stokłosy obie 
z klasy pierwszej.  

Zespół Taneczny „Retro” zna-

lazł się w gronie 15 zespołów – lau-

reatów tytułu „Talenty Małopolski 

2009” podczas finałowego koncer-

tu wojewódzkiego konkursu „Ta-

lenty Małopolski 2009”, który od-

był się 26 kwietnia br. w Olkuszu. 

W konkursie wzięło udział 

65  grup tanecznych z Małopolski 

wyłonionych we wcześniejszych 

eliminacjach. Głównym organiza-

torem festiwalu jest Stowarzysze-

nie Sztuki i Edukacji Artystycznej 

w Krakowie, a patronat honorowy 

nad festiwalem objął Wojewoda Ma-

łopolski Jerzy Miller i Małopolski 

Kurator Oświaty Artur Dzigański.

W skład grupy koncertowej, 

która reprezentowała Sułkowice, 

a jednocześnie powiat myślenicki 

weszły: Brygida Biela, Małgorzata 

Bargieł, Oliwia Bochenek, Moni-

ka Latoń, Karolina Kozik, Paulina 

Matulska, Jagoda Pitala, Maria 

Talenty Małopolski 2009 dla Zespołu Tanecznego Retro
Pitala, Natalia Starzec, Magdale-

na Światłoń, Klaudia Wincenciak 

i Justyna Ziembla.

Tytuł „Talenty Małopolski 

2009” dziewczęta wytańczyły 

współczesnym układem chore-

ograficznym „Wśród piasków Sa-

hary”. Laureaci „Talentów Mało-

polski 2009” wystąpią 14 czerwca 

br. w Nowohuckim Centrum Kul-

tury w Krakowie. Zespół prowadzi 

instruktor Karolina Moskal. 

Retro na koncercie finałowym konkursu 
Talenty Małopolski 2009. Fot. arch.

red.

„Sprzątanie Świata”

Gminny Konkurs Regionalny 
„Moja mała Ojczyzna”

red.
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red.

Do tegorocznej, dziesiątej 

edycji konkursu zgłoszono osiem 

projektów wykonanych przez 

dwunastu absolwentów szkół śred-

nich zawodowych pod kierunkiem 

pięciu nauczycieli konsultantów.  

Zaprezentowano prace w  czterech 

zawodach: technik elektronik, 

technik mechanik, technik ekono-

mista oraz technik informatyk. 

Laureatami konkursu i zdo-

bywcami tytułu „Najlepszy w za-

wodzie” technik elektronik zostali 

Dyplom 2000
Powiatowy Konkurs „Dyplom 2000” o tytuł „Najlepszy w zawodzie” 

jest okazją do prezentacji i docenienia innowacyjności, oryginalności 

oraz wysokiej jakości kształcenia zawodowego w powiecie myślenickim. 

uczniowie z Zespołu Szkół w Do-

bczycach: Ryszard Jasuba, Stani-

sław Karcz i Dariusz Skowronek, 

którzy zaprezentowali jury wzmac-

niacz lampowy sterowany mikro-

procesorem. 

W pozostałych zawodach naj-

lepszymi okazali się:

w  z a w o d z i e  t e c h n i k  e k o -

n o m i s t a  – Aldona Cora i Kin-

ga Górka – uczennice z ZSZiO 

w Sułkowicach. Autorki pro-

jektu związanego z założeniem 

przedsiębiorstwa C&G, ewiden-

cją pierwszego miesiąca działal-

ności i promocją usług.

w  z a w o d z i e  t e c h n i k  i n -

f o r m a t y k  –  Wiktor Ożóg 

z ZSZiO w Sułkowicach. Twórca 

projektu obiektów i ich animacji 

w programie Blender.

w  z a w o d z i e  t e c h n i k  m e -

c h a n i k  – Bartłomiej Światłoń 

i Paweł Adamkiewicz. Autorzy 

pracy „Symulator CNC”.
Anna Bochenek

I Gminny Turniej Ekologiczny
Czy zdołamy przetrwać bez 

ciągle pozyskiwanych zasobów 

nieodnawialnych, bez czystego 

powietrza, czystej wody i żyw-

ności, którą zawdzięczmy gle-

bie tak nieustannie przez nas 

niszczonej? Każdy z nas może 

stosować w swoim domu i gospo-

darstwie proste zasady ochrony 

środowiska. Znane są one już naj-

młodszym, o czym świadczy pełna 

i fachowa wiedza, jaką na tegorocz-

nym turnieju przebiegającym pod 

hasłem: „Troskę o naszą planetę za-

czynam od swojego podwórka”, za-

prezentowali uczniowie Szkół Pod-

stawowych oraz Gimnazjów naszej 

gminy.  

Pomysłodawcą turnieju jest 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawo-

dowych i Ogólnokształcących 

w  Sułkowicach Aleksandra Korpal, 

a honorowy patronat nad nim objął 

burmistrz Sułkowic Piotr Pułka, 

który ufundował i wręczył nagrody.

 W turnieju udział wzięły szko-

ły podstawowe z Rudnika, Sułko-

wic i Krzywaczki oraz gimnazja 

z Krzywaczki i Sułkowic. Repre-

zentacjom szkół, wyłonionym 

w  szkolnych etapach, towarzyszy-

li opiekunowie i koledzy, którzy 

kibicowaniem zapewnili doskona-

łą atmosferę.

Turniej prowadzony był przez 

uczniów ZSZiO w Sułkowicach. 

Jury w składzie: Klaudia Zborow-

ska, Barbara Bobeł i Katarzyna 

Makuch wyłoniło zwycięzców: 

drużynowo zwyciężyła Szkoła 

Podstawowa w  Rudniku w skła-

dzie Aleksandra Dymek, Julia Nie-

zgoda i Damian Bargieł, II miejsce 

zajęła drużyna Szkoły Podstawo-

wej w Sułkowicach, a III – drużyna 

Gimnazjum w Sułkowicach.

W konkursie indywidualnym 

zadziwili wszystkich swoją rozle-

głą wiedzą uczniowie Gimnazjum 

w Krzywaczce: Przemysław Bar-

tosz, który zajął  I miejsce oraz 

Justyna Maślanka zdobywczyni 

miejsca III. Miejsce II należało do 

Magdaleny Koźlak z Gimnazjum 

Sułkowice. 

Degradacja środowiska godzi 

w dobro stworzenia ofiarowane 

przez Boga Stwórcę (JP II)

Katarzyna Makuch 
nauczyciel biologii ZSZiO

Gmina Sułkowice od 8 kwiet-

nia po raz pierwszy realizuje projekt 

Już pływam – radość samodzielnego 

pływania, polegający na zorganizo-

waniu nauki pływania dla uczniów 

szkół podstawowych. Samorząd Wo-

jewództwa Małopolskiego na reali-

zację zadania w 2009 roku przezna-

czył środki finansowe w wysokości 

1 500 000 zł, z tego Gmina Sułkowice 

otrzymała dofinansowanie w wyso-

kości 19 400 zł, co stanowi 41,09% 

przewidywalnych  kosztów realiza-

cji projektu, reszta będzie pokryta 

z budżetu gminy. Z nauki pływania 

korzysta 150 uczniów szkół podsta-

wowych z terenu Gminy Sułkowice: 

Sułkowice – 70; Rudnik – 35; Bierto-

wice – 10; Krzywaczka – 21; Harbu-

towice – 14. 

Zaplanowano  zorganizowanie 

10 kursów pływania (1 kurs pływa-

nia będzie obejmował 20 godzin ze-

garowych w grupie do 15 osób). Zaję-

cia odbywają się na krytej pływalni 

AQUARIUS w Myślenicach. Prowa-

dzą je wykwalifikowani instrukto-

rzy pod nadzorem ratowników. Nad 

bezpieczeństwem dzieci w czasie do-

wozu na basen czuwają opiekunowie 

wyznaczeni przez dyrektorów szkół.  

Chętnych do nauki pływania nie 

brakuje. Wszyscy jesteśmy przekona-

ni, że zajęcia te wpłyną na wzrost bez-

pieczeństwa dzieci korzystających 

z kąpielisk, przyczynią się do zdoby-

cia umiejętności pływania, a także 

zapoznania się z zasadami zacho-

wania na basenie, bezpieczeństwa 

w wodzie jak również zapobiegania 

zagrożeniom na krytych pływal-

niach. Aktywne spędzenie czasu wol-

nego sprzyja profilaktyce wad posta-

wy i skrzywień kręgosłupa, a także 

przyczyni się do podniesienia ogólnej 

sprawności fizycznej uczniów szkół 

podstawowych naszej Gminy. 

Przewiduje się, że projekt zo-

stanie zakończony 17 czerwca 2009 

roku.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Woje-

wództwa  Małopolskiego

Radość samodzielnego pływania
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Wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą oraz właści-

cielom nieruchomości przypominamy o obowiązkach utrzymywa-

nia porządku i czystości na terenie swoich nieruchomości, utrzy-

mywania w ciągłej dbałości (estetyce) terenu pomiędzy ogrodzeniem 

a chodnikiem, bądź do krawężnika jezdni (w przypadku braku chod-

nika), niezwłocznego usuwania odpadów wielkogabarytowych, wy-

posażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników lub konte-

nerów do gromadzenia odpadów komunalnych, utrzymywania tych 

urządzeń w czystości oraz odpowiednim stanie sanitarnym. 

Drugą bardzo ważną sprawą jest gospodarka wodno-ściekowa 

poszczególnych posesji. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy 

z właścicieli ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do ist-

niejącej kanalizacji sanitarnej. Z tego obowiązku może być zwolnio-

ny tylko ten właściciel, który korzysta z własnej oczyszczalni ścieków 

lub ma szczelne szambo zgodnie ze wszystkimi wymogami. Ścieki 

z szamba muszą być wywożone na oczyszczalnię ścieków w Bierto-

wicach. Obowiązki, o których mowa wyżej, wynikają z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 

Miejskiej w Sułkowicach nr XXXIII/213/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Sułkowice. 

Obecnie działa w Gminie powołana przez Radę Miejską w Suł-

kowicach Straż Miejska, która będzie przeprowadzała kontrolę 

w zakresie realizacji nałożonych na właścicieli obowiązków. W czasie 

kontroli należy  okazać umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

w Biertowicach na wywóz odpadów stałych oraz zapłacone na bieżąco 

rachunki za wywóz oraz należy okazać kwity za wywóz nieczystości 

płynnych na oczyszczalnię ścieków w Biertowicach.
Maciej Budek

S t r a ż  M i e j s k a  w  S u ł k o w i c a c h
W związku z rozpoczęciem działalności Straży Miejskiej 

wprowadzono specjalny telefon kontaktowy dla mieszkańców 

gminy Sułkowice, pod którym można zgłosić interwencję:  

0 695 665 503

Komendantem Straży Miejskiej jest Józef Stręk, 

a strażnikiem miejskim Witold Światłoń.

Działanie straży ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz utrzymanie należytego porządku na terenie gminy. 

Po raz pierwszy Straż Miejska wyruszyła na służbę podczas uroczysto-
ści 3 Maja. Fot. Agnieszka Zdrzenicka

Burmistrz  Gminy  Sułko-

wice  ogłasza  ustny  przetarg  

nieograniczony  na: 

wynajem lokalu  

o  powierzchni 56  m.kw.,   

usytuowanego w budynku  

Domu  Ludowego 

w Harbutowicach

stanowiącego  własność  Gmi-

ny  Sułkowice (lokal zdatny do 

użytkowania po przeprowadze-

niu remontu przez Dzierżawcę, 

na Jego koszt).

Przetarg odbędzie się

w dniu 28 maja 2009 r 

o godz.1000 

w budynku Urzędu Miejskiego   

w Sułkowicach – Rynek 1.

W a r u n k i  p r z e t a r g u

– Przedmiotowy lokal prze-

znaczony ma być na prowa-

dzenie działalności handlowej 

lub   usługowej.

– Cena wywoławcza  za 1 m kw 

lokalu wynosi 5 zł + 22% VAT, 

w stosunku miesięcznym.

– Wadium w wysokości 68 zł na-

leży wpłacić do dnia 25.05.09r 

na konto Urzędu Miejskiego 

w BSR Kraków oddz. Sułko-

wice nr 75 85890006 0170 0000 

0068 0016 /kwota ta w tym 

dniu powinna znajdować się 

już na powyższym koncie/.

– Wadium zwraca się w termi-

nie do 3 dni od dnia odwołania 

lub zamknięcia przetargu.

– Wadium wpłacone przez 

osobę, która wygra przetarg 

zaliczone zostanie na poczet 

opłat z tytułu najmu lokalu, 

a w przypadku uchylenia się 

przez tę osobę od zawarcia 

umowy wadium przepada na 

rzecz wynajmującego.

– Organizatorowi przetargu 

przysługuje prawo odwoła-

nia przetargu z uzasadnionej      

przyczyny.

 Dodatkowe informacje 

można uzyskać w budynku 

Urzędu Miejskiego pok nr 116, 

lub telefonicznie pod numerem 

0/12/ 273-20-75 lub 272-14-22.

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
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Na misyjnym szlaku : 
od św. Pawła Apostoła do Jana Pawła II

Podsumowaniem działalności 
Jezusa są Jego ostatnie słowa przed 
Wniebowstąpieniem: „Idźcie i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca, i Syna i Ducha Świę-
tego” (por. Mt 28,19 z przypisem). Ten 
fragment określany bywa jako „wiel-
kie posłanie misyjne” Jezusa i stano-
wi swoisty testament – ostatnią wolę 
Zmartwychwstałego.

Tak też rozumiał je św. Paweł 
Apostoł – pierwszy misjonarz, który 
zaniósł światło Ewangelii do Europy 
i który napisał w 1 Liście do Koryn-
tian ważne słowa: „Biada mi, gdy-
bym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 
16). Słowa te przypomniał także Be-
nedykt XVI w swojej encyklice Deus 
Caritas Est i powtórzył w orędziu 
na Światowy Dzień Misyjny w roku 
świętego Pawła – Apostoła Narodów 
(19 października 2008 r.). 

Niewątpliwie największym mi-
sjonarzem naszych czasów był Jan 
Paweł II, który odbył łącznie 104 za-
graniczne pielgrzymki, głownie do 
krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Te właśnie względy zadecy-
dowały, że tegoroczny II Festiwal 
Twórczości Religijnej „Laudate Do-
minum”– Sułkowice 2009 został po-
święcony misjom. Hasło przewodnie 
przeglądu brzmiało: „Na misyjnym 
szlaku: od św. Pawła Apostoła do 
Jana Pawła II”.

Iwona Dzidek

dyrektor SP w Sułkowicach

Organizatorami Festiwalu 
są dyrektor Iwona Dzidek wraz 
z nauczycielami Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza 
w Sułkowicach oraz Parafia NSPJ 
w Sułkowicach z ks. Proboszczem, 
Stanisławem Jaśkowcem. Są one 
wpisane we wspólny temat: „Po-
kolenie JP2 o Janie Pawle II”.

Honorowy Patronat nad Fe-
stiwalem sprawują: Metropolita 
Krakowski – Ksiądz Kardynał Sta-
nisław Dziwisz i Burmistrz Sułko-
wic – Piotr Pułka. 

Do uczestnictwa w Festiwalu 
po raz pierwszy zostali zaprosze-
ni uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z całej Polski. Wzięło w nim 
udział 215 uczniów (konkurs recyta-
torski – 39 uczniów, konkurs piosen-
ki – 109 uczniów, konkurs literacki 
– złożono 26 prac, konkurs plastycz-

ny – oddano 36 prac, konkurs infor-
matyczny – oddano 5 prac).

Koncert Galowy w Ośrod-
ku Kultury w Sułkowicach odbył 
sie w niedzielę, 10 maja 2009 r., 
Honorowymi Gośćmi byli: bur-
mistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa, Dyrektor Wydziału 
Misyjnego oraz Papieskich Dzieł 
Misyjnych Archidiecezji Krakow-
skiej ks. prałat Tadeusz Dziedzic 
(przewodniczący jury Festiwalu),  
proboszcz Parafii NSPJ ks. Stani-
sław Jaśkowiec, ks. Paweł Drobny 
(parafia NSPJ Kraków–Łagiewniki, 
współorganizator poprzedniego Fe-
stiwalu Twórczości Religijnej), ks. 
Marian Błaszczyk, przewodniczący 
rady miejskiej Jan Socha, przedsta-
wiciele jury Festiwalu: Maria Kanik, 
Krystyna Stolarska, Danuta Chu-
chla oraz Thomas Elias Marando.
Gość z Tanzanii jest kapłanem die-
cezji Musoma. Wyświęcony został 
w dniu 15 sierpnia 1996 r. Jest prze-
łożonym i wykładowcą Niższego Se-
minarium Duchownego w Makoko 
– Musoma. W Polsce przebywa od 
września 2008 do lipca 2009 r. Uczy 
się tu języka polskiego na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Jest to Jego wyraz 
wdzięczności za to, że swój rozwój 
duchowy zawdzięcza misjonarzom 
z Polski – szczególnie kapłanom 
z Archidiecezji Krakowskiej. 

Organizacja Festiwalu była 
możliwa dzięki wielu ludziom do-
brej woli, którzy poparli dzieło 
i przyczynili się do jego uświet-
nienia. Komitet Organizacyjny 
Festiwalu Twórczości Religijnej 
„Laudate Dominum” stanowili: 
Ks. Stanisław Jaśkowiec), wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej w Suł-
kowicach Łukasz Zając, nauczy-
cielki: Renata Boczkaja, Danuta 
Kostowal – Suwaj, Agata Kopacz, 
Ewa Garbień, Dorota Czepiec, 
Mariola Szybowska – Kapera. 
W ogranicję zaangażowani byli 
też katecheci Małgorzata Garbień 
i Jan Płoszczyca oraz pracowni-
cy administracji i obsługi Szkoły: 
Edyta Kizinkiewicz, Karolina Gór-
kiewicz, Maria Kurek, Wiesława 
Gielata, Maria Hyrlicka, Stanisła-
waPieronkiewicz i Jerzy Garbień.

Patronat medialny nad festi-
walem sprawowały gazety „Klam-
ra”, „Carolus”.

Laureaci
P i o s e n k a  –  s o l i ś c i :  nie przy-
znano I i II  miejsca, III miejsce Ho-
norata Burtan, kl. V SP Tenczyn. 
P i o s e n k a  –  z e s p o ł y  do 15 
osób: nie przyznano I miejsca, II 
miejsce – Zespółu Szkół im. Śred-
niawskiego w Myślenicach, II miej-
sce – Katarzyna Szlachetka, Ilona 
Oliwa, Klaudia Oramus, z kl. VI c 
w Sułkowicach. III miejsce – Flag-
Boch, ZSZiO Sułkowice.
P i o s e n k a  –  z e s p o ł y  powy-
żej 15 osób: nie przyznano I miej-
sca, II miejsce – Zespół klas II, SP 
Sułkowice, III miejsce – Śpiewna 
Dolina, SP, Gimnazjum, Tenczyn.

P o e z j a  i  r e c y t a c j a :

klasy I – III szkół podstawowych; 
I miejsce – Patrycja Krzystek, kl. I a 
SP Sułkowice, I miejsce – Mirosław 
Jasuba, kl. III c SP Sułkowice, II 
miejsce – Natalia Tatka, kl. III c SP 
Sułkowice, III miejsce – Gabriela 
Latoń, kl. III b SP Sułkowice;

klasy III – VI szkół podstawowych: 
I miejsce – Katarzyna Szlachetka, 
kl. VI c  SP Sułkowice, II miejsce 
– Ilona Oliwa kl. VI c SP Sułkowice, 
III miejsce – Zuzanna Flis, kl. VI c 
SP Sułkowice, III miejsce – Klaudia 
Oramus, kl. VI c Sułkowice;

gimnazja i szkoły ponadgimnazjal-
ne: I miejsce – Maria Morawa, II 
Gimnazjum Stare Bystre, II miejsce 
– Anna Cichoń, ZST-E – Myślenice, 
III miejsce – Ewelina Kaleta. II LO 
Sułkowice.

G r a n d  P r i x  festiwalu jury 
przynało Annie Cichoń, z ZST-E w 
Myślenice, za wiersze: Dwóch Apo-
stołów, Jak święty Paweł, n a g r o -
d ę  k s .  p r o b o s z c z a  otrzymała 
Kinga Teper z Zespołu Szkół im. 
Średniawskiego w Myślenicach za 
wiersz: Droga, a N a g r o d ę  P r z e -
w o d n i c z ą c e g o  R a d y  M i e j -
s k i e j  w Sułkowicach – Bernadetta 
Jasuba – Gimnazjum im. Stefana 
kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach, 
za scenariusz przedstawienia O tym 
jak powstała Szkoła, na chwałę 
wiecznego Kościoła, a N a g r o d a 
R a d y  M i e j s k i e j  w  S u ł k o -
w i c a c h  przypadła ZSZ i O w Suł-
kowicach za prace w  k a t e g o r i i 
p l a s t y c z n e j .

redakcja
fotoreportaż na okładce
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Dwanaście par małżeńskich 
zostało zaproszonych przez  bur-
mistrza gminy do strażnicy OSP 
w Sułkowicach w dniu 6 maja 2009 
r., by oficjalnie i uroczyście święto-
wać jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Zaproszeni otrzymali 
ordery od Prezydenta RP, dyplo-
my, bukiet kwiatów oraz upominki 
– koce, a także serdeczne życzenia 
kolejnych 50 lat w małżeństwie. 

Zespół folklorystyczny „Mała 
Elegia” z Rudnika swoim zabaw-
nym występem umilił czas jubila-
tom oraz obecnym członkom ich 
rodzin. Szampański toast oraz tort 
skłoniły uczestników uroczystości 
do wspomnień. Jedna z jubilatek 
opowiedziała, że dawniej wesela 
odbywały się nie w restauracjach, 
nie na strażnicach, lecz w domach 
i stodołach, a wszyscy sąsiedzi wie-
dzieli i uczestniczyli w tej uroczy-
stości.  Ubolewała też, że w obec-
nych czasach jest tyle małżeństw 
żyjących w separacji i rozwodów. 

Pary, które wytrwale, w miło-
ści i szacunku do siebie, przetrwa-
ły próbę czasu, to: 

Maria i Józef Dzidkowie, 

Stefania i Władysław Frosztęgowie, 

Maria i Jan Jędrzejowscy, 

Barbara i Władysław Latoniowie, 

Janina i Karol Proficowie, 

Teofila i Czesław Ptakowie, 

Janina i Julian Tobałowie, 

Stanisława i Kazimierz Bielowie, 

Zofia i Jan Grabowscy, 

Wanda i Stanisław Judaszowie,

Salomea i Zygmunt Starcowie 

Maria i Tadeusz Koziołowie.

Obyczaje i ludzie się zmienia-
ją. Inne wyprawiamy wesela, inne 
mamy życie i zajęcia codzienne. 
A przecież to jedno się nie zmiania 
z upływem czasu – wciąż „rodzina 
jest najważniejsza”. 

Czasem słońce, 
czasem deszcz
Zapytani o receptę na prze-

żyć ze sobą 50 lat w związku mał-
żeńskim, uśmiechnęli się serdecz-
nie, mówiąc, że w związku jak 
w pogodzie: czasem słońce, czasem 
deszcz. Trzeba umieć przetrwać 
burze i wichury, by móc umieć 
cieszyć się pogodnym słonecz-
nym niebem. 

jg
fotoreportaż na okładce

Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny
Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Kraków ul. Prądnicka 80, tel/fax (012) 614-33-33

www.cdo.pl

zaprasza chętnych do programów profilaktycznych:

Tony żywności
Po wyjątkowo trudnym dla 

opieki społecznej początku roku 
ruszyła pomoc żywnościowa. 

Tony żywności rozdziela mię-
dzy emerytów Polski Związek 
Emerytów i Rencistów. Danuta 
Sołtys osobiście sprowadza żyw-
ność i rodziela ją w siedzibie Związ-
ku. Żywnością dzieli rownież Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej. 
W tym roku w pakiecie żywnościo-
wym dodatkowo znalazły się pro-
dukty gotowe, np. zupa – krupnik. 
Dla emerytów Danuta Sołtys po-
trafiła nawet „załatwić” kawę inkę 
i herbatniki.  Chociaż żywność po-
chodzi z Banku Żywności, liczy się 

każda pomoc dla tych charytatyw-
nych organizacji – np. przywiezie-
nie transportu za darmo czy pomoc 
w rozładowaniu transportu.

red

Danucie Sołtys w rozdzielaniu żywno-
ści emerytom pomaga rodzina. Fot. awz
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Do programu zapraszamy:
mężczyzn w wieku 45 –75 lat,
kobiety w wieku 55 – 75 lat,
mieszkańców Powiatu My-

ślenickiego bez rozpoznanej 
choroby niedokrwiennej serca, 
z czynnikami ryzyka wystąpienia 
chorób sercowo – naczyniowych 
(np. nadciśnienie tętnicze, zabu-
rzenia lipidowe, obciążający wy-
wiad rodzinny, otyłość/nadwaga, 
palenie tytoniu etc.) lub pragnące 
się przebadać w tym kierunku. 

U uczestników wykonane zo-
staną BEZPŁATNIE badania: lipi-
dogram, glukoza na czczo, markery 
zapalne, konsultacje specjalistycz-
ne oraz zostanie przeprowadzone 
wysokospecjalistyczne badanie 
wskaźnika uwapnienia tętnic 
wieńcowych przy użyciu wielorzę-
dowej spiralnej tomografii kom-
puterowej. Pozwoli to na wyodręb-
nienie osób, które pomimo braku 
objawów klinicznych są narażone 
na wystąpienie ostrych zespołów 
wieńcowych takich jak: zawał ser-
ca, niestabilna dusznica bolesna, 
nagła śmierć sercowa a następnie 
wdrożenie odpowiedniego postę-
powania (także bezpłatnego lecze-
nia farmakologicznego).

Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt telefoniczny w celu 
rejestracji: tel.: 614 –33-33. 

Profilaktyka raka 
piersi etap podsta-
wowy i pogłębiony

Do programu zapraszamy: 
Kobiety w wieku 50 – 69 lat, 

które nie wykonywały badania 
mammograficznego (w ramach 
NFZ) w przeciągu ostatnich 2 lat.

U uczestniczek wykonane 
zostanie Badanie mammogra-
ficzne (na pierwszym w Mało-
polsce mammografie cyfrowym, 
gdzie dawka promieniowania 
otrzymywana podczas badania 
jest znacząco niższa w porów-
naniu do tradycyjnego badania 
mammograficznego, a jakość 
uzyskanych obrazów ma dużo 
wyższą wartość diagnostyczną),

W razie wykrycia nieprawi-
dłowości zapewniamy pogłębie-
nie diagnostyki: 

mammografia celowana,
usg piersi,
biopsja cienkoigłowa,
konsultacja onkologiczna.

Wczesna prewencja i pro-
filaktyka choroby niedo-
krwiennej serca z zasto-
sowaniem nowoczesnych 
metod diagnostycznych

Celem programu jest wykry-
cie osób o podwyższonym ryzyku 
zawału serca.



 



 


