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Wybrane z numeru:

Harbutowskie dożynki partnerskie          s.  8

Nowy rok w szkołach            s. 12

Dożynki powiatowe w Raciechowicach s. 6

Sesja rady miejskiej             s. 10

Reorganizacja policji             s. 11

Pytania o kanalizację                     s. 5

50 lat PKPS   s. 9

Ekspresem przez gminę – inwestycje     s. 4

Świetlica Środowiskowa zaprasza          s. 13

Orkiestra Dęta z Krzywaczki          s. 16

Zespoły muzyczne w naszej gminie           s. 21

II Jarmark „Sułkowicka Jesień”        s. 15

Cyrk Zalewski w Sułkowicach          s. 18

Są wśród nas... Marian Kordowski    s. 19

Junior – Senior. Wspólne odkrywanie świata  s. 14

Terminarze jesiennych rozgrywek              s. 17 – 18

Pikniki sportowe i rodzinne           s. 22

Mieszkańcy patrzą na pro-

wadzoną przez Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich w Krakowie moder-

nizację drogi wojewódzkiej nr 

955 Sułkowice – Jawornik i 956 

Biertowice – Sułkowice z powąt-

piewaniem wyliczając powody, 

dla których takie rozwiązanie nie 

wydaje im się wcale wygodniejsze 

ani bezpieczniejsze. 

Inwestor uważa, że miesz-

kańcy i użytkownicy drogi powin-

ni być zadowoleni z inwestycji – 

twierdzą, że nowa nawierzchnia, 

chodniki i zatoki przystankowe na 

pewno poprawią bezpieczeństwo. 

Burmistrz Piotr Pułka wraz 

z inspektorem Wojciechem Bar-

głem spotykali się kilkakrotnie 

z inwestorem i projektantami kon-

trowersyjnego skrzyżowania. Po 

pierwszej wizycie, w kwietniu zo-

stała zwołana narada techniczna, 

aby na miejscu ocenić poprawność 

wykonania projektu przebudowy 

skrzyżowania. Ustalono wtedy 

niezbędne korekty, które miały 

poprawić przede wszystkim ruch 

dużych samochodów. 

Na spotkaniu z dyrektorem 

Zarządu Dróg Wojewódzkich An-

drzejem Wcisłą oraz z inżynierami 

ruchu, które odbyło się  na począt-

ku września władze naszej gminy 

otrzymały zapewnienie, że reali-

zowana koncepcja skrzyżowania 

jest koncepcją optymalną, a zapro-

jektowane ciągi komunikacyjne 

i profile łuków pozwalają na bezko-

lizyjny ruch samochodowy. Doty-

czy to również tych największych 

samochodów.

Kto ma rację – czas pokaże.

Gorący temat: Kontrowersyjne skrzyżowanie na Zielonej

(red.)

Z ostatniej chwili

Dwa płuca kultury w Sułkowicach
Biblioteka i ośrodek kultury w Sułkowicach stały się z dniem 

1 października  2009 roku odrębnymi instytucja-

mi kultury, działającymi niezależnie od siebie. 

Na pełniącą obowiązki dy-

rektora nowej – starej biblioteki 

w budynku  Starej Szkoły na Ryn-

ku została powołana dotychcza-

sowa kierowniczka Małgorzata 

Dzidek, zaś dyrektorem ośrodka 

kultury przy ul. 1 Maja pozostał 

Krzysztof Trojan. 

Zgodnie z obowiązującą 

uchwałą rady miejskiej z sierpnia 

tego roku obie instytucje uzyskały 

nowe nazwy: (red.)

Jesiennie „Na św. Michale”             s. 17

Książki będziemy teraz wy-

pożyczali w Gminnej Bibliotece 

Publicznej z siedzibą w Sułko-

wicach. 

Rozrywek kulturalnych bę-

dzie nam teraz dostarczał Gmin-

ny Ośrodek Kultury z siedzibą 

w Sułkowicach.

O uchwale i dyskusji wo-

kół niej szerzej piszemy w relacji 

z sesji rady miejskiej na str. 10

Czy na pewno będzie lepiej?

Kampania rozpoczęła się 1 sierp-
nia i trwa do 30 listopada. Patronat 
honorowy nad kampanią w naszej 
gminie objął burmistrz Piotr Pułka. 

Akcja ma ograniczyć ilość 
kierowców, którzy siedają za kie-
rownicą po wypiciu alkoholu, 
a także promować trzeźwość na 
drogach. Jej koordynator w naszej 
gminie – Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Anna Kuchta – zapro-
siła do udziału szkoły podstawowe, 
gimnazja z terenu gminy oraz Ze-
spół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Sułkowicach, a także 
przedstawicieli policji z myślenickiej 
komendy, którzy bardzo aktywnie 
zamierzają włączyć się w akcję. 

Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Myślenicach ds. 
Prewencji nadkom. Robert Biela 
oraz asp. Szymon Sala zdeklaro-
wali gotowość do przeprowadzenia 
w szkołach akcji informacyjnych 
o prawnych aspektach i konsekwen-
cjach jazdy po pijanemu,  uzmysła-
wiać im, jak dużo mogą stracić, jeż-
dżąc pod wpływem alkoholu – nie 
tylko prawo jazdy, czy pracę, ale 
przede wszystkim zdrowie lub ży-
cie; nie tylko swoje, ale i cudze. 

Organizatorzy poprzez spo-
tkania, pogadanki z policjantami 
i konkursy w szkołach, dystrybu-
cję broszur, ulotek i filmu na ten 
temat w różnych miejscach pu-
blicznych chcą zmienić przyzwala-
jące nastawienie społeczne – niech 
nietrzeźwy kierowca spotka się ze 

sprzeciwem otoczenia. Więcej infor-
macji na: www.bezpromilowo.pl.

Joanna Gatlik

Przedstawiciele projektanta i inwestora zapewniają, 

że skrzyżowanie, po zakończeniu prac, 

będzie odpowiadało wymogom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i zapewni płynność ruchu pojazdów. 

Większa świadomość – większe bezpieczeństwo na drodze 

Bez promila – bez problemu
Gmina Sułkowice weźmie udział w II edycji kampanii społecznej 

„Trzeźwa Małopolska. No promil – no problem 2009”. 
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p r z e z  g m i n ęE k s p r e s e m

Powstaje boisko sportowe przy Szkole Podstawowej 
w Sułkowicach

Remont placu przy strażnicy OSP w Sułkowicach

Nasza gmina wygrała konkurs „Małopolskie remizy”. 
Dzięki zwycięstwu uzyskała 50.000 złotych refundacji 
ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na ten remont. 

Plac wykładany jest nową kostką.  Wyremontowane 
zostaną także drogi dojazdowe od strony strażnicy 
i kiosku ruchu.

Powstanie plac ćwiczeniowy, apelowy oraz miejsca 
parkingowe. Prace remontowe będą trwały do końca 
października. 

Nowa droga w Krzywaczce

Trzy nowe podjazdy w Biertowicach

Skrzyżowanie dróg wojewódzkich na Zielonej 
(tekst na str. 3 )

Remont ul. Partyzantów w Sułkowicach

... i mostu nad Ubionką
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Pytania o kanalizację

Kanalizacja jest najpoważ-
niejszą inwestycją prowadzoną 
przez gminy w całej historii sa-
morządów. O skali prowadzonej 
obecnie inwestycji w naszej gmi-
nie świadczy takie oto porówna-
nie. Do końca przyszłego roku, 
w ciągu około półtora roku po-
wstanie ponad 30 km sieci i po-
nad 500 przyłączy domowych. Od 
roku 1997, kiedy to władze gminy 
rozpoczęły budowę kanalizacji, do 
roku 2008 wybudowano około 28 
km sieci i podłączono około 800 
gospodarstw domowych. 

Inwestycja wymaga potęż-
nych nakładów finansowych. 
Gminy nie dysponują takim ka-
pitałem inwestycyjnym, więc mu-
szą starać się o środki zewnętrze 
na ten cel. Programy i fundusze 
unijne oraz rządowe stwarzają 
obecnie takie możliwości, ale wy-
magają szczegółowego przygoto-
wania, rozliczenia, a także efektu 
ekologicznego w postaci poprawy 
jakości naszego środowiska.  

Pieniądze nie są jedynym pro-
blemem, który samorządy muszą 
rozwiązać. Budowa prowadzona 
jest przez działki prywatnych wła-
ścicieli, co wiąże się z konieczno-
ścią negocjowania niemal każdego 
metra kolektora. Nasz górzysty 
teren i rozrzucone przysiółki doda-
ją problemów i pytań o jak najko-
rzystniejsze rozwiązania przebiegu 
sieci oraz optymalne rozwiązanie 
kwestii oczyszczania ścieków. 

W związku z intensywnymi 
pracami przy kanalizacji w Sułko-
wicach i w Rudniku urząd rozesłał 
mieszkańcom tych miejscowości 
propozycje indywidualnych umów 
o przyłączeniu się do sieci. Samo-
rządowcy wraz z pracownikami 
urzędu miejskiego spotkali się 
z nimi na zebraniach i wyjaśniali 
kwestie związane z przyłączaniem 
się poszczególnych domów do ka-
nalizacji oraz odpowiadali na py-
tania mieszkańców.

Za co nie płacą mieszkańcy
Zgodnie z obowiązującym 

prawem w naszej gminie nie jest 
obecnie pobierana opłata za moż-
liwość przyłączenia się do kana-
lizacji ani do wodociągu. Jednym 
z pierwszych działań obecnego bur-
mistrza było złożenie do rady miej-
skiej już w grudniu 2006 r. wniosku 

o skreślenie  słynnego paragra-
fu 37 Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków 
w gminie Sułkowice, czyli nie-
zgodnego z prawem zapisu o po-
bieraniu opłaty za możliwość przy-
łączenia się do sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. Sieci te, wraz z 
oczyszczalnią ścieków, gmina fi-
nansuje ze środków budżetowych, 
starając się o korzystne dofinanso-
wania i o środki unijne. 

Skąd więc koszta ludzi?
Prowadząc budowę sieci, 

gmina projektuje jej przebieg 
tak, by studzienki kanalizacyjne 
lokalizowane były na działkach 
jak najbliżej domów. Nie wolno jej 
jednak finansować przyłączy od 
studzienki do prywatnych budyn-
ków. Te koszta mieszkańcy muszą 
pokryć we własnym zakresie. 

Ile to kosztuje?
Koszt wykonania przyłącza. 

jest kwestią indywidualną, zależ-
ną od uwarunkowań posesji (np. 
czy na jednej działce jest jedno, 
czy więcej przyłączy, jak długi ka-
wałek przyłącza trzeba wykonać, 
jakie są warunki techniczne itp), 
jednak średni koszt wykonania 
przyłącza  wynosi 1600 zł, czyli 
tyle samo, ile płacili 2 lata temu 
mieszkańcy Biertowic. 

Na koszt wykonania przyłącza 
składa się: 

– projekt przyłącza, 
– mapa sytuacyjna, 
– koszt podłączenia, 
– koszt studzienki, 
– odbiór techniczny,
– inwentaryzacja powyko-
nawcza, czyli mapka 
z zaznaczonym przyłączem. 

Czy można na własną rękę?
Mieszkańcy nie muszą korzy-

stać z umowy z gminą, by podłą-
czyć się do kanalizacji. Umowa jest 
tylko propozycją – bardzo korzyst-
ną dla mieszkańców. Każdy może 
wykonać przyłącze sam, jednak 
jest to o wiele wyższy koszt, gdyż 
firmy prowadzące prace komplek-
sowo ustalają hurtowe, bardzo ko-
rzystne ceny. Normalnie projekt 
przyłącza domowego od najbliż-
szej studzienki do domu kosztuje 
w granicach 600 zł brutto, mapa sy-
tuacyjna – od 800 do 1000 zł brut-

to, połączenie kanalizacyjne bez 
studzienki wykonywane np. przez 
ZGK to koszt 200 zł netto za metr 
bieżący. Dodając do tych kosz-
tów odbiór techniczny przyłącza 
i inwentaryzację powykonawczą, 
całkowity koszt przyłącza wyko-
nanego indywidualnie wyniósłby 
najmniej 2100 zł. Burmistrz po-
informował, że dowiadywał się 
o prognozowane koszta tych prac 
w gminie Myślenice, gdzie obecnie 
także jest wykonywana kanaliza-
cja. Z informacji, którą uzyskał te-
lefonicznie od prezesa Miejskiego 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cyjnej Andrzeja Urbańskiego wy-
nika, że na zebraniach wiejskich 
w tej gminie była podana informa-
cja, iż koszt przyłączenia na wa-
runkach promocyjnych nie będzie 
wyższy niż 2500 zł. Jeśli mieszkań-
cy nie zechcą skorzystać z tych 
warunków, to cena wzrośnie do 
ok. 4000 zł. W innych gminach, np. 
w gminie Dobczyce, z założenia każ-
dy załatwia te sprawy we własnym 
zakresie. Gmina nie ma obowiązku 
organizowania mieszkańcom wy-
konania przyłączy domowych, a je-
śli to robi, jest to tylko wyraz dobrej 
woli samorządu.

Czy można na raty?
Nie ma z tym żadnego pro-

blemu. Trzeba tylko przyjść do 
urzędu miejskiego, umówić się na 
najdogodniejsze terminy wpłat,  
podpisać harmonogram ich do-
konywania. Sprawa jest indywi-
dualna. Jedni mieszkańcy wolą 
wpłacić od razu, inni w dwóch lub 
trzech częściach, a jeszcze inni 
rozkładają wpłaty na rok.

Czy są pieniądze z UE? 
Gmina Sułkowice została 

zakwalifikowana do aglomeracji 
powyżej 15 tys. mieszkańców, dla-
tego nie może składać wniosków 
o środki zewnętrzne do Urzędu 
Marszałkowskiego, ale bezpośred-
nio do Ministerstwa do Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

Taki wniosek na kanalizację 
i wodę został złożony, przeszedł po-
zytywnie ocenę formalną.  Zgod-
nie z wymaganiami ministerial-
nymi opiewa on na kwotę powyżej 
25 mln zł., co było niezbędne, by 
gmina mogła zakwalifikować się 
do wspomnianego programu. 

W półtora roku w naszej gminie wykonane 

będzie więcej kilometrów sieci kanalizacyjnej 

niż zbudowały kolejne samorządy przez 11 lat. 

Anna Witalis Zdrzenicka
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Na Dożynki Powiatowe do Ra-

ciechowic wieniec naszej gminy 

zawiozły Gospodynie ze Stowarzy-

szenia w Sułkowicach wraz z kape-

lą Zespołu Pieśni i Tańca „Elegia” 

i burmistrzami. 

Triumf w Raciechowicach
Święto plonów w ostatnią nie-

dzielę sierpnia rozpoczął barwny ko-

rowód z wieńcami wszystkich gmin 

naszego powiatu do kościoła para-

fialnego pw. św. Jakuba Apostoła, 

a po nabożeństwie z poświęceniem 

wieńców uczestnicy uroczystości 

przeszli na teren LKS „Grodzisko” 

w rytm podawany przez Orkiestrę 

Dętą z Raciechowic. 

Po oficjalnym rozpoczęciu do-

żynek, nastąpiła prezentacja wień-

ców i ich ośpiewanie przez gospo-

dynie i gospodarzy z Raciechowic, 

Wiśniowej, Tokarni, Sułkowic, Sie-

prawia, Pcimia, Myślenic, Lubnia 

i Dobczyc. 

Grupa wieńcowa z Sułkowic 

nazywała się (już po raz trzeci) „Suł-

kowicką Podkową”. Ta nazwa ma 

za zadanie promocję herbu i kowal-

skich tradycji. Składała się z grupy 

śpiewającej ze Stowarzyszenia Go-

spodyń oraz z kapeli Zespołu Pieśni 

i Tańca „Elegia” z Rudnika. W gru-

pie śpiewającej brał udział również 

burmistrz Piotr Pułka.

Stowarzyszenie Gospodyń 

w Sułkowicach po raz kolejny 

spisało się na medal, wystawia-

jąc  doskonałe kulinarne i kultu-

ralne świadectwo naszej gminie. 

Udowodniły, że nie tylko są dobre 

w kuchni, ale także uzdolnione 

artystycznie. Zdobyły pierwsze 

miejsce w Powiatowym Konkur-

sie Wieńca Dożynkowego oraz 

wyróżnienie w konkursie potraw 

regionalnych (za chrzanówkę), 

serwowanych przez poszczególne 

koła gospodyń z całego powiatu. 

Według zwyczaju dożynkowego, 

gminie, z której pochodzi zwycię-

ska grupa, przypada organizacja 

kolejnych dożynek powiatowych. 

Dożynki powiatowe w Raciechowicach
 – za rok w Sułkowicach 

Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach zwyciężyło w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

powiatu, a burmistrzowie odebrali z rąk starosty Józefa Tomala i wójta Raciechowic Marka Gabzdyla 

statuetkę przechodnią organizatora dożynek w naszym powiecie. 

Kliszczacka para rzeźbionych gazdów już jest w Sułkowicach i pozostanie tu do przyszłego roku. 

Tak więc za rok odbędą się one 

w Sułkowicach. 

Nasz wieniec
Kosztował wiele pracy i wy-

siłku, ale efekt nagrodził starania. 

Pięknie przystrojony wieniec w 

kształcie korony z ziołami, gałąz-

kami jabłoni, rajskimi jabłuszka-

mi i gałązkami cisu oraz innymi 

naturalnymi elementami, wyróż-

niał się nie tylko wielkością, ale 

i pomysłowością wykonania. 

Tak Wam zaśpiewamy
Również tekst przyśpiewek 

dożynkowych autorstwa członkini 

stowarzyszenia Zofii Kurowskiej 

rozbawił widownię. Nieco uszczy-

pliwy, sarkastyczny, ale trafnie 

obrazujący rzeczywistość powiatu 

myślenickiego, zwłaszcza stanu 

dróg, ale i schlebiający gospoda-

rzom dożynek. 

Grupa śpiewająca była bardzo 

liczna – prawie wszystkie członki-

nie na czele z wiodącym, wytre-

nowanym w chórze Appasionata 

głosem Zofii Kurowskiej, stanęły 

przed widownią: Anna Fraś, Anie-

la Ogarek, Czesława Ślusarz, Da-

nuta Sołtys, Genowefa Sołtys, Ire-

na Romaniuk, Krystyna Biernat, 

Irena Piwowarska, Janina Mielec-

ka, Antonina Sroka, Maria Han-

Na melodię „ Nie chodź koło sadu”

Owocowa gmina 
 słynna z witaminek
 to Raciechowice
 gospodarz  dożynek.

Z sadów wam dorodne
 Owoce mrugały
 I na święto plonów
 Gości zapraszały.

Za udane zbiory
 podziękować trzeba
 rolnikowi za trud,
 i przychylność nieba.

Przywiozłyśmy wieniec
 Z górskich zbóż uwity
 Chleb z takiego ziarna
 Będzie smakowity.

Gdy po gospodarsku 
 plony podzielicie
 ominie nas kryzys
 i dziura w budżecie

.Tu w Raciechowicach
 zboża sieją mało
 za to piękne sady
 owocami wabią.

Drodzy gospodarze
  wy mądrze myślicie

Przyśpiewki na Dożynki Powiatowe – 2009
 na dobre owoce
 w UNII zbyt znajdziecie.

Nie dajcie się rolnej
       agencji omamić
       ona za promocję 
       haracz każe płacić.
Dla władz gospodarczych
 od  bab płynie nutka
 wykurzyć agencję
 część dziury się zatka.

Na melodię:  „Z tamtej strony Wisły”

Jak to jest naprawdę 
 producenci wiecie
 wy za ciężką pracę
 grosze dostajecie.

 Grupy producenckie
 sami zawiązujcie
 wszystkim pośrednikom
 łupić się nie dajcie.

Wszyscy pośrednicy
 nad tym głowę łamią
 ile razy przebić
 cenę wam zadaną.

W sklepach konsumentom
 wciąż wszystko drożeje
 rolnik biedę klepie
 pośrednik się śmieje.
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Joanna Gatlik
fotoreportaż na 2 stronie okładki

kus, Wanda Pająk, Zofia Nędza, 

Zofia Kaleta,  Zofia Strugalska, 

Zofia Pułka, Zofia Kurowska, Sta-

nisława Żurek, a także Piotr Puł-

ka. Rozalia Oliwa przysłuchiwała 

się z boku, podziwiając program 

artystyczny sułkowianek i twier-

dziła, że pięknie prezentowały się 

w ozdobie ludowych chust i czer-

wonych korali. 

Śpiewającym przygrywa-

li Stanisław, Franciszek i Adam 

Judaszowie oraz Adam Woźnica. 

Członkinie stowarzyszenia zakoń-

czyły występ wręczeniem chleba 

upieczonego z tegorocznych kło-

sów gospodarzowi swojej gminy, 

burmistrzowi Piotrowi Pułce oraz 

Gdyśmy na dożynki
 do was tu jechali
 małośmy na drodze
 kół nie połamali.

Podczas całej trasy
 strasznie nas trzepało
 że z naszego wieńca
 zboże się sypało.

Bo spece od drogi 
 bardzo się starali
 na największym deszczu
             dziury naprawiali.

Gdy deszcz przestał padać
 droga wysychała
             dziura w jezdni większą
              japę otwierała.

Panowie drogowcy
 finanse szanujcie
             pieniędzy bezmyślnie
             w dziury nie ładujcie.          

Na melodię   „Jakżem się zalecał”

Dożynkowe święto
 w tym się też wyraża
 że się za krytykę
  władza nie obraża.

Nasi politycy
       sobą się zajmują
       żałosny kabaret
       wyborcom fundują.

Najwyżsi na górze
 przez rok się sprzeczali 
 który z nich ważniejszy
 ten duży czy mały.

Zamiast w zgodzie razem
 prawo reformować
 i odpowiedzialnych
  za buble rugować.  

Oni nie potrafią wspólnie
 się dogadać
 jednym samolotem
  czy oddzielnie latać

Gdyby politycy
        wasze jabłka jedli 
      toby przed sklerozą
      rozumy ustrzegli.

Rozumy ustrzegli
 i zapamiętali  
             co podczas wyborów
              naobiecywali

W naszej gospodarce 
 mało się zmieniło
             tylko ciucholandów
           więcej nam przybyło.

Było o najwyższych
              będzie o powiecie
             naszym gospodarzom
              też się nie upiecze.

Staroście powiatu
 Święty spokój damy
  Najpierw jego pracy
  się poprzyglądamy.

Kiedy mu ochronny
       parasol się złoży
      bab stowarzyszenie
       wtedy mu dołoży.

W Gminie Sułkowice. 
              To nam się udało
             Że koło gospodyń
               w każdej wsi powstało.

 A letnie rozrywki
 z wodą popłynęły
 nawet dni Sułkowic
 nam się nie odbyły.

Urząd jest wzorcowy
              taki tytuł mają 
             niechże się mieszkańcy
            o tym przekonają.

Burmistrz nam pomoże
 marzenia się spełnią
 i za rok dożynki
 w Sułkowicach będą.

Więcej nie śpiewamy 
 by nie nudzić gości
 przecież święto plonów
 to  święto radości.

domowego wina 

staroście myśle-

nickiemu Józefo-

wi Tomalowi.

Jej Wysokość 
Chrzanówka 

W czasie 
gdy większość 
pań ośpiewywała 
wieniec, preze-
ska Anna Judasz 
i skarbnik Anna 
Gatlik doglądały 
gminnego namio-
tu, przy którym 
rozdawano sma-
kołyki i dziel-
nie radziły sobie 

z prawdziwym oblężeniem. Nieza-
stąpioną chrzanówkę podawaną 
z jajkiem i chlebem skosztowa-
li tam między innymi wojewoda 
małopolski Jerzy Miller, senator 
Stanisław Bisztyga, poseł Marek 
Łatas, czy starosta Józef Tomal. 

Do degustacji panie przygo-
towały także kołacze oraz pyszny 
chleb wiejski wypiekany domo-
wym sposobem z ziołami, smaro-
wany wyrabianym przez siebie 

masłem lub smalcem topionym 

ze skwarkami, śliwkami i cebul-

ką. Przed namiotem nie oby-

ło się też bez głośnego śpiewu 

i tańców, bo bracia Judaszowie 

i Adam Woźnica nie tylko akompa-

niowali na scenie, ale grali i śpiewa-

li praktycznie przez całe dożynki. 

Wystawa rzemiosła
Gminę Sułkowice reprezen-

towała także Sułkowicka Izba Go-

spodarcza, wystawiając i zarazem 

promując na swoim stoisku wyro-

by zrzeszonych firm.

Laury
Nagrody pieniężne i rzeczo-

we dostała każda prezentująca się 

grupa dożynkowa. Sułkowianki za 

zdobycie tytułu najpiękniejsze-

go wieńca otrzymały najwyższą 

nagrodę oraz zestaw talerzy i mi-

sek, które na pewno wykorzystają 

w swojej dalszej działalności. Głów-

ną nagrodę w imieniu stowarzysze-

nia odebrała z rąk starosty Józefa 

Tomala wiceprezes Zofia Nędza. 

Tańczący Kliszczacy
Po prezentacjach gmin, nastą-

piło uroczyste przekazanie rzeźby 

tańczącej pary góralskiej w klisz-

czackim stroju ludowym – emble-

matu, który przechodzi z roku na 

rok na kolejnego organizatora do-

żynek. Przyjęła je z rąk wójta Ra-

ciechowic Marka Gabzdyla wice-

burmistrz Rozalia Oliwa, dziękując 

jednocześnie za wyróżnienie naszej 

gminy oraz zapraszając wszystkich 

do udziału w dożynkach powiato-

wych w Sułkowicach już za rok.
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Do  na-

szych Harbu-

towic przyje-

chała sołtys 

H a r b u t o w i c 

skoczowskich 

Halina Romań-

ska, członko-

wie rady sołec-

kiej, panie z 

Koła Gospodyń 

Wiejskich (koło 

ma sześćdzie-

s i ę c i o l e t n i ą 

tradycję) wraz z 

wieńcem oraz mieszkańcy i mło-

dzież. Skoczowianie po południu 

rozegrali mecz piłki nożnej z na-

szą reprezentacją. 

Harbutowice w gminie Sko-

czów mają około 900 mieszkańców. 

Co roku organizują trwające trzy 

dni święto miejscowości Dni Lipo-

we, które należą do jednej z głów-

nych atrakcji gminy Skoczów.

Najpierw w kościele parafial-

nym, podczas dziękczynnej sumy, 

z udziałem Orkiestry Dętej z Suł-

kowic, druhów OSP Harbutowi-

ce wraz z drużyną młodzieżową, 

pocztów sztandarowych, burmi-

strza, wiceburmistrz, sekretarza 

gminy i radnych, sołtysa i rady so-

łeckiej oraz gości ksiądz proboszcz 

Zbigniew Nowak poświęcił wieńce 

dożynkowe z obu miejscowości. 

Proboszcz wręczył też gościom ko-

pię cudownego obrazu Matki Bo-

skiej Harbutowskiej.

Po mszy św. panie z Koła Go-

spodyń wraz z jego prezes Krysty-

ną Gielatą i szefową kuchni Barba-

rą Boczkają zaprosiły uczestników 

na obiad w strażnicy, podczas któ-

rego wręczyły chleb burmistrzowi, 

kołacz pani wiceburmistrz i miód 

pani sekretarz gminy. Goście na 

ręce sołtys Danuty Chodnik poda-

rowali gospodarzom bukłak wy-

bornej nalewki lipowej na miodzie 

(co spowodowało dodanie do za-

planowanego porządku dziennego 

degustacji smakołyku) oraz upo-

minki promocyjne gminy. 

Harbutowice w Harbutowicach
Mieszkańcy naszych Harbutowic zaprosili reprezentację 

zaprzyjaźnionych Harbutowic z gminy Skoczów 

i wspólnie obchodzili święto plonów w niedzielę 23 sierpnia.

K o l e j n y m 

punktem progra-

mu było zwiedza-

nie Izby Tradycji 

w Sułkowicach, 

podczas którego 

burmistrz po-

informował, że 

przyjaźń mię-

dzy obydwiema 

miejscowościami 

noszącymi na-

zwę Harbutowice 

doprowadziła do 

tego, że poznały się 

obie gminy i zamierzają zawrzeć 

partnerstwo. Uchwałę intencyjną 

w tej sprawie radni naszej gminy 

podjęli na sierpniowej sesji rady 

miejskiej.  

W fantastycznej atmosferze 

i radości pogodnego niedzielnego 

popołudnia bawiono się do póź-

nych godzin na wiejskim festynie, 

na którym do tańca przygrywał ze-

spół Black Pudding z Harbutowic, 

a mecz piłki nożnej Harbutowice 

kontra Harbutowice dostarczył kibi-

com wielu emocji. Wygrały oczywi-

ście Harbutowice z wynikiem 3:0.

Goście ze Skoczowa poka-

zali, że potrafią i lubią się bawić, 

a wspólny śpiew wydatnie wspo-

magały śpiewniki dożynkowe 

wydane specjalnie na tę okazję. 

Rozochoceni wspaniałą atmosferą 

kolejnego już spotkania uczest-

nicy uroczystości planują w przy-

szłym roku dożynki gminne w obu 

gminach i już się na nie wzajem-

nie zapraszają. 
Anna Witalis Zdrzenicka

fotoreportaż także na 2 stronie okładki
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Pięćdziesięciolecie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Z potrzeby serca

Zebranie sprawozdawczo–wy-
borcze w Starej Szkole w Rynku 
miało przede wszystkim charakter 
roboczy. Na świąteczny klimat po-
zwolono sobie dopiero przy kawie 
i torcie „urodzinowym”, który spra-
wiedliwie podzieliła nowo wybra-
na na następną kadencję prezes 
Krystyna Sosin. Jubileuszową at-
mosferę podkreśliło też wręczenie 
dyplomów z podziękowaniami za 
długoletnie i bezinteresowne niesie-
nie pomocy ludziom w potrzebie od 
Małopolskiego Zarządu Wojewódz-
kiego PKPS i okolicznościowych 
upominków od gminy. Srebrne 
odznaki honorowe Małopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego otrzymali 
prezes Krystyna Sosin i burmistrz 
Piotr Pułka. Dziękując za wyróż-
nienie oraz za ofiarną pomoc miesz-
kańcom naszej gminy i wspieranie 
naszego koła PKPS, burmistrz po-
darował prezesowi Józefowi Grzyb-
czykowi symboliczną ciupagę pro-
dukowaną przez firmę Juco.

Co jeszcze można zrobić?
Podczas zebrania prezes Kry-

styna Sosin przedstawiła sprawoz-
danie z imponującej działalności 
koła w okresie tak krótkiej prze-
cież prezesury (od lutego 2007).

W dyskusji omawiano możliwo-
ści zdobywania środków na działal-
ność, pozyskiwanie funduszy zarów-
no od sponsorów jak i z programów 
unijnych, w tym w ramach  Lokal-
nej Grupy Działania, w której PKPS 
ma swoją reprezentację. Rozmawia-
no także o konieczności utrzymania 
i rozwijania dobrej współpracy z in-
nymi organizacjami np. kołem eme-
rytów i rencistów, gospodyniami, 
OSP. Zastanawiano się nad możli-

Jubileusz półwiecza tej organizacji charytatywnej sułkowicki PKPS obchodził bardzo 

skromnie, przy okazji zebrania sprawozdawczo–wyborczego. Z relacji prezes Krystyny So-

sin wynika, że obecnie PKPS obejmuje swoją pomocą 960 osób. Od lutego 2007 roku, opiera-

jąc się wyłącznie na pracy wolontariatu, uzyskał z oddziału krakowskiego PKPS 

i rozdzielił 80 ton żywności. Wszystkie osoby pracujące w PKPS wykonują swoją pracę społecznie.

wością stworzenia „Klubu Seniora” 
w porozumieniu z burmistrzem. 

Juniorzy i seniorzy PKPS
Wiele uwagi poświęcono też 

młodzieżowemu wolontariatowi. 
Na zebraniu obecne były dziewczę-
ta, które odebrały podziękowania 
dla swoich kolegów i koleżanek za 
to, co czynią, by pomagać potrze-
bującym. W uznaniu ich szczegól-
nego zaangażowania otrzymały też 
od zarządu dyplomy i upominki. 

Pamiętano także o osobach za-
służonych dla naszego PKPS. Ze 
szczególnym uznaniem podkreśla-
no zasługi i wielkie serce Stanisławy 
Sroki. To od Pani Stasi uczyliśmy 
się życzliwości dla drugiego człowie-
ka. Uczyła nas, jak pomagać osobom 
potrzebującym – podkreślano.

Potrzebujący 
też mogą pomagać

Rozmawiano także o uczest-
nictwie w Europejskim Programie 
Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym (PEAD) oraz na temat uaktyw-
nienia podopiecznych do pomocy 
przy jego realizacji. Mogą przecież 
pomagać w rozładunku żywności, 
jej sortowaniu i wydawaniu, docie-
rać z pomocą do osób, które same 
nie są w stanie stawić się do punk-
tu wydawania, a także zgłaszać, kto 
potrzebuje pomocy w ich najbliż-
szym otoczeniu, ale sam wstydzi się 
przyjść. Nie chodzi bowiem o to, by 
przyzwyczajać ludzi, że pomoc wy-
łącznie im się należy, ale by osoby 
z niej korzystające same starały się 
również – w miarę swoich możliwo-
ści – być użyteczne dla innych. 

W ten sposób, pomagając so-
bie wzajemnie, ludzie stają się 
wrażliwsi, czują się przydatni, a po-
moc drugiemu pozwala przełamać 
opory tych, którzy  krępują się, że 
otrzymują pomoc. Pomagając, za-
chowują wyższe poczucie własnej 
godności. Zaangażowanie na rzecz 
innych służy również integracji 
środowiska, a wiadomo, że razem 

można zdziałać więcej. 
tekst i fotografie 

Anna Witalis Zdrzenicka

Podczas obrad wybrany został 

zarząd Koła PKPS w Sułkowicach 

na następną kadencję w składzie:

Prezes Krystyna Sosin, 

wiceprezesi  – Antoni Burda 

i Marta Biernat, 

sekretarz – Bernadeta Żurek, 

skarbnik – Teresa Dźwig, 

członek Prezydium Zarządu 

– Małgorzata Łakomy 

i członkowie Zarządu: 

Zofia Frosztęga, Alina Judasz, 

Maria Bujas, Leokadia Golonka, 

Agata Bartosz. 

Przewodniczącą komisji rewizyj-

nej została  – Władysława Mirek, 

a jej członkami 

– Marta Matera, Elżbieta Rak.

Delegatami na Zjazd Małopolskie-

go Zarządu Wojewódzkiego będą 

prezes Krystyna Sosin 

i wiceprezes Antoni Burda.  
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 7  s i e r p n i a
Nasza gmina nawiąże 

współpracę partnerską z gmi-

ną Skoczów; ośrodek kultury 

i biblioteka od 1 października są 

osobnymi instytucjami kultury; 

będą prowadzone dalsze moder-

nizacje dróg wojewódzkich i po-

wiatowych.

Sesja rozpoczęła się od wyjaz-

du do Harbutowic, gdzie radni obej-

rzeli w terenie działkę gminną, na 

której ustanowili służebność drogi. 

Zadecydowali też o przyjęciu od FN 

„Kuźnia” darowizny działki i lokalu, 

w którym mieści się siedziba ośrod-

ka kultury oraz o współfinansowa-

niu wraz z województwem mało-

polskim odnowy nawierzchni drogi 

wojewódzkiej (ul. Partyzantów). 

W ramach programów rewita-

lizacji nasza gmina składa wniosek 

do Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007–2013 

o środki na budowę zalewu rekre-

acyjnego w Sułkowicach w wyso-

kości 4 mln 457 tys. 640 zł. OPS 

przystąpili do realizacji projektu 

Senior i junior – wspólne odkry-

wanie świata w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ko-

lejny wprowadzony projekt dotyczył 

współfinansowania wraz z powia-

tem myślenickim budowy chodnika 

przy drodze powiatowej w Sułko-

wicach przy ul. Sportowej. Na ten 

cel przeniesione zostały środki po-

zostałe z budowy I części chodnika 

w Rudniku, a ten zostanie dokończo-

ny w przyszłym roku. Podjęte uchwa-

ły wymagały wprowadzenia zmian 

w tegorocznym budżecie gminy.

W trakcie sesji m.in. omówiono 

także: wnioski złożone do projektu 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Sułkowice. 

Rada miejska poproszona zo-

stała o wyrażenie opinii do uchwały 

rady powiatu odnośnie przekształ-

cenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Burmistrz omówił sytuację po 

przejściu fali powodziowej przez 

gminę. Mosty i przepusty należące 

do gminy są sukcesywnie napra-

wiane. Gmina złożyła też wnioski 

o naprawę szkód popowodziowych 

na drogach powiatowych i woje-

wódzkich, jednak w tym przypadku 

pojawiają się poważne problemy. 

Województwo prowadzi na naszym 

terenie kosztowne modernizacje 

dróg i nie planuje przebudowy 

przepustów i mostków z powodu 

ogromnych kosztów. Poinformo-

wał też, że wojewoda małopolski 

organizuje spotkanie burmistrzów, 

wójtów i starostów w sprawie za-

rządzania kryzysowego. 

Likwidacja oddziału opiekuń-
czo–pielęgnacyjnego w szpitalu

Rada miejska negatywnie za-

opiniowała (przy jednym głosie 

wstrzymującym) projekt uchwały 

rady powiatu myślenickiego do-

tyczącej przekształcenia szpitala, 

które w tym przypadku de facto 

oznacza likwidację oddziału opie-

kuńczo-pielęgnacyjnego. Zgod-

nie z nowym zapisem w ustawie o 

zakładach opieki zdrowotnej w to 

miejsce ma powstać Zakład Opie-

kuńczo–Leczniczy, który powinien 

kontynuować świadczenia zdrowot-

ne dla mieszkańców naszego po-

wiatu. Jednak  Narodowy Fundusz 

Opieki Zdrowotnej będzie płacił je-

dynie za leczenie pacjenta w Zakła-

dzie, natomiast nie będzie pokrywać 

kosztów jego pobytu i wyżywienia 

powyżej miesiąca. Na ten cel po-

bierana ma być od pacjenta opłata 

w wysokości 70% jego miesięczne-

go dochodu, zaś w przypadku osób 

nie posiadających dochodu, koszta 

ma pokrywać gmina. Likwidacja 

zostanie przeprowadzona do końca 

stycznia 2010 roku. 

Od przyszłego roku nie będzie 

kontraktów NFOZ dla przewlekle 

chorych w szpitalu. Decyzja już 

zapadła. Zasięgnięcie opinii rad 

gmin, to tylko kolejny etap wyma-

ganych ustawowo procedur prze-

kształcenia NZOZ. Stanowisko rad 

gminnych w tej sprawie nie jest 

wiążące. Niemniej kolejne gminy 

naszego powiatu na sesjach wyra-

żają swoją negatywną opinię wobec 

tych „reform”.

Partnerska gmina Skoczów
Partnerstwo z gminą Skoczów 

będzie pierwszym naszym part-

nerstwem krajowym. Rozpoczęły 

ją Harbutowice, które od kilku lat 

współpracują z Harbutowicami 

z gminy Skoczów. W trakcie swo-

jego pobytu w naszych Harbuto-

wicach w sierpniu, goście ze sko-

czowskich Harbutowic odwiedzili 

też Izbę Tradycji w Sułkowicach 

i rozmawiali z burmistrzem, wice-

burmistrz i radnymi o praktycz-

nych stronach współpracy. Rów-

nież radni gminy Skoczów pragną 

podjąć uchwałę o przystąpieniu 

do partnerstwa naszych gmin na 

jesiennej sesji rady.

Biblioteka i ośrodek kultury
Rada podjęła uchwałę w spra-

wie podziału Ośrodka Kultury i od 

1 października mamy w naszej 

gminie dwie samorządowe insty-

tucje kultury: bibliotekę i ośrodek 

kultury. 

Do przygotowanego przez 

burmistrza projektu uchwały na 

sesji wniesiono kilka poprawek. 

Najważniejsze z nich dotyczyły 

nazw powstających jednostek. 

Projekt zakładał utrzymanie do-

tychczasowych, zakorzenionych 

nazw, czyli: Miejska Biblioteka 

Publiczna w Sułkowicach oraz 

Ośrodek Kultury w Sułkowicach.  

Komisja oświaty na wniosek prze-

wodniczącego rady Jana Sochy 

zaproponowała przyjęcie nazwy: 

Gminna Biblioteka z siedzibą 

w Sułkowicach, bez słowa publicz-

na, za to z dodatkiem z siedzibą 

oraz Gminny Ośrodek Kultury 

z siedzibą w Sułkowicach.

Dyskusja dotyczyła m. in. sło-

wa publiczna. Radca prawy wy-

jaśnił, że ta część nazwy wynika 

z rodzajów bibliotek i jest zgodna 

z praktyką statutów publikowa-

nych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący rady swoją pro-

pozycję, by biblioteka i ośrodek 

były gminne (a nie miejskie) tłu-

maczył jako ukłon w stronę pro-

gramów unijnych, które prze-

znaczają większe fundusze na 

rozwój terenów wiejskich w ra-

mach wyrównywania szans. Opo-

nenci powoływali się na programy 

dla ośrodków miejskich, które 

w przypadku instytucji kultury są 

bardziej atrakcyjne, a także na to, 

że Sułkowice są miastem i nazwa 

„gminny” niczego tu nie zmieni. 

Ostatecznie przy dwóch 

głosach przeciwnych i jednym 

wstrzymującym przegłosowane 

zostały nazwy Gminna Biblioteka 

Publiczna z siedzibą w Sułko-
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wicach i Gminny Ośrodek Kultury 

z siedzibą w Sułkowicach.

Rada przegłosowała również 

wykreślenie ze statutu ośrodka 

Społecznej Rady Programowej, 

a ze statutu biblioteki – Rady Bi-

bliotecznej. Za przyjęciem uchwa-

ły o rozdzieleniu obu placówek 

wraz z poprawkami głosowało 

siedmiu radnych, przeciw sześciu, 

a jeden się wstrzymał.

Interpelacje
Tradycyjnie najwięcej zapy-

tań i interpelacji dotyczyło proble-

mów pojawiających się na drogach 

oraz potrzeby ich modernizacji 

oraz budowy chodników i oświe-

tlenia, a także utrzymania rowów 

i poboczy. Poinformowano, że 

zgłaszane na poprzedniej sesji 

dzikie wysypisko śmieci za bo-

iskiem na Kamieńcu zostało zli-

kwidowane. 

Dyskutowano także o możli-

wości angażowania orkiestry dę-

tej na pogrzeby zasłużonych osób. 

Burmistrz przypomniał, że to nie 

jest orkiestra gminna, nie otrzy-

muje rekompensaty w postaci mie-

sięcznej diety za stawienie się „na 

zawołanie”, a członkowie orkiestry 

pracują i muszą się zwalniać, jeśli 

grają w czasie pracy. Dlatego obec-
Na podstawie protokołu RM

oprac. red.

Na wrześniowym posiedze-

niu Komisji Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej omawiano działalność 

posterunku policji w Sułkowicach.   

Komendant Powiatowy Po-

licji w Myśleniach Zbigniew Fili-

czak przedstawił swoją koncepcję 

dotyczącą przeniesienia spraw 

administracyjnych sułkowickiego 

posterunku do Komendy Powia-

towej Policji w Myślenicach, gdzie 

pracę biurową wykonują cywilni 

pracownicy. Swoją decyzję uzasad-

nia  tym, że chce zwiększyć efek-

tywność pracy policji. Posterunek 

w Sułkowicach jest obarczony zbyt 

dużą ilością prac administracyj-

nych (dziennikowanie, archiwizo-

wanie itp.), co skutecznie zabiera 

policjantom czas na pracę w tere-

nie, patrole i działania prewencyj-

ne. Zamiast posterunku policji, 

który i tak jest czynny tylko kilka 

godzin dziennie, chce on utworzyć 

Lokal Przyjęć Obywateli w Sułko-

wicach. Lokal i samochód, który 

był dotowany przez naszą gminę, 

zostałyby na miejscu dla dzielnico-

wych, a policjanci na patrole byli-

by dyslokowani prosto z Myślenic. 

Jego koncepcję poparł Małopolski 

Komendant Wojewódzki Policji,  

Andrzej Rokita. 

Ostateczna decyzja w sprawie 

reorganizacji zapadnie do 15 paź-

dziernika. Jak zapewnia Komen-

dant, czas pracy policjantów w na-

szej gminie nie zostanie skrócony, 

a w razie potrzeby będzie do nas 

wysyłana większa liczba patroli, 

by spokój mieszkańców nie był za-

kłócany, a potencjalni przestępcy 

nie czuli się swobodnie.

Joanna Gatlik

Reorganizacja policji jest nieodzowna

Mniej biurokracji, lepsza efektywność

– Utworzenie Lokalu Przyjęć Obywatelskich w miejsce 

posterunku w Sułkowicach nie jest wycofaniem jednostki 

policyjnej z miasta, a tylko sposobem na usprawnienie 

funkcjonowania policji i likwidacją zbędnych kosztów pra-

cy biurowej – zapewnia komendant Zbigniew Filiczak.

dokończenie z sąsiedniej strony

S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 7  s i e r p n i a
nie można jedynie prosić kierow-

nika orkiestry o przysługę. 

Odpowiadając na zapytania 

radnych, burmistrz poinformował 

też, że w sprawie  planowanej bu-

dowy BDI nie pojawiły się żadne 

nowe informacje. Proszono ponad-

to o pomalowanie i zainstalowanie 

wiat przystankowych w sołectwach. 

Niektórzy radni dziękowali też za 

wykonane inwestycje. Burmistrz 

zaproponował ponadto spotkanie 

sołtysów z kierownikiem ZGK 

w sprawie rozdysponowania koszy 

w poszczególnych miejscowościach.

W Urzędzie Miejskim w Suł-

kowicach zamontowany został 

nowy rejestrator zapisujący obraz 

z kamer monitorujących Rynek 

w Sułkowicach. 

Nowy sprzęt zapewnia lepszą 

jakość oraz dłuższy czas przechowy-

wania nagrań. Na jego zakup gmina 

uzyskała dofinansowanie z fundu-

szu prewencyjnego PZU SA.

Bezpieczniej
na Rynku

Głosujemy na 
najlepszego 
dzielnicowego 2009

Trwa plebiscyt na najlepszego 

dzielnicowego powiatu myślenic-

kiego. Organizatorem plebiscytu 

jest Komenda Powiatowa Policji 

w Myślenicach.

W plebiscycie może wziąć 

udział każdy mieszkaniec naszego 

powiatu. Wystarczy zagłosować na 

wybranego przez siebie dzielnico-

wego. Można to zrobić na stronie 

internetowej Komendy Powiato-

wej Policji w Myślenicach (http://

www.myslenice.policja.gov.pl/

sonda) lub poprzez wysłanie smsa 

pod numer 794-933-907 z imieniem 

i nazwiskiem wybranego dzielni-

cowego.

Plebiscyt będzie trwał do 31 

grudnia, a tytuł "Dzielnicowego 

Roku 2009" przypadnie dzielnico-

wemu, który uzyska największą 

liczbę głosów. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Myślenicach ds. Prewencji nadkomi-
sarz Robert Biela.             Fot. Szymon Sala

(red.)

(red.)
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Nowy rok roz-
poczęto od uroczy-
stych mszy św. z czy-
taniem o talentach 
i ich wykorzystaniu. 
W kazaniach księ-
ża prosili, by dzie-
ci rozwijały swoje 
umiejętności i polu-
biły naukę, z której 
wyniosą w przyszło-
ści wiele korzyści.

W tym roku 
pierwszego wrze-
śnia obchodziliśmy 
także 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.  Mło-
dzież pamięta, choć prawdopodob-
nie z każdym pokoleniem coraz 
mniej rozumie czasy wojenne. 
Uczniowie szanują jednak historię 
swojego kraju, dbają o podtrzyma-
nie pamięci. Swój czas wakacyj-
ny poświęcili na przygotowanie 
uroczystych  apeli, na nauczenie 
się na pamięć wierszy wojennych, 
które później deklamowali przed 
całą społecznością szkolną. 

Wiele tegorocznych nowości 
w szkołach wynika ze szkolnej 
reformy rządowej i zmian w sieci 
szkół gminnych. 

Gimnazjum w Rudniku
W uroczystym otwarciu i po-

święceniu nowo założonego Gim-

nazjum w Rudniku uczestniczyła 

cała społeczność szkolna, a tak-

że zaproszeni goście – burmistrz 

Piotr Pułka, wiceburmistrz Roza-
lia Oliwa, przedstawiciele radnych 
z Rudnika oraz księża z rudnickiej 
parafii – ks. proboszcz Aleksander 
Zemła i ks. wikary Tadeusz Pa-
lenik. Obecni byli także rodzice i 
Komitet na Rzecz Przywrócenia 
Gimnazjum w Rudniku. Uroczy-
stość połączono z apelem na roz-
poczęcie nowego roku szkolnego 
2009/2010 i akademią z okazji 70. 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. Szkolny chór odśpiewał patrio-
tyczne pieśni, uczniowie recytowali 
wiersze wojenne, a reprezentacja 
szkoły złożyła wiązankę pod pomni-
kiem ofiar pomordowanych w cza-
sie II wojny światowej, który stoi 
w szkolnym ogrodzie. 

Następnie dwie pierwsze kla-
sy nowego gimnazjum wraz z dy-
rektorem, władzami gminy i ro-
dzicami przeszli przed budynek 
szkolny, gdzie nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi, symbolizujące 
otwarcie gimnazjum. Następnie 
ks. proboszcz Aleksander Zemła 
dokonał poświęcenia nowo utwo-
rzonej szkoły i modlił się o jej pra-
widłowe funkcjonowanie (zob. fo-
tografie na 1 stronie okładki) .

W Zespole Placówek Oświa-
towych w Rudniku rozpoczynają 
naukę dwie pierwsze klasy po 16 
osób. Uczniowie ci nie będą już 
musieli dojeżdżać na lekcje do 
Sułkowic, Klasy II i III skończą 
naukę w gimnazjum sułkowickim, 
a obiekt szkolny w Rudniku zo-
stanie rozbudowany tak, by mógł 
przyjąć kolejne roczniki. 

O utworzenie 
gimnazjum w Rudni-
ku starał się od dłuż-
szego czasu Komitet 
na Rzecz Przywró-
cenia Gimnazjum 
w składzie: przewod-
niczący Józef Pająk, 
Zbigniew Szuba, 
Marta Szlachetka, 
Renata Siwek i Cze-
sław Bylica. Szczegól-
nie aktywnie działał 
w nim radny  Zbi-
gniew Szuba, który 
przekazał na ręce 

dyrektora wszystkie związane 
z przywróceniem gimnazjum do-
kumenty. Na uroczystym apelu 
wyraził wielką radość, że uda-
ło się osiągnąć to zamierzenie. 
Dyrektor Mirosław Pękala za-
pewnił, że wykwalifikowana ka-
dra nauczycielska gwarantuje 
uczniom wysoki poziom naucza-
nia, a dodatkową zaletą na pewno 
będzie fakt, że klasy nie są prze-
pełnione. Burmistrz Piotr Pułka 
życzył uczniom, nauczycielom 
i rodzicom z Rudnika zadowolenia 
oraz czerpania samych korzyści 
z nowo utworzonej szkoły. 

Nowa dyrektorka gimnazjum 
w Sułkowicach

Od tego roku Gimnazjum im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Sułkowicach prowadzi Stefania 

Nowości, zmiany i rocznica

Szkołę zacząć czas
Rudnik ma swoje gimnazjum, a sułkowickie gimnazjum – nowego dyrektora. 

Na uczniów czekały odnowione i wyremontowane szkoły, a oni rozpoczęli kolejny rok nauki 

od uczczenia pamięci bohaterów i ofiar II wojny swiatowej w 70. rocznicę jej wybuchu.
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Pilch z Myślenic. Na uroczystym 

apelu rozpoczynającym rok szkol-

ny burmistrz Piotr Pułka wręczył 

jej kwiaty, życząc wielu sukcesów. 

Jej silna osobowość i zdecydowa-

nie przełoży się z pewnością na 

rangę i znaczenie sułkowickiego 

gimnazjum. Historię wybuchu dru-

giej wojny światowej na apelu roz-

poczynającym nowy rok szkolny 

2009/2010 odczytał Marceli Pacut.

Krzywaczka 
– uczniowie pamiętają

Uczniowie ZPO w Krzywacz-

ce oraz ich opiekunowie dołożyli 

wszelkich starań, by 1 września 

był dniem szacunku i pamięci 

o przodkach, którzy musieli żyć 

w trudnych czasach drugiej woj-

ny światowej (zob. fotografie na 

1 stronie okładki). 

Piękny i wzruszający apel 

przygotował Tomasz Kukla 

z uczniami I i II klasy gimnazjum, 

a wsparli go swoimi zdolnościami 

recytatorsko–aktorskimi ucznio-

wie: Magdalena Górszczak, Elżbie-

ta Dźwig, Agnieszka Burda, Paulina 

Dąbrowa, Kamil Dąbrowa, Paulina 

Storożuk, Joanna Kruk, Justyna 

Dziuba i Krystian Dąbrowa. Wzru-

szające wiersze Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego (Elegia o chłopcu 

polskim i Pokolenie), Antoniego 

Słonimskiego (Alarm), Jana Lecho-

dokończenie z poprzedniej strony

nia (Pieśń o Stefanie Starzyńskim), 

Konstantego Ildefonsa Gałczyń-

skiego (Pieśń o żołnierzach z Wester-

platte), Władysława Broniewskiego 

(Żołnierz polski) i Leopolda Staffa 

(Pierwsza przechadzka) rozbrzmiały 

na sali gimnastycznej, uzmysławia-

jąc najmłodszemu pokoleniu okrut-

ne wojenne czasy, cierpienie ludzkie 

i gorzkie zrządzenie losu, a zarazem, 

jakie mają szczęście, że nie muszą 

zbierać takich doświadczeń. 

Recytację przeplotły fragmen-

ty filmów: Pianisty Romana Po-

lańskiego, Zakazanych piosenek 

Leonarda Buczkowskiego i Poku-

ty Joe Wrighta. Szkolny chór za-

prezentował kilka wojennych pie-

śni. Do obejrzenia przygotowano 

także dwie tablice – prezentujące 

1 września 1939 r. i 1 września 

2009 r. Miały one za zadanie poka-

zać, jak zmienił się świat, sytuacja 

polityczna w kraju i uzmysłowić 

nowemu pokoleniu, że żyje w do-

brych czasach pokoju, może roz-

wijać swoje zainteresowania, cie-

szyć się życiem, bez obawy, że ktoś 

ogłosi alarm.
tekst i fotografie

Joanna Gatlik

Rodzicom, którzy długo pra-

cują i nie mają przy kim zostawić 

dziecka i tym, którym czas nie 

pozwala na wspólną naukę i za-

bawę, doskonałym rozwiązaniem 

jest Świetlica Środowiskowa 

w Sułkowicach, która bezpłatnie 

oferuje swoje usługi dla dzieci 

w wieku od 7 do 16 lat. 

Może uczęszczać do niej każ-

dy uczeń szkoły podstawowej 

i gimnazjum (bez skierowania) za 

pisemną zgodą rodziców lub opie-

kunów. Siedziba Świetlicy mieści 

się przy ul. Sportowej 45 A (obok 

Ośrodka Pomocy Społecznej). 

W każdej miejscowości gminy, 

przy zespołach szkół, działają na 

tej samej zasadzie filie Świetlicy.

Świetlica Środowiskowa 

otwarta jest w dniach nauki 

szkolnej od 11.30 do 17.30.

Świetlica Środowiskowa za-
pewnia: fachową opiekę, pomoc 
w odrabianiu zadań domowych 
i przygotowaniu do lekcji na na-
stępny dzień, zajęcia grupowe 
i indywidualne, gry edukacyjne, 
zabawy ruchowo-sportowe, zaba-
wy na świeżym powietrzu i pod-
wieczorek z ciepłą herbatą.

Ponadto placówka prowadzi 
ćwiczenia reedukacyjne w zakre-
sie: nauki czytania i pisania (zgod-
nie z zaleceniami psychologicz-
no–pedagogicznymi zawartymi 
w opinii odpowiedniej poradni).

Warto skorzystać z tej zupeł-
nie bezpłatnej pomocy zanim na-
warstwią się trudności szkolne, 
a także oddać dziecko pod bez-
pieczną i fachową opiekę na czas 
pracy rodziców. 

W Świetlicy Środowiskowej 
dziecko nauczy się: prawidłowego 
funkcjonowania w grupie rówie-
śniczej, kontrolowania własnych 
emocji, oswajania nieśmiałości 
i dowiaduje się, jak być asertyw-
nym i umieć przeciwstawiać się 
niewłaściwym propozycjom oto-
czenia. Tutaj także dzieci odnajdują 
i rozwijają swoje zainteresowania.

Świetlica serdecznie zaprasza 
wszystkie chętne dzieci i młodzież.

Krystyna Sosin

Podpora dla uczniów i rodziców
Świetlica Środowiskowa
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Ruszył kolejny kameralny 
projekt społecznościowy Unii 
Europejskiej realizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym 
razem OPS  zaprosił do współ-
pracy Polski Komitet Pomocy
Społecznej, koło Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów oraz Świetlicę Środowiskową.

Projekt Senior – junior. Wspól-
ne odkrywanie świata finan-
sowany jest całkowicie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach
Programu  Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji. W projekcie uczestniczy 
15 dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz 
10 osób powyżej 60. roku życia. Jego 
głównym celem jest integracja mię-
dzypokoleniowa.

Projekt realizowany jest od 
września do grudnia tego roku.

Zaplanowano 14 spotkań 
w Świetlicy Środowiskowej oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Spo-
tkania podzielone będą na dwie czę-
ści. W pierwszej dorośli będą uczyli 
dzieci np. przygotowania posiłku, 
zachowania się przy stole, prowa-
dzenia rozmowy, wykonywania ta-
kich ozdób, jak wyplatane koszycz-
ki czy kwiatki bibułowe. Opowiedzą 
im również o zwyczajach i historii
naszego regionu. W drugiej czę-
ści swoje doświadczenia wy-
korzystają dzieci, przybliżając 
ludziom starszym nowinki tech-
niczne i ucząc ich podstaw ko-

Senior i junior– wspólne odkrywanie świata

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziadkowie opowiedzą dzieciom o tradycjach i zwyczajach swojej młodości i młodości własnych 

rodziców, nauczą ich tradycyjnych robótek i podstaw rękodzieła. Wnukowie pokażą, jak korzystać 

z internetu, obsłużyć telefon komórkowy, opowiedzą o swoich zabawach z rówieśnikami. Wspólnie 

stworzą pełniejszy obraz świata, w którym przyszło nam żyć i dołożą cegiełkę do integracji mię-

dzy pokoleniami w naszej gminie, by nikt nie czuł się zaniedbany, niepotrzebny ani samotny.

rzystania z komputera, telefonu
komórkowego, cyfrowego aparatu 
fotograficznego. 

Wspólne cotygodniowe za-
jęcia będą trwały aż trzy go-
dziny, dlatego ich uczestnicy 
w trakcie zajęć otrzymają pod-
wieczorek, a osoby spoza terenu
Sułkowic będą miały zapewniony 
transport na miejsce spotkań i po-
wrót do domu.

Dodatkowo odbędzie się wy-
cieczka autokarowa do Parku Mi-
niatur w Inwałdzie, zaplanowana 
na 14 października – w Dzień Edu-
kacji Narodowej, a w listopadzie 
wybiorą się na pieszą wycieczkę do 
starej sułkowickiej kuźni. Uroczy-
ście obchodzony będzie Dzień Se-
niora w dniu 6 października. Na tę 
okazję zorganizowana zostanie bie-
siada w Karczmie w Krzywaczce. 

Pierwsze cztery spotkania 
i pierwsze doświadczenia seniorzy 
i juniorzy mają już za sobą. Projekt 
otworzyło grillo-ognisko integra-
cyjne, podczas którego przy kieł-
baskach i słodyczach uczestnicy 
poznawali się, a instruktorki Ber-
nadetta Żurek i Ewa Garbień,  pro-
wadząca projekt Bożena Moskal 
i szefowa OPS Józefa Bernecka 
tłumaczyły zasady projektu i dbały 
o jak najlepszą atmosferę. Na ogni-
sko przybyła także wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa (zob. wspólne zdję-
cie uczestników ogniska inaugu-
racyjnego na 3 stronie okładki).

Na mikołajki przygotowywa-
na jest impreza podumowująca. 

Wcześniej uczestnicy przygotują 
wystawę zdjęć, własnoręcznie opra-
wią wykonane zdjęcia, a w dniu 
5 grudnia spotkają się, by podzi-
wiać wypracowane efekty, odebrać 
zasłużone dyplomy i być może na-
wet spotkają się ze św. Mikołajem.

Zakończy się projekt, ale jego 
inicjatorzy mają nadzieję, że na-
wiązane więzi przetrwają i zaowo-
cują międzypokoleniowymi przy-
jaźniami.

Nowe programy
Wraz z początkiem roku szkol-

nego Ośrodek Pomocy Społecznej 

przystąpił do realizacji kilku pro-

jektów pomocowych. 

Uczeń na wsi
Do 30 września można było 

składać wnioski do kolejnej edy-
cji programu „Uczeń na wsi”, któ-
ry ma z założenia wspierać dzie-
ci niepełnosprawne z terenów 
wiejskich. Za pieniądze przyznane 
z tego programu można m.in. ku-
pić podręczniki, zeszyty i przybory 
szkolne, strój gimnastyczny i robo-
czy na praktyki, przybory niezbęd-
ne do praktycznej nauki zawodu, 
komputerowe programy edukacyj-
ne i edukacyjne gry planszowe, a dla 
uczniów pobierających naukę muzy-
ki – instrumenty. Niestety, pomimo 
szerokiej akcji informacyjnej, z ogło-
szeniem z ambon włącznie, również 

tekst i fotografie
Anna Witalis Zdrzenicka
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w tym roku do udziału w programie 
zgłosiło się zaledwie kilka osób. – Bar-
dzo szkoda, bo wiemy, że osób kwali-
fikujących się do tej formy pomocy 
mamy w gminie znacznie więcej, 
a są to całkiem niemałe pieniądze
– twierdzi dyrektor Józefa Bernecka.  

Stypendium szkolne
Ta forma pomocy zakorzeni-

ła się już w świadomości miesz-
kańców i korzysta z niej zdecydo-
wana większość uprawnionych. 
Wnioski na stypendium OPS 
przyjmował do 15 września, a próg 
finansowy wyznaczony przez usta-
wodawcę od kilku lat wynosi 350 zł 
dochodu na osobę w rodzinie 
w miesiącu poprzedzającym złoże-
nie wniosku. 

Obiady w szkole
Wnioski na bezpłatne obiady 

w szkole składać można przez cały 

Ośrodka Pomocy Społecznej
czas. Tutaj próg finansowy jest wyż-
szy niż w przypadku stypendium 
szkolnego (wynosi 526,50 zł na oso-
bę w rodzinie), a pełnowartościowy 
obiad w szkole jest cenną pomocą 
dla zapracowanych rodziców. Oso-
by, które przekraczają wymagany 
próg finansowy mogą kupić dzie-
ciom obiady w bardzo korzystnej 
cenie 3,50 zł.

Aktywizacja bezrobotnych
Zakończyła się kolejna edy-

cja programu dla bezrobotnych 
kobiet, którym program pomagał 
w aktywnym szukaniu pracy, a tak-
że w zmianie własnego wizerunku 
i zdobyciu nowych kwalifikacji za-
wodowych, ale przede wszystkim 
w przełamaniu barier w szukaniu 
pracy. Sprawozdanie z realizacji 
tego projektu zamieścimy w na-
stępnym numerze „Klamry”.

Królowały gospodynie i rzemieślnicy

II Jarmark „Sułkowicka Jesień”
Swoje wyroby i plony prezentowało w tym roku ponad 30 wystawców. 

Zgodnie z założeniami imprezy Jarmark „Sułkowicka Jesień” przybiera postać wystawy gminnej, 

podczas której nie tylko można na własne oczy zobaczyć czym mogą się pochwalić 

nasi mieszkańcy, gospodarze i rzemieślnicy oraz artyści, 

ale również jest okazją do spędzenia sympatycznego popołudnia w gronie rodziny i sąsiadów.

Kierowniczki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (emerytowana i obecna)
prezentowały nowości i rarytasy 
w zbiorach naszej książnicy.

Jak na imprezę tego typu przystało, 
nie zabrakło loterii, w której każdy los 
wygrywał, a którą zorganizował 
i prowadził PKPS.

Gospodynie z kół wiejskich 

i ze stowarzyszenia w Sułkowi-
cach królowały niepodzielnie po 
lewej stronie placu targowego 
Zielona Podkowa. Fotografie ich 
uginających się od smakołyków, 
gustownie ozdobionych trady-
cyjnymi dekoracjami stołów, za-
mieściliśmy na ostatniej stronie 
okładki. Zdecydowanie ten jar-
mark był ich benefisem, ale też 
nic dziwnego, skoro w ciągu jedne-
go roku, wzorem Stowarzyszenia 
Gospodyń w Sułkowicach,  powsta-
ło cztery nowe koła w czterech so-
łectwach naszej gminy. Mamy już 
KGW w każdej wsi. Prześcigają się 
one pomysłowością i rozmachem, 

a zyskuje na tym cała nasza gmi-
na. Nawiasem mówiąc, ponoć już 
tylko krok dzieli nas od zareje-
strowania produktu regionalnego 
– sułkowickiej chrzanówki. Powia-
da się też, że – głównie dzięki nim 
– w przyszłym roku uda się zorga-
nizować dożynki gminne z praw-
dziwego zdarzenia. Już w tym roku 
mieliśmy trzy wieńce: harbutowski 
na tradycyjne partnerskie dożynki  

z Harbutowicami skoczowskimi, 
z Sułkowic na dożynki powiatowe, 
a gospodynie z Krzywaczki swój 
wieniec wręczyły gospodarzowi 
gminy właśnie podczas jarmarku. 

Po prawej stronie placu pie-
karnia GS zatroszczyła się, by do 
smakołyków nie zabrakło chleba 
naszego powszedniego, pokazując 
przy okazji, jak wiele odmian pie-
czywa potrafią na tradycyjnych 
recepturach wypiekać geesowscy 
mistrzowie. Były też owoce z Ra-
ciechowic i bogato reprezentowane 
pasieki, m.in.miody oraz produkty 
pszczele z Krzywaczki i Stróży.

Godnie zaprezentowali się 
nasi rzemieślnicy i kowale zrzesze-
ni w Sułkowickiej Izbie Gospodar-
czej oraz indywidualni. Prawdziwy 
popis przygotowali artyści tworzą-
cy na terenie gminy – od obrazów 
i rzeźb, po kunsztowne koronki, 
cuda rękodzieła i elementy wy-
stroju ogrodów.

Osobne stoiska przygotowa-
li handlowcy z małą gastronomią. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Har-
butowic i Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Sułkowicach prezen-
towały prace podopiecznych. Był 
nawet punkt bezpłatnego pomiaru 
poziomu cukru we krwi oraz mnó-
stwo atrakcji dla najmłodszych. 

Wystawcom i uczestnikom Jar-
marku czas umilał Zespół Pieśni 
i Tańca „Elegia”, Orkiestra Dęta 
z Krzywaczki, a na zakończenie 
imprezy bawiono się przy akom-
paniamencie zespołu GIEPEN.

tekst i fotografie 
Anna Witalis Zdrzenicka
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Muzykanci z Parafii

Orkiestra Dęta Krzywaczka – Bęczarka

Tej orkiestry nie utrzymuje żadna instytucja. 

Swoje działanie członkowie finansują we własnym zakresie oraz z przeznaczanych dla orkiestry 

składek na tacę w parafii Krzywaczka – Bęczarka. Zespół istnieje, bo chcą tego ludzie.

W zespole grają trzy poko-

lenia mieszkańców Krzywaczki 

i Bęczarki. Obecnie prowadzi go 

kapelmistrz ze Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Myślenicach Jacek Po-

ręba, zaś funkcję kierownika pełni 

Kazimierz Dąbrowa. Część muzy-

ków to uczniowie lub absolwenci 

tej szkoły.

– Jeśli przychodzi do nas dziec-

ko, które chce grać i rzeczywiście 

chodzi na próby, i się uczy,  a nie 

ma swojego instrumentu, to naj-

pierw dajemy mu do nauki stary 

instrument, który już nie jest uży-

wany na koncertach, a później ku-

pujemy nowy. Instrument to duży 

wydatek. Rodziców najczęściej na 

to nie stać. Więc umawiamy się 

z nimi, że my wyłożymy pieniądze, 

a oni będą, po ile mogą, oddawać 

– wyjaśnia Kazimierz Dąbrowa, 

tłumacząc przy okazji, że jedynym 

warunkiem przystąpienia do or-

kiestry jest chęć szczera i determi-

nacja kandydata.

Orkiestra powstała w 1962 

roku z połączenia dwóch orkiestr. 

Parafialna Orkiestra Dęta począt-

kami sięga 1908 roku. Jej założy-

cielami byli: w Krzywaczce – Fran-

ciszek Świerczyński,  a w Bęczarce 

– Ludwik Dąbrowa. Nauka gry na 

instrumentach przechodziła z po-

kolenia na pokolenie (z artykułu 

o historii orkiestry Joanny Szafra-

niec i Marty Światłoń–Dąbrowy 

na www.krzywaczka.pl). W histo-

rii zespołu nie brakuje rzecz jasna 

grania na różnych parafialnych 

i lokalnych uroczystościach, prze-

glądach i festiwalach w okolicz-

nych miejscowościach ani grania 

na kalwaryjskich dróżkach. To 

właśnie Dróżki utrzymały jej cią-

głość nawet w najtrudniejszym 

czasie, kiedy to w latach 90. wyda-

wało się, że przestanie istnieć.

W roku 2000 wznowiła działal-

ność i wróciła do dawnej świetności, 

dzięki zainteresowaniu i wsparciu 

finansowemu nowego proboszcza 

ks. Stanisława Kurka. W gronie ini-

cjatorów ożywienia byli też m.in. 

Władysław Brózda i Kazimierz 

Dąbrowa, a Jacek Poręba, pomny 

na rodzinne tradycje, bezintere-

sownie pomagał i dbał o muzyczną 

stronę zespołu, kontynuując dzieło 

Tadeusza Poręby, który prowadził 

orkiestrę na przełomie lat 70.i 80. 

– również nauczyciela myślenickiej 

szkoły muzycznej. 

Orkiestrę z Krzywaczki miesz-

kańcy Sułkowic mieli okazję usły-

szeć na Jarmarkach Sułkowicka 

Jesień – rok temu i obecnym. Po-

rywała słuchaczy swadą i entuzja-

zmem muzykowania, świeżością, 

pofesjonalnym brzmieniem i zróż-

nicowanym repertuarem.  Obok 

tradycyjnego zestawu utworów 

typowego dla orkiestr dętych, mu-

zycy z Krzywaczki – Bęczarki gra-

ją też standardy jazzowe i zaaran-

żowane dla instrumentów dętych 

melodie popularnych przebojów.  

Obecnie w Parafialnej Orkie-

strze Dętej Krzywaczka–Bęczarka 

gra około 30 osób. We wrześniu po-

kazali się nie tylko na Jarmarku, ale 

również w Krzywaczce na Święcie 

Jarzębiny.

 
Anna Witalis Zdrzenicka
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Terminarz rozgrywek o mistrzostwo V ligi – Runda Jesień 2009

Lp. Gospodarze Goście Data Godz. Wynik

1. Borek Kraków Gościbia Sułkowice 19 sierpnia (środa) 18:00 1 : 1

2. Gościbia Sułkowice Gdovia Gdów 23 sierpnia (niedziela) 11:00 1 : 2

3. Gościbia Sułkowice Błękitni Modlnica 28 sierpnia (piątek) 18:00 0 : 1

4. Raba Dobczyce Gościbia Sułkowice 31 sierpnia (poniedziałek) 17:30 4 : 1

5. Gościbia Sułkowice Jadwiga Kraków 06 września (niedziela) 11:00 4 : 3

6. Bieżanowianka Kraków Gościbia Sułkowice 08 września (wtorek) 17:30 5 : 3

7. Olimpic Kraków Gościbia Sułkowice 12 września (sobota) 10:00 1 : 0

8. Gościbia Sułkowice Wanda Kraków 20 września (niedziela) 11:00 2 : 1

9. Proszowianka Proszowice Gościbia Sułkowice 27 września (niedziela) 10:30 2 : 2

10. Gościbia Sułkowice Wieczysta Kraków 04 października (niedziela) 11:00 .............

11. Wawel Kraków Gościbia Sułkowice 11 października (niedziela) 10:00 .............

12. Gościbia Sułkowice Mogilany 18 października (niedziela) 11:00 .............

13. Clepardia Kraków Gościbia Sułkowice 24 października (sobota) 11:00 .............

14. Cracovia Ii Kraków Gościbia Sułkowice 31 października (sobota) 10:30 .............

15. Gościbia Sułkowice Kolejarz–Prokocim Kraków 08 listopada (niedziela) 11:00 .............

Juniorzy

Seniorzy 

Lp. Gospodarze Goście Data Godz. Wynik

1. Przeciszovia Przeciszów Gościbia Sułkowice 15 sierpnia (sobota) 17:00 2 :2

2. Gościbia Sułkowice Orzeł Piaski Wielkie 22 sierpnia (sobota) 16:00 0 :1

3. Płomień Jerzmanowice Gościbia Sułkowice 30 sierpnia (niedziela) 16:00 1: 2

4. Wróblowianka Gościbia Sułkowice 06 września (niedziela) 11:00 2 :0

5. Gościbia Sułkowice Świt Krzeszowice 12 września (sobota) 16:00 4 : 1

6. Skawinka Skawina Gościbia Sułkowice 19 września (sobota) 16:30 3 : 0

7. Gościbia Sułkowice Śledziejowice 23 września (środa) 16:00 0 : 3

8. Śpójnia Osiek Gościbia Sułkowice 26 września (sobota) 16:00 3 : 1

9. Gościbia Sułkowice Tramwaj Kraków 03 października (sobota) 16:00 .............

10. Borek Kraków Gościbia Sułkowice 10 października (sobota) 15:00 .............

11. Gościbia Sułkowice Garbarz Zembrzyce 17 października (sobota) 15:00 .............

12. Niva Nowa Wieś Gościbia Sułkowice 24 października (sobota) 15:00 .............

13. Gościbia Sułkowice Lotnik Kryspinów 31 października (sobota) 14:30 .............

14. Sokół Przytkowice Gościbia Sułkowice 08 listopada (niedziela) 13:00 .............

15. Gościbia Sułkowice Jordan Sum Zakliczyn 11 listopada (środa) 12:00 .............

Jesiennie „Na św. Michale”

Z inicjatywą 
wystąpił ks. pro-
boszcz Zbigniew 
Nowak i strażacy 
OSP Harbutowi-
ce. Po mszy św. 
przy kapliczce 
na polanie inicja-
torzy oraz urząd 
miejski w Sułko-
wicach zaprosili 
uczestników na 
integracyjne ogni-

sko z kiełbaskami i wspólnym śpiewem. Ciesząc się 
pięknym, słonecznym popołudniem na tę wycieczkę 
połączoną z mszą św. wybrały się całe rodziny. Przy-
były też jednostki OSP z Harbutowic i Jastrzębi wraz 
z pocztami sztandarowymi. Wspólnie obiecywano 

sobie, że odtąd „na św. Michale” odbywać się będą, 
obok „konfederackich majówek”,  wrześniowe spo-
tkania pod egidą Archanioła.

Święcony podczas 
mszy św. posążek ks. 
proboszcz przywiózł 
z Włoch, kraju, którego 
św. Michał jest głównym 
patronem. Kupił go przy 
Niebiańskiej  Bazylice, 
grocie, przy której Ar-
chanioł objawił się wło-
skim wieśniakom w V 
wieku. Podczas kazania 
opowiedział tę piękną 
i wzruszającą legendę. 

tekst i fotografie
Anna Witalis Zdrzenicka

Na polanie, gdzie przed laty stał kościół św. Michała w Harbutowicach, a która później przy-

garnęła litościwie groby Konfederatów Barskich, w niedzielę 27 września spotkali się para-

fianie z Harbutowic i mieszkańcy okolicznych miejscowości z trzech sąsiadujących gmin, 

na mszy św. z poświęceniem figurki św. Michała do kościoła w Harbutowicach.
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Trampkarze młodsi
Lp. Gospodarze Goście Data Godz. Wynik

1. Gościbia Sułkowice Wisła II Kraków 25 sierpnia (wtorek) 18:00 1 : 4

2. Górnik Wieliczka Gościbia Sułkowice 29 sierpnia (sobota) 11:00 0 : 2

3. Gościbia Sułkowice Jadwiga Kraków 01 września (wtorek) 17:30 0 : 2

4. Krakus Nowa Huta Gościbia Sułkowice 05 września (sobota) 17:00 2 : 0

5. Gościbia Sułkowice Kolejarz – Prokocim Kraków 12 września (sobota) 10:00 2 : 0

6. Cracovia II Kraków Gościbia Sułkowice 19 września (sobota) 9:30 4 : 2

7. Gościbia Sułkowice Hutnik II Kraków 26 września (sobota) 11:30 2 : 3

8. Karpaty Siepraw Gościbia Sułkowice 04 października (niedziela) 11:30 .............

9. Gościbia Sułkowice Wawel Kraków 09 października (piątek) 16:30 .............

10 Dalin Myślenice Gościbia Sułkowice 19 października (poniedziałek) 15:00 .............

11 Gościbia Sułkowice Wieczysta Kraków 24 października (sobota) 11:30 .............
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Trampkarze najmłodsi
Lp. Gospodarze Goście Data Godz. Wynik

1. Gościbia Sułkowice Juvenia Kraków 02 września (środa) 17:00 przelożony

2. Podgórze Kraków Gościbia Sułkowice 06 września (niedziela) 17:00 3 : 0

3. Gościbia Sułkowice Górnik Wieliczka 18 września (piątek) 17:00 4 : 3

4. Gwarek Czarnochowice Gościbia Sułkowice 26 września (sobota) 11:00 0 : 4

5. Gościbia Sułkowice Karpaty Siepraw 03 października (sobota) 11:00 .............

6. Płaszowianka Kraków Gościbia Sułkowice 09 października (piątek) 16:00 .............

7. Gościbia Sułkowice Radziszowianka Radziszów 16 października (piątek) 16:00 .............

8. Skawinka Skawina Gościbia Sułkowice 25 października (niedziela) 14:30 .............

Cyrk „Zalewski” w Sułkowicach

Potężne widowisko Gwiezdny 
Cyrk z udziałem kilkudziesięciu 
artystów cyrkowych – akrobatów, 
klaunów, arlekinów i treserów 
wielbłądów, słoni, koni oraz psów 
oglądaliśmy na stadionie Gości-
bi (zob fot. na 3 stronie okładki). 
O rozmachu przedstawienia świad-
czy chociażby fakt, że tabor z woza-
mi zajął niemal cały obwód pełno-
wymiarowego boiska piłkarskiego. 

Sztuka cyrkowa sięga swoimi 
tradycjami w najodleglejsze czasy, 

Można było dotknąć słonia, 

pojeździć na wielbłądzie, koniu cyrkowym i osiołku, 

pobawić się z klaunem i zostać przez arlekina... oblanym wodą. 

Sułkowice odwiedził na początku września jeden z najpoważniejszych 

polskich cyrków, organizator Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie.

kiedy to trupy „komediantów” za-
jeżdżały na place miast i jarmarki 
z kuglarzami, połykaczami ognia 
i akrobatami chodzącymi po linie, 
by zabawiać przechodniów. Póź-
niej towarzyszył im kataryniarz, 
zaklinacz węży i tresowana małp-
ka. Ich popisy poprzedzały wystę-
py tworzącego się teatru.

Z tych tradycji wyrasta rodzi-
na Ewy Zalewskiej. Jej przodkowie 
prowadzili cyrk od kilku pokoleń. 
Dokumenty potwierdzają istnienie 
cyrku Niemeczków już od XVIII 
wieku, tradycja ustna sięga jesz-
cze dawniej. I będzie kontynuowa-

na, bowiem wraz z rodzicami Cyrk 
Zalewski prowadzi już ich syn. 

(awz)

fot. Jan Zdrzenicki

Trampkarze starsi
Lp. Gospodarze Goście Data Godz Wynik

1. Gościbia Sułkowice Wisła II Kraków 26 sierpnia (środa) 16:30 3 : 0

2. Górnik Wieliczka Gościbia Sułkowice 29 sierpnia (sobota) 9:30 8 : 1

3. Gościbia Sułkowice Jadwiga Kraków 01 września (wtorek) 16:00 7 : 1

4. Krakus Nowa Huta Gościbia Sułkowice 05 września (sobota) 15:30 3 : 1

5. Gościbia Sułkowice Kolejarz – Prokocim Kraków 12 września (sobota) 11:30 1 : 1

6. Cracovia II Kraków Gościbia Sułkowice 19 września (sobota) 11:00 przelożony

7. Gościbia Sułkowice Hutnik II Kraków 26 września (sobota) 10:00 5 : 3

8. Karpaty Siepraw Gościbia Sułkowice 04 października (niedziela) 10:00 .............

9. Gościbia Sułkowice Wawel Kraków 09 października (piątek) 15:00 .............

10. Dalin Myślenice Gościbia Sułkowice 19 października (poniedziałek) 16:30 .............

11. Gościbia Sułkowice Wieczysta Kraków 24 października (sobota) 10:00 .............
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Czy wiemy, że są wśród nas... legendy sportu

Marian Kordowski 
– akrobata, artysta cyrkowy, hodowca gołębi
Nasze środowisko chlubi się wieloma znakomitościami w swoim gronie. Wiemy, że są wśród nas ludzie 

różnych profesji, nierzadko zajmujący wysokie stanowiska i mający liczne dokonania

 w wielu dziedzinach życia społecznego i biznesu. Ale czy mamy świadomość, że są wśród nas również 

np. legendy sportu. Do takich niewątpliwie należy skromny właściciel piekarni 

w Rudniku, Marian Kordowski, zwany w swoim czasie człowiekiem-ptakiem. Jest też uznanym 

hodowcą gołębi pocztowych z niebanalnymi wynikami lotowymi w skali Okręgu i Regionu Krakowskiego. 

Marian Kordowski pochodzi z Bydgoszczy. Tam 

w WKS Zawisza trenował gimnastykę na przyrządach. 

Był w swojej dziedzinie mistrzem Pomorza. Reprezen-

tował swój klub na Mistrzostwach Polski w 1969 roku. 

Jest człowiekiem aż nazbyt skromnym. Mówi o sobie: 

byłem gimnastykiem przeciętnym, średniej klasy, choć 

znanym w tamtych latach. Ale do osiągnięcia poziomu 

Andrzeja Szajny WKS Zawisza czy braci Wilhelma, 

Mikołaja i Sylwestra Kubiców z KS Górnik Radlin 

było mi jeszcze daleko.

Młodość na trapezie
Z WKS Zawisza trafił do wojska, a po zakończe-

niu służby zapisał się do Państwowej Szkoły Cyrkowej 

w Julinku koło Warszawy. Tam poznał swoją żonę, 

Cecylię, która w czasach szkolnych trenowała gimna-

stykę na przyrządach w SKS-ie swojej szkoły średniej 

w Olkuszu, a następnie zapisała się do Julinka. Pocho-

dziła z Rudnika, co wyjaśnia dlaczego Marian Kordow-

ski dziś mieszka w tej miejscowości. 

Po Julinku był Cyrk „Arena” – najsłynniejszy polski 

cyrk lat 70. i 80. Obecność Mariana i Cecylii Kordowskich 

w tym doborowym zespole mówi sama za siebie. Wy-

dawało się, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych na 

trapezie, że nagle przestały oddziaływać siły grawita-

Marian Kordowski na trapezie w cyrku „Arena”, 1972 rok. Marian 
skacze „trójkę”, łapie Antoni Wałuszko. Fotografia archiwalna.

Marian Kordowski prezentuje ćwiczenia na przyrządach w hali WKS 
Zawisza, 1969 rok: u góry popularna figura poziomka, na dole – waga 
tyłem, po prawej – wejście do stania na rękach. Fotografia archiwalna

cji, a możliwości ludzkiego ciała nie mają granic. Ska-

kał w powietrzu 2,5 salta w nogi, potrójne i poczwórne 

salto w tył. Nawet on sam, z całą swoją skromnością, 

musi przyznać: Akrobatą trapezistą w polskim cyrku 

byłem... no, chwalili mnie. Skakałem 2,5 salta w tył, 

łapiąc nogami partnera Antoniego Wałuszko. To był 

„trik” bardzo ryzykowny, można było przy nim skręcić 

kark. W tamtych czasach skakał ten trik tylko jeden 

Rosjanin i jeden Rumun oprócz mnie. Miałem nadzie-

ję, ze wykonam ten swój popisowy numer na festiwalu 

cyrkowym w Monte Carlo. Niestety, nie wyjechaliśmy 

na festiwal, bo nasz sześcioosobowy zespół gimnasty-

ków Cyrku Arena – Marlot – do końca nie zapisał się 

do PZPR. Należąc do znakomitości, zachował szacu-

nek i podziw dla innych mistrzów: Widziałem wtedy 

lepszych od siebie trapezistów – Meksykanów, Kore-

ańczyków, Chińczyków, dla których zawsze miałem 

i mam do dnia dzisiejszego dużo szacunku i uznania, 

znając trud tej pracy i wyrzeczeń w tej naszej branży 

– profesji ukochanej.

Ukoronowaniem kariery cyrkowej Mariana Kor-

dowskiego był występ w słynnym programie Artyści 

– dzieciom, a którego całkowity dochód przeznaczony 

był na fundusz Centrum Zdrowia Dziecka. Tam Marian 

wraz ze swoim zespołem wystąpił z takimi znakomito-

ściami, jak np. aktor Karol Strasburger. W programie 

brała udział elita polskich aktorów i ludzi estrady.
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Wkrótce zakończyła się 

kariera gimnastyczna Mariana 

Kordowskiego – z branży wyelimi-

nowała go dotkliwa kontuzja. Po-

stanowili wtedy obydwoje z żoną 

zamieszkać na stałe w Rudniku. Ce-

cylia wróciła do domu rodzinnego 

i doglądała budowy ich domu, 

dla Mariana droga do Rudnika 

wiodła przez Chicago, gdzie my-

ciem okien zewnętrznych wyso-

kościowców zarabiał na budowę. 

Ja w ogóle nie mam żadnego lęku 

wysokości – wyjaśnia. Na zdjęciu 

poniżej siedzi sobie swobodnie 

na gzymsie 60 piętra wieżowca 

w Chicago. Obok amerykański ko-

lega ledwie odważył się wysunąć 

stopy. 

Chleb to nie Tablica Mendelejewa
W Rudniku wraz z domem po-

wstawała piekarnia Celmark. Były 

już na świecie dwie córki, później 

urodziła się trzecia. To ona odzie-

dziczyła gimnastyczne talenty ro-

dziców. Magda trenowała gimna-

stykę na przyrządach II klasy w KS 

Korona i w Wiśle. Obecnie wycho-

wuje nowo narodzone bliźnięta.  

Marian jest bogatym dziad-

kiem – ma trzy wnuczki i trzech 

wnuków. Dwie córki wraz z męża-

mi pracują wraz z Cecylią i Maria-

nem w piekarni w Rudniku, która 

Zatrudnia ponadto 19 osób z naszej 

gminy. Dobrze ukałda się układa 

się współpraca i wzajemna pomoc 

koleżeńska z piekarnią GS.

Marian podkreśla, że jego pie-

czywo stroni od chemicznych po-

lepszaczy: Jak najdalej od chemii. 

Chleb to nie Tablica Mendelejewa 

– powtarza, wypiekając pieczywo 

na tradycyjnych recepturach. Pie-

cze też ciasto kruche i drożdżówki. 

Swoje pieczywo sprzedaje głównie 

Marian Kordowski na 60. piętrze wieżowca w Chicago. Fot. archiwalna

w Krakowie i Myślenicach – o wie-

le więcej niż w naszej gminie. Na-

wiasem mówiąc 

okazuje się, że 

obecny kryzys 

widać również 

w piekarni, choć 

wydawałoby się, 

że chleb ludzie 

muszą jeść. Oka-

zuje się jednak, 

że kupują go 

w kryzysie znacz-

nie mniej, co 

świadczy o skali 

problemu. 

Hodowca  
gołębi

Marian interesuje się gołębia-

mi od wczesnej młodości. Hodował 

je dziadek Czesław, który lotował w 

Bydgoszczy. Marian pamięta jesz-

cze, jak to wyglądało w czasach 

jego dzieciństwa: gołębie woziło 

W piekarni Celmark w Rudniku. 
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Marian Kordowski (w  środku) z hodowcami z Rudnika. Po prawej przyjaciel Johan Reinert 
z Heidelbergu. Fot. archiwalna

się na stację PKP, na punkt spraw-

dzania wyników lotu biegało się 

z gumką zdjętą z nogi ptaka... Dziś 

te sprawy załatwia elektronika, 

a gołębie wożone są w specjalnych 

kontenerach ciężarówką. 

Swój własny pierwszy gołęb-

nik mógł założyć dopiero w Rudni-

ku, przy budowanym domu. Ptaki 

kupił od kolegów z Oddziału Suł-

kowice, głównie od Jacka Kowenic-

kiego. Było to za prezesury Czesła-

wa Moskala. Później poznał Johana 

Reinerta z Heidelbergu. Dziś 95% 

gołębi Mariana Kordowskiego wy-

wodzi się z hodowli Reinerta, a on 

sam stał się nieocenionym przyja-

cielem rodziny. 

O wynikach lotowych Marian 

Kordowski niewiele mówi – zgod-

nie ze swoją dewizą skromnego 

człowieka. Zainteresowanych od-

syła na stronę internetową www.

mojegolebie.pl. Podkreśla jedy-

nie, że osiągał dobre wyniki mło-

dymi (dodajmy mistrzowskie 

w skali Regionu). Należy do suł-

kowickiego Oddziału Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocz-

towych. Jest przewodniczącym ko-

misji rewizyjnej. To wspaniały Od-

dział. Mamy się czym pochwalić.

Marian jest człowiekiem zapra-

cowanym, ale docenia wagę kontak-

tów z ludźmi w życiu codziennym. 

Dlatego do dziś utrzymują wraz 

z żoną przyjaźnie zawarte w Cyrku 

Arena. Mają wielu bliskich znajo-

mych w Cyrku Zalewski. Odwiedza 

też starą gwardię w KS Zwisza Byd-

goszcz. Dziś o jego karierze sportowej 

rzadko kto u nas pamięta. Świadczą 

o niej stare wycinki prasowe, zdję-

cia przechowywane w archiwach ro-

dzinnych, wzruszenie, gdy wracają 

wspomnienia w gronie starych zna-

jomych.
Anna Witalis Zdrzenicka
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Okres letnio–wakacyjny daje 

nam zawsze możliwość przeglą-

du zespołów muzycznych, działa-

jących na terenie gminy. Nieraz 

kojarzymy jakiś zespół z wesela, 

czasem jednak widzimy i słyszy-

my daną grupę po raz pierwszy na 

festynie czy pikniku rodzinnym. 

Bardzo ogólnie można by te zespo-

ły podzielić na dwa obozy: zespoły 

rockowe i rozrywkowo–weselne. 

Czy jednak dzieli je aż taka 

przepaść, jakby się mogło wyda-

wać? Niektórzy wyrastali z korze-

ni muzyki rockowej, nosząc glany 

i długie włosy, odbywając próby 

w garażach, piwnicach, czy niedo-

kończonych budowach, grając cove-

ry przebojów Dżemu, Metalliki czy 

też komponując własne utwory roc-

kowe.  Teraz, „dorośli”, grają chałtu-

rę weselną. Czy przez to zaprzepaści-

li swoje młodzieńcze ideały? Marcin 

i Jarosław Ziemblowie, rezygnując 

z zespołu rockowego, utworzyli wła-

sne studio nagraniowe i filmowe, 

gdzie kręcą teledyski, szkoda, że 

tylko dla innych. Pozostali jednak 

w kręgu muzycznym i pomagają 

młodym talentom uwiecznić na pły-

tach CD dorobek artystyczny.

Zespół muzyczny to pewien 

rodzaj buntu, ale też i ekspresji 

uczuć kłębiących się w człowieku. 

Wieczorami, po pracy, po wykona-

niu obowiązków domowych. Spo-

sób na odreagowanie stresu, ale 

także hobby. Na początku gra się 

dla zabawy, później coraz bardziej 

profesjonalnie. Takie początki pa-

mięta chyba każda nasza grupa 

muzyczna. Próby, godziny ćwi-

czeń i poszukiwań nowych prze-

bojów. Ale potem radość z dawania 

ludziom przyjemności wprost ze 

sceny, z wiernych fanów i okolicz-

nej sławy, z obserwacji, jak w takt 

ich muzyki ludzie tańczą zapamię-

tale i z uśmiechem na ustach.

 Ze starszych zespołów 

rockowych, które nadal istnieją, 

można wymienić istniejący już od 

10 lat zespół Spectrum z Sułkowic, 

z wokalistą Maciejem Ziębą i gi-

tarzystą Dariuszem Piątkowskim, 

Bartłomiejem Jaśkowcem i Woj-

ciechem Bielą (chwilowo zespół 

cierpi na brak perkusisty), który 

prezentuje się nie tylko na Dniach 

Sułkowic, ale także na różnych 

przeglądach muzycznych, czy 

koncertach rockowych na zamku 

w Dobczycach. 

Do tej kategorii należy też 

zespół heavymetalowy Czarna 

Perła z Krzywaczki z Grzego-

rzem Krzywoniem, grający ciężką 

muzykę metalową, a także Black 

Pudding, który miał okazję za-

prezentować swój talent na ostat-

nich dożynkach w Harbutowicach 

23 sierpnia, grając muzykę na po-

graniczu (bo i trochę weselnej, 

i trochę rockowej) – prawdziwą 

„mieszankę wybuchową” dla lu-

dzi w każdym wieku. Black Pud-

ding gra punk rocka, ale częściej 

coveruje inne kapele, ma na swo-

im dorobku 3 utwory autorskie! 

Został założony w Harbutowicach 

11 września 2006 roku. Ich pierw-

szy występ oficjalny odbył się 

w maju 2007 roku w Harbutowi-

cach.  Skład bardzo często się 

zmieniał, ale od początku aż do 

dzisiejszego dnia grają w nim jed-

ni z założycieli czyli Kacper Golon-

ka (gitara, wokal) i Mateusz Sitarz 

(perkusja). Resztę zespołu uzupeł-

niają Krzysiek Golonka (wokal), 

Mateusz Oliwa (gitara basowa) 

i Mateusz Gruszczyński (keybord).  

Gościnnie śpiewa z nimi Klaudia 

Fus lub Iwona Stężała.

Do zespołów rozrywkowo–
weselnych, działających już od 
kilku lat, należy Sabjan Band 

z Rudnika z Arturem Blakiem 
(wokal i gitara elektryczna), Ire-
neuszem Przałą (klawisze), Ma-
rianem Przałą (saksofon i wokal), 
Bogdanem Przałą (bas i wokal) 
i Piotrem Falcem, grającym na 
perkusji. Z Sułkowic wymienić 
trzeba Graham Band z wokali-
stą Andrzejem Starcem, perkusi-
stą Kamilem Pitalą, Krzysztofem 
Kubackim (saksofon), Robertem 
Starcem (organy) i Krzysztofem 
Światłoniem (bas). 

Ostatnio na gminnym rynku 
muzycznym pojawił się nowy uzdol-
niony zespół rozrywkowy – Giepen. 
W jego skład wchodzą wokalista 
i gitarzysta Grzegorz Kania, basista 
Dawid Kania – bracia mieszkają-
cy obecnie w Jasienicy, perkusista 
Paweł Latoń, saksofonista Jakub 
Dzidek oraz Andrzej Skałka z Osie-
czan grający na organach. Chłopaki 
dopiero zaczynają grać, są młodzi, 
zdolni i już zyskują sobie silną po-
zycję wśród zespołów rozchwytywa-
nych na wesela i festyny. W to lato 
królowali oni nie tylko na sułkowic-
kiej scenie muzycznej, grając na 
Kamieńcu, na Pikniku Rodzinnym 
w Sułkowicach i na Jarmarku „Suł-
kowicka Jesień”, ale też na dożyn-
kach i innych imprezach  rozrywko-
wych w sąsiednich gminach. 

Coraz częściej na różnych 
scenach zaczyna pojawiać się tak-
że zespół Handycap, działający 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Harbutowicach, który tworzą 
Robert Piątkowski (śpiew i gitara), 
Krzysztof Gumularz (perkusja), 
Piotr Pitala (gitara basowa), Zbi-
gniew Oliwa (śpiew i gitara)i Woj-
ciech Chodnik  (klawisze).

Muzyka na żywo to jest wciąż 
to, co wytrawni „zabawowicze” 
weselni, czy festynowi cenią so-
bie najbardziej. Co prawda z na-
szej gminy nie wyrosła jeszcze 
żadna znana gwiazda muzyczna, 
ale działające w niej kapele potra-
fią rozbawić i „roztańczyć” publi-
kę do czerwoności.

Zespoły muzyczne w naszej gminie

Potrzeba muzyki
Żadna płyta CD czy mikser didżejski nie oddadzą tego klimatu i nie zastąpią pięciu muzyków zebranych 

na jednej scenie, którzy potrafią dać z siebie wszystko przy nieraz trudnych warunkach atmosferycz-

nych czy też technicznych, by rozbawić spragniony rozrywek tłum oraz  zapewnić mu noc pełną wrażeń. 

Grzegorz Kania, gitarzysta i wokalista 
zepołu Giepen. Fot. Jakub Zdrzenicki

Joanna Gatlik
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Pogoda rzeczywiście zrobiła 

trochę zamieszania. Przygotowaną 

na sobotę imprezę na Kamieńcu  

trzeba było przesunąć na dzień póź-

niej, a termin pikniku sportowego 

do ostatniej chwili stał pod znakiem 

zapytania. Dopiero w południe prze-

stał padać deszcz, więc popołudnio-

wa impreza mogła się odbyć. Nawet 

słońce wyjrzało zza chmur i tylko 

bramkarze musieli się wykazać 

umiejętnością gry w  piłkę wodną.

Impreza na Kamieńcu
W czasie, gdy grupa „Sułko-

wicka Podkowa” godnie repre-

zentowała gminę Sułkowice na 

dożynkach powiatowych w Racie-

chowicach, w niedzielę 30 sierpnia 

mieszkańcy górnej części Sułko-

wic bawili się na całego na boisku 

sportowym na Kamieńcu, przy uli-

cy Na Węgry. Po południu odbył się 

tam Turniej Drużyn Niezrzeszo-

nych o Puchar Burmistrza Gminy 

Sułkowice – Kamieniec 2009. 

Mecze piłki nożnej przepro-

wadzono w dwóch kategoriach 

wiekowych od 8 – 12 lat i od 12 – 18 

lat. Pierwsze miejsce w młodszej 

drużynie zdobyli Filip Sroka, Piotr 

Listwan, Jan Irzyk i Paweł Sroka, 

w starszej grupie wiekowej zwy-

cięstwo wywalczyli Jacek Śmiłek, 

Jacek Bagiński, Rafał Pułka, Mar-

cin Piątek i Przemysław Stokłosa. 

Do późnych godzin wieczor-

nych młodzież oraz starsi miesz-

kańcy bawili się w rytmach kawał-

ków wygrywanych przez niedawno 

założony zespół GIEPEN, prze-

platanych muzyką dyskotekową 

graną przez obsługę nagłośnienia 

z Ośrodka Kultury. Były kiełbaski 

z grilla i napoje, mnóstwo ludzi, 

uśmiechów i radości.

Piknik rodzinny na stadionie 
KS Gościbia

Reprezentacje czterech klu-

bów sportowych rozegrały Turniej 

Gościbi Drużyn Młodzieżowych 

o Puchar Wiceburmistrz Gminy 

Sułkowice w sobotę 5 sierpnia. 

Pierwsze miejsce wywalczyły 

Harbutowice, II miejsce – KS Go-

ścibia, III – UKS Plon Krzywaczka, 

a IV – LKS Jastrzębianka. Królem 

strzelców został Jarosław Mardaus, 

a najlepszym zawodnikiem ogło-

szono Szymona Kiebzaka. Wice-

burmistrz Rozalia Oliwa wręczyła 

zwycięzcom puchary i gratulowała 

zawodnikom świetnej formy.

Po turnieju na stadionie poja-

wiła się Orkiestra Dęta z Sułkowic, 

która koncertowała przemaszerowu-

jąc przez boisko sportowe. Następ-

nie na stadion przyjechały jednost-

ki Ochotniczych Straży Pożarnych 

z gminy Sułkowice, dając pokaz go-

towości bojowej. Były syreny, sikaw-

ki i motory strażackie. Można było 

wejść do wozu strażackiego i zoba-

czyć z bliska, jak działa. 

Dla dzieci przygotowano wie-

le atrakcji. Świetlica Środowisko-

wa z kierowniczką Krystyną Sosin 

i instruktorką Bernadettą Żurek 

przygotowały Wielką Loterię Fan-

tową, w której każdy los wygrywał 

oraz wiele gier i zabaw dla milusiń-

skich, którzy przybyli na piknik 

wraz z rodzicami i rodzeństwem. 

Zabawy i atrakcyjne konkur-

sy prowadziła Danuta Światłoń. 

Było np. jedzenie czekolady na 

czas (za pomocą noża i widelca 

w grubych rękawiczkach) i rozpa-

kowywanie prezentu, opakowane-

go w niezliczoną ilość warstw papie-

ru. Najmłodsi mogli poskakać na 

specjalnie do tego przeznaczonych 

hopkach – dmuchanych zamkach 

i małpkach oraz wspiąć się na 

dmuchaną ściankę wspinaczko-

wą. Odważnych nie brakowało, 

a na dodatek chętni musieli się wy-

kazać cierpliwością i odstać swoje 

w bardzo długiej kolejce. 

Około godziny 18.00 wystą-

pił zespół taneczny – licealistki  

tańczące w formacji Jazz Dance 

Center. Po nich na scenę wkro-

czył zespół GIEPEN w składzie: 

Grzegorz Kania – śpiew i gitara 

elektryczna, Dawid Kania – gitara 

basowa, Paweł Latoń – perkusja, 

Jakub Dzidek – saksofon oraz An-

drzej Skałka grający na organach. 

Zespół grał taneczne utwory mu-

zyczne, a publika bawiła się pod 

sceną do północy. 

Joanna Gatlik
fotoreportaż na stronie obok

     

Aktywne weekendy w Sułkowicach
Rekreacyjnie, rodzinnie i sporotwo

Turnieje sportowe i piknik rodzinny urozmaiciły letnie rozrywki sułkowickiej młodzie-

ży. Humory dopisywały, więc kaprysy pogody nie były w stanie zepsuć dobrej zabawy.
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R E K R E A C Y J N I E  I  S P O R T O W O

„ P I K N I N I K  R O D Z I N N Y ”  N A  S T A D I O N I E  G O Ś C I B I

F E S T Y N  K A M I E N I E C  2 0 0 9

P R O J E K T  J U N I O R  –  S E N I O R

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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