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Druhowie OSP Sułkowice u burmistrza. Wręczenie nagród
za zajęcie 3. miejsca w powiatowych zawodach sportowo-
pożarniczych.        fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Nadanie sztandaru Szkole 
Podstawowej w Biertowicach

Prace na konkurs w kampanii Trzeźwa 
Małopolska „No promil – no problem”.
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Wybrane z numeru:

Gminne obchody 11 Listopada   s.   6

Raport o stanie oświaty gminnej      s. 11–12

Lokal Przyjęc Obywateli          s. 5

38. i 39. sesja rady miejskiej          s. 8–9

Programy i porady dla rolnic twa     s. 9–10

Ksiądz Józef Sadzik            s. 22

Pielgrzymka strazy miejskiej       s. 5

Nagrody samorządowe                            s. 7

Ekspresem przez gminę – inwestycje  s.  4

Biuro LGD w Sułkowicach          s. 13

Jubileusz 115 lat ZSZiO       s. 17–18

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów    s. 20

Kawalerowie Srebrnego Kura      s. 15–16

Turniej strzelecki        s. 19

Program UE „Aktywni Razem”    s. 20

Certyfikat dla gimnazjum w Krzywaczce    s. 14

Sztandar dla SP w Biertowicach    s. 19

Projekt Senior – Junior   s. 21

Inauguracja roku w OK        s. 21

Polskie listopady
Ukochany miesiąc Wyspiańskiego. Czas znaczony 

krzyżami pamięci i nadzieją zmartwychwstania, 

swoistych rekolekcji – osobistych i narodowych. 

Tak jakby adwent u nas zaczynał się miesiąc wcześniej.

Listopad jest dla nas, Polaków, 

miesiącem szczególnym. Od pierw-

szego dnia, gdy przy grobach tych, 

którzy odeszli wyznajemy świętych 

obcowanie, aż po dzień przedostat-

ni z pamięcią o powstaniu listopa-

dowym, żyjemy w orbicie spraw 

największych, ostatecznych. To 

czas znaczony krzyżami pamięci 

i nadzieją zmartwychwstania. 

Refleksja rzadko staje się tre-

ścią naszego codziennego życia. 

Nie mamy na nią czasu ani ochoty. 

Wszak każdy dzień niesie ze sobą 

swoje troski, gonitwę najprostszą 

ale konieczną, tysiące zadań i wy-

zwań, które podejmować musimy, 

angażując w nie całą swoją życio-

wą energię. Refleksja staje się luk-

susem, który na dodatek nie budzi 

w nas pożądania. Męczy nas po-

goda za oknem, przełączamy 

zbyt ambitne filmy w telewizji na 

lżejszy program, dzień staje się 

stanowczo za krótki. Tak bardzo 

chcemy odpocząć.

A przecież gdzieś na dnie ten 

najsmutniejszy miesiąc w roku 

ma nieodparty powab. Bierze nas 

w swoje władanie nostalgią, drże-

niem rozświetlonej aury wokół 

cmentarzy, echem smętnej naro-

dowej piosenki, monotonną litanią 

nazwisk z wypominek. Poważnie-

jemy przypominając sobie wła-

sną śmiertelność. Musimy sobie 

odpowiadać na pytania spychane 

na margines, niechętnie stawiane, 

z przeświadczeniem, że jeszcze 

przyjdzie na nie czas.

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, 

Boże na niebie, zapomnij o mnie!” 

– zaklinał się narodowy wieszcz 

w „Dziadach”. Więc pamiętamy 

i o tych najbliższych, z własnej 

rodziny, i o narodowych bohate-

rach i ofiarach. Raz nas ta pamięć 

uskrzydla, a raz uwiera. Ale jest. 

Trwa. Kształtuje nas, wyznaczając 

ten specyficznie słowiański, no-

stalgiczny rys charakteru Polaka. 

Taki też jest ten październi-

kowo-listopadowy numer „Klam-

ry”; pełen wspomnień, refleksji, 

rocznicowych wydarzeń, a jedno-

cześnie – relacji z działań wycho-

wawczych, edukacyjnych i inte-

gracyjnych. Bo taki był ten czas na 

naszej, sułkowickiej ziemi.

Anna Witalis Zdrzenicka

Gmina Sułkowice otrzyma-

ła dofinansowanie na projekt 

utworzenia Centrum Kultury 

w Krzywaczce w ramach działa-

nia „Odnowa i rozwój wsi” obję-

tego Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Całkowity koszt inwestycji obję-

tych projektem wynosi 840 tys. 

900 zł, Dzięki dofinansowaniu 

gmina będzie musiała pokryć tyl-

ko 340 tys. 900 zł.

Na liście zakwalifikowanych 

do współfinansowania znalazło 

się 196 projektów.  Nasz wniosek 

zajął na niej 107 pozycję.

Obiekt, w którym powstaje 

Centrum Kultury, został wydzier-

żawiony gminie przez parafię 

rzymskokatolicką. Jego zalążkiem 

jest obecna biblioteka, której po-

mieszczenia zostaną wyremonto-

wane i unowocześnione. Czytelnia 

internetowa wyposażona zostanie 

w trzy stanowiska z dostępem do 

Internetu. Ponadto zostanie zor-

ganizowana sala świetlicowa z no-

woczesnym sprzętem audiowizu-

alnym. 

Centrum stanie się miejscem 

spotkań stowarzyszeń i organiza-

cji funkcjonujących w Krzywaczce 

(orkiestra, koło gospodyń, grupy 

działające przy parafii i różnorod-

ne koła zainteresowań. Przewidzia-

ne są: sala klubowa, pomieszczenia 

warsztatowe – na zajęcia plastycz-

ne, a także kącik regionalny i mini 

galeria.

Prace realizacyjne rozpocz-

ną się niezwłocznie po podpisaniu 

umowy o finansowanie, co nastąpi 

pod koniec listopada.

red.

Pół miliona dla Centrum Kultury w Krzywaczce

Na dzień 1 listopada

Dzień pierwszy listopada
To dzień pamięci.
Tych, którzy byli wśród Nas
I już odeszli – są Święci.

Na Ich mogiłach
palą się znicze
Wieńce zielone
– kwiatem spowite .

Przy grobie Bliskich
Klękamy w zadumie,
Sięgamy myślą
– jak szybko,  to życie płynie!

Jak dzień za dniem
Szybko mija 
– bo życie na ziemi
– to krótka chwila!

Walentyna Dragosz
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p r z e z  g m i n ęE k s p r e s e m

Plac przy OSP w Sułkowicach

Zakończyły się prace przy moder-

nizacji i urządzeniu placu apelowo–

ćwiczeniowo–parkingowego przy 

strażnicy OSP w Sułkowicach. Teren 

został wyrównany, położono na nim 

nową kostkę brukową. Uporządkowano teren zielo-

ny wokół placu, posiano tam trawę oraz zasadzono 

pięć sztuk jodły balsamicznej. Inwestycja kosz-

towała ok. 100 tysięcy złotych przy 50% wsparciu 

finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

50 tysięcy złotych zostało pozyskane w konkursie 

„Małopolskie remizy”. Prace wykonali pracowni-

cy z grupy gospodarczej Urzędu Miejskiego. Przy 

remoncie pomagali także druhowie z OSP w Suł-

kowicach. W okresie od 1 lipca do 31 października 

powstał piękny plac o wielkości 1300 m2, z którego 

będą mogli korzystać nie tylko strażacy, lecz także 

wszyscy mieszkańcy miasta.

Wyremontowano również drogi dojazdowe od 

strony strażnicy i kiosku Ruchu. 

Nowy chodnik w Biertowicach

Przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korcza-

ka w Biertowicach powstał nowy chodnik bruko-

wany kostką. Prowadzi od bramy wejściowej do 

szkoły do wejścia na boisko sportowe. Zamontowa-

no także dwa nowe kosze. 

Boisko przy SP w Sułkowicach

Odbiór techniczny boiska sportowego przy 

Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Sułkowicach nastąpił w dniu 2 listopada, 

a uroczyste otwarcie boiska wraz z przekaza-

niem go do użytku odbędzie się w przyszłym 

roku. Obecnie boisko ze sztuczną nawierzchnią 

trawiastą zasypane jest specjalnym piaskiem, 

który ma za zadanie wzmocnić i utwardzić 

sztuczną murawę. 

Dofinansowanie inwestycji w wysokości 

200 tys. zł (maksymalna możliwa kwota) gmina 

pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

w konkursie w ramach rządowego programu 

„Budowa Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych 

Ogólnodostępnych dla Dzieci i Młodzieży”. Po-

została część w wysokości 237 tys. zł sfinanso-

wana została ze środków własnych gminy.

Już od wiosny na boisku będzie można grać 

w kosza, siatkę, tenisa, piłkę nożną i ręczną. 

Umocnione brzegi dróg na Końcówce

Siatkowo–kamienne umocnienia przy dro-

dze na Końcówkę dodatkowo wzmocniono faszy-

ną i wysypano na nie ziemię. Teraz kierowcy dużo 

bezpieczniej będą mogli poruszać się po tej, pod-

mytej w czasie lipcowej powodzi, drodze. fo
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Uroczystości odbyły się w nie-

dzielę 20 września przed Sanktu-

arium Pasyjno-Maryjnym w Kalwa-

rii Zebrzydowskiej, przy klasztorze 

oo. Bernardynów. Komendant Józef 

Stręk oraz Witold Światłoń wzię-

li udział w Drodze Krzyżowej po 

ścieżkach kalwaryjskich, a następ-

nie w Mszy Świętej odprawionej na 

schodach przed sanktuarium. 

Organizatorem Pielgrzymki 

był Komendant Straży Miejskiej 

w Myślenicach, a zarazem Ma-

łopolski Prefekt Krajowej Rady 

Komendantów Straży Miejskich 

i Gminnych Tomasz Burkat.

Na Kalwarię przyjechali funk-

cjonariusze Straży Miejskiej z My-

ślenic, Skawiny, Brzeszcz, Rab-

ki Zdroju, Krakowa, Krzeszowic, 

Świątnik Górnych, Sułkowic, Tarno-

wa, Wadowic, a także ze Spiskiej No-

wej Wsi na Słowacji, która jest mia-

stem partnerskim Milanówka. Mszę 

odprawił kapelan Straży Gminnych 

i Miejskich Województwa Lubuskie-

go ks. Wojciech Błaszczyk.

Joanna Gatlik

Pielgrzymka 
z poświęceniem

Sułkowicka Straż Miejska 

uczestniczyła w Pielgrzymce 

Służb Mundurowych do Kalwa-

rii Zebrzydowskiej oraz uroczy-

stej modlitwie w intencji straży 

miejskiej i pożarnej,  a także 

w poświęceniu samochodów służ-

bowych.

Modlitwa strażników i strażaków na kalwaryjskich Dróżkach. 
Fotografia z archiwum gminy.

informacja referatu inwestycji UM

Zakończono prace nad usu-

waniem szkód wyrządzonych 

przez powódź: na drodze Końców-

ka i Kozówka  w Harbutowicach 

oraz na przejściu kanalizacyjnym 

na rzece Skawinka w Sułkowicach.

Realizacja remontów zakoń-

czyła się pod koniec października.
Umocnienia w postaci kiszek 

faszynowych z wierzbą iwą wyko-
nano na oberwanym korpusie dro-
gi na „Kozówce”. Zabezpieczono 
także podmytą drogę „Końcówkę” 
w Harbutowicach. Zabezpieczenie 
polegało na układaniu koszy siat-
kowo – kamiennych, następnie na 

Usuwanie szkód powodziowych

narzucie kamiennym, dodaniem 
kolejnej warstwy ziemi i faszyny. 
Naprawiane zostało również przej-
ście kanalizacyjne na rzece Ska-
winka w Sułkowicach na Zielonej, 
w okolicy starego basenu.

Po reorganizacji struktury 

policji, w Sułkowicach od 16 paź-

dziernika funkcjonuje przy ul. 11 

Listopada 9 Lokal Przyjęć Obywa-

teli. Dyżurują w nim dwaj dziel-

nicowi Rewiru Dzielnicowych 

Wydziału Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Myślenicach 

– aspirant Jan Fijoł (na miasto Suł-

kowice) i młodszy aspirant Józef 

Godzik (na Rudnik, Harbutowice 

i Biertowice). Dzielnicowy młod-

szy aspirant Krzysztof Łazarczyk 

ma przydzieloną Krzywaczkę.

Do 2004 roku w gminie Suł-

kowice działał Komisariat Policji, 

gdzie zatrudnionych było 14 osób 

z komendantem, po reorganizacji 

powstał Posterunek Policji z 9 za-

trudnionymi na czele z kierowni-

kiem posterunku. Obecnie posteru-

nek zostaje zastąpiony przez lokal 

czynny przez 6 godzin tygodniowo.

Jak zapewnia Powiatowa Ko-

menda Policji, mieszkańcy nie od-

czują zmian, jeśli chodzi o inter-

wencje policji u rodzin z Niebieską 

Kartą, w których panuje przemoc 

i alkoholizm. Kontrole mają być 

prowadzone regularnie, systema-

tycznie i na bieżąco. 

Lokal Przyjęć Obywateli
Jest czynny dwa razy w tygodniu: 

w poniedziałki od 15.00 do 18.00 i w czwartki od 9.00 do 12.00. 

Telefon do LPO w Sułkowicach: 12 273 20 07.

Wszelkie sprawy urzędowe, informacje o przestępstwie, 

wykroczeniu, potrzebę interwencji policyjnej 

należy zgłaszać do KPP w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 1 

osobiście lub telefonicznie 997, 112 (z tel. komórkowego) 

albo na centralę 12 372 92 00. 

Myślenicka komenda jest czynna 24 h na dobę.

Gmina w dalszym ciągu ma 

być pod czujną  opieką policji, 

a działania prewencyjne będą prow-

dzone z pełną systematycznością 

– jak zapewniają funkcjonariusze 

policji. Patrole policyjne będą wysy-

łane prosto z Komendy Powiatowej 

Policji w Myślenicach.

Joanna Gatlik
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Jak co roku gmin-

ne uroczystości niepod-

ległościowe rozpoczęła 

msza święta w kościele 

parafialnym w Sułkowi-

cach. Odprawił ją wielki 

przyjaciel Sułkowic, ks. 

biskup Albin Małysiak 

w koncelebrze z pro-

boszczami naszej parafii 

księdzem kanonikiem 

Stanisławem Jaśkowcem 

i parafii biertowickiej ks. 

Jackiem Budzoniem. 

Biskup wygłosił do wier-

nych żarliwą homilię. 

Podkreślał znaczenie 

aktywnej postawy pa-

triotycznej, wyrażającej się m.in. 

poprzez świadome obserwowanie 

życia politycznego, chodzenie na 

wybory i aktywne uczestnictwo w 

życiu społecznym własnego środo-

wiska. Przeciwstawił brzydką po-

godę, panująca przez cały dzień na 

zewnątrz, pogodzie i radości, któ-

re są obecne w sercach współcze-

snych Polaków dzięki wolności. 

W mszy św. wzięli udział 

przedstawiciele wszystkich śro-

dowisk, stowarzyszeń i organiza-

cji naszej gminy, władze samo-

rządowe, a także – bardzo licznie 

– mieszkańcy.  Po nabożeństwie 

wszyscy uczestnicy wraz pocztami 

sztandarowymi, orkiestrą dętą pod 

batutą nowego kapelmistrza Mar-

ka Seyfrieda, z kapłanami z 92-

letnim biskupem na czele, przeszli 

w strugach deszczu pod Pomnik 

Ofiar Pacyfikacji. Tu delegacje 

złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, 

a następnie na prośbę ks. biskupa 

zgromadzeni odmówili wspólnie 

modlitwę Anioł Pański. Ksiądz bi-

skup udał się wraz z zaproszonymi 

gośćmi do strażnicy OSP w Sułko-

wicach, gdzie otrzymał od władz 

statuetkę Czterdziesto-

lecia wraz z podziękowa-

niem za wielkie serce dla 

naszego miasta. Biskup, 

w znakomitym humorze, 

nieustannie żartował, po-

zował do pamiątkowych 

zdjęć i rozkroił specjal-

nie upieczony na tę oko-

liczność tort z napisem: 

40 lat miasta Sułkowice.

Stałym punktem ob-

chodów święta 11 listo-

pada jest też uroczyste 

wręczenie nagród samo-

rządowych. W tym roku 

nagrodę samorządową 

I stopnia otrzymał Adam 

Golonka, II stopnia – Stefan Bo-

chenek, a III stopnia  Dorota Mie-

lecka.  

Po wręczeniu nagród przez 

władze gminy i goście uraczeni zo-

stali wspaniałym poczęstunkiem 

przygotowanym przez Stowarzy-

szenie Gospodyń w Sułkowicach.

Święto Odzyskania Niepod-

ległości w Sułkowicach zakończy-

ło się wspólnym popołudniowym 

śpiewaniem pieśni patriotycz-

nych, zorganizowanym przez 

Halinę Repeć w ośrodku kultury 

w Sułkowicach.

Pogoda w sercach
Obchody Święta Niepodległości odbywają się w Sułkowicach od 20 lat według tego samego 

scenariusza. Ustalił go ówczesny samorząd, po przywróceniu 23 lutego 1989 r.

uchwałą parlamentu polskiego tego święta narodowego, ustanowionego 

konstytucją kwietniową w 1937 roku, a zniesionego przez rząd PRL. 

Z przemówienia burmistrza Piotra Pułki 
(z powodu deszczu wygłoszonego w strażnicy OSP w Sułkowicach):

(…)Wywalczona w 1918 roku niepodległość nadeszła jak długo oczekiwane święto, przynosząc Pola-

kom radość i szczęście, ale równocześnie stała się - jakże trudnym- wyzwaniem.

Nasi ojcowie wykorzystali dar wolności. Na pewno nie ustrzegli się błędów, lecz dziś spoglądamy na 

ich dorobek z szacunkiem i dumą.

Trudna współczesność  wymaga od nas ciągłej refleksji nad definiowaniem pojęć „wolność”  i „niepod-

ległość”. Nad ich znaczeniem tu i teraz..

Wyzwania stojące przed naszym pokoleniem domagają się solidnej współpracy wszystkich ludzi do-

brej woli, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny.

Przypomnę w tym miejscu słowa, jakie- 23 czerwca- skierował do nas, sułkowian, nasz Honorowy 

Obywatel - Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz: ,,Niech najbliższe dziesięciolecie, przygotowujące 

was do 50-lecia, do złotego jubileuszu otrzymania praw miejskich, będzie czasem budowania, a nie dziele-

nia. Budowania i sadzenia. Niech będzie czasem dojrzewania do coraz większego braterstwa, wzajemnego 

szacunku oraz otwierania się na Boga i na drugiego człowieka.”

Bądźmy więc przygotowani do służenia drugiemu człowiekowi, czyńmy dobro dla zadowolenia ogółu, 

starajmy się nie zawieść pokoleń Polaków, którzy cierpieli i umierali w imię dobra Polski, naszej Ojczyzny.

Od nas samych zależy, jak wykorzystamy szansę naszej niepodległości. (…)

Gminne obchody święta 11 listopada

Scena finałowa Gminnej Akademii Niepodległościowej w GOK 
w wykonaniu gimnazjalistów z Sułkowicach. Fot. Joanna Gatlik

Joanna Gatlik
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Adam Golonka. Od ponad 
25 lat jest członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Harbutowicach, 
od 4 lat pełni funkcję skarbnika 
tej jednostki,  chętnie angażując 
się w życie społeczno – kulturalne 
Harbutowic. Jego postawa pełna 
poświęcenia w imię dobra społecz-
ności lokalnej stanowi przykład 
dla młodych pokoleń. Cieszy się 
on uznaniem i szacunkiem miesz-
kańców Harbutowic. Jest osobą 
wyjątkowo kreatywną, energiczną 
i pełną nowych pomysłów, a przy 
tym niezwykle skromnym czło-
wiekiem. Między innymi dzięki 
jego postawie i działalności udało 
się zorganizować w Harbutowi-
cach szereg imprez promujących 
kulturę i tradycję miejscowości, tj. 
dożynki gminne, czy uroczystości 
ku czci św. Michała – historyczne-
go patrona parafii Harbutowice. 

Dzięki jego działaniom Ochot-
nicza Straż Pożarna w Harbutowi-
cach postrzegana jest jako jedna 
z prężniej działających organizacji 
w Gminie Sułkowice. Nieoceniona 
okazała się również pomoc Pana 
Adama Golonki podczas zakupu 
samochodu strażackiego dla jed-
nostki, a także podczas organiza-
cji szkoleń, wyjazdów i zajęć spor-
towo – rekreacyjnych dla druhów 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej w Harbutowicach.    

Stefan Bochenek. Studiował 
polonistykę na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, gdzie uzyskał stopień 
magistra. Przez 35 lat pracował 
jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Harbutowicach. Za swą 
pracę pedagogiczną został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Otrzymał także nagrody Kuratora 
Krakowskiego oraz Gminnego Dy-
rektora Szkół w Sułkowicach.

W latach 1990-1991 oraz 1998-
2008 jako redaktor naczelny Gaze-
ty Gminnej „Klamra” wydał 145 
numerów naszego pisma. Zamiło-
wanie do historii i kultury naszej 
gminy, patriotyzm lokalny, sym-
patię do ludzi oraz zaangażowanie 
w sprawy naszej społeczności prze-
lewał na łamy gazety, dokumentu-
jąc tym samym cząstkę naszej hi-
storii. Z autentyczną pasją zbierał 
i publikował materiały rzucajace 
światło na minione, nierzadko bar-
dzo trudne lata, przybliżał czytel-
nikom życiorysy ludzi, którzy two-
rzyli gminną historię, zapominane 
tradycje i obyczaje, indeksował 
mozolnie takie „drobiazgi”, jak 
zwyczajowe przydomki czy nazwy 
przysiółków.  Był także współauto-
rem kilku folderów gminy.

Wiele faktów i postaci zaist-
niało w naszej świadomości za 
sprawą publikacji Stefana Bo-
chenka w „Klamrze”. 

Nagrody Samorządowe

Dorota Mielecka. W roku 1999 
założyła Koło Charytatywne w Rud-
niku. Z biegiem czasu przekształciło 
się ono we Wspólnotę Charytatyw-
ną, w skład której wchodzą dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Rudniku, 
absolwenci tej szkoły oraz osoby do-
rosłe. Wspólnocie nadano imię Sługi 
Bożego Jana Pawła II. Jej działalność 
polega na organizowaniu pomocy 
osobom chorym i potrzebującym 
w parafii Rudnik, począwszy od 
przygotowania paczek świątecznych 
dla rodzin potrzebujących aż po or-
ganizowanie  kwest w sytuacjach 
losowych, które dotknęły mieszkań-
ców. Prowadzi społecznie katechezę 
Dobrego Pasterza dla małych dzieci 
w wieku 3–6 lat w oparciu o pedago-
gikę Marii Montessori. Zgromadziła 
księgozbiór biblioteki parafialnej, 
którą prowadziła do 2008 roku.

Od 2000 r. organizuje czte-
rodniowe rekolekcje dla uczniów 
swojej szkoły w Ośrodku Rekolek-
cyjnym w Grzechyni. Dzięki jej ini-
cjatywie dzieci w szkole angażują się 
w akcję „Podziel się paczką od św. 
Mikołaja”, przeprowadzają w okresie 
przedświątecznym kiermasz ozdób 
i stroików świątecznych, przezna-
czając dochód na rzecz szkoły. 

Dzięki niej osoby działające we 
Wspólnocie uczą się miłości i szacun-
ku do drugiego człowieka, oraz nie-
sienia bezinteresownej pomocy. 

Obchody Święta Niepodległo-

ści w gminie Sułkowice rozpoczę-

ły się w tym roku już 9 listopada, 

kiedy to uczniowie Gimnazjum 

im. Stefana Kardynała Wyszyń-

skiego w Sułkowicach przygoto-

wali Gminną Akademię Niepod-

ległości.

Wzruszający, a zarazem skłania-

jący do refleksji apel widownia obej-

rzała w wypełnionej po brzegi sali 

ośrodka kultury w Sułkowicach.

Apel opracowało 40 uczniów 

gimnazjum pod okiem 4 opiekunów 

– Ewy Tajs, Agnieszki Węgreckiej, 

Aleksandry Łakomy i Jana Sochy.

Uczniowie wykorzystali me-

chanizm tworzenia gazetki szkol-

nej, by od „stolika redakcyjnego”, 

w sposób zrozumiały i przystępny 

dla widza, analizować krok po kro-

ku historię Polski podczas zabo-

rów oraz okoliczności odzyskania 

przez nią niepodległości. Chłopcy 

w wojskowych strojach, z kara-

binami na plecach, deklamowali 

wiersze wojenne, a także cytowali 

oryginalne, frontowe listy żołnie-

rzy do żon. Uczennice i uczniowie 

śpiewali pieśni patriotyczne. 

Akademię zakończył wzrusza-

jący akcent symboliczny. Na scenę 

wniesiono biało-czerwoną flagę i za-

słonięto nią występujących, co  sym-

bolizowało jedność Polaków w miło-

ści i szacunku dla Ojczyzny.

Akademia Niepodległościowa

(jg)
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38. sesja w dniu 1 października 
Relacja burmistrza na temat 

pracy w okresie międzysesyjnym 

dotyczyła m. in. kosztów  usuwa-

nia szkód wyrządzonych przez 

powódź – (na Kozówce i Końców-

ce kosztowało to 227 tys. złotych, 

natomiast na rzece Skawince – 91 

tys. złotych). Piotr Pułka omówił 

także plan rozbudowy Zespołu 

Placówek Oświatowych w Rudni-

ku oraz poinformował o proteście 

gmin Skawina, Sułkowice i Myśle-

nice odnośnie przebiegu Beskidz-

kiej Drogi Integracyjnej. 

Na sesji przedstawiono spra-

wozdanie z wykonania budżetu 

za I półrocze oraz analizę sta-

nu naszego rolnictwa i ekologii. 

Radni dokonali bieżących zmian 

w uchwale budżetowej oraz powo-

łali komisję do opracowania nowe-

lizacji statutu gminy Sułkowice. 

39. sesja w dniu 29 października
Przewodniczący rady i bur-

mistrz przedstawili informacje na 

temat oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych, pracow-

ników funkcyjnych Urzędu Miej-

skiego, pracowników wydających 

decyzje administracyjne oraz kie-

rowników gminnych jednostek 

administracyjnych. Przedstawia-

jący stwierdzili, że zostały one 

złożone prawidłowo, w wymaga-

nym terminie i opublikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zaprezentowane też zostały infor-

macje na temat działalności klu-

bów sportowych i wydatków gmi-

ny na zajęcia sportowe dla dzieci 

i młodzieży oraz zadania gminy 

Sułkowice w zakresie promocji 

zdrowia w roku 2009. 

Podczas obrad radni wprowa-

dzili bieżące zmiany do uchwały 

budżetowej, uchwalili wysokość 

stawek podatku od nieruchomości 

na 2010 rok, zdecydowali o zamia-

rze przekształcenia Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Sułkowi-

cach w spółkę prawa handlowego, 

podjęli uchwałę w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany 

w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego Harbu-

towic w związku z planowaną bu-

dową wyciągów narciarskich wraz 

z zapleczem, zdecydowali o zaku-

pie nieruchomości w Biertowicach 

na potrzeby budowy boiska spor-

towego oraz przyznali nagrody 

samorządowe: I stopnia Adamowi 

Golonce, II stopnia – Stefanowi 

Bochenkowi, III stopnia – Dorocie 

Mieleckiej (sylwetki nagrodzo-

nych na str. 11). Innymi kandy-

datami do nagrody byli jeszcze: 

Halina Repeć, Tadeusz Ziembla, 

Stowarzyszenie Gospodyń w Suł-

kowicach, Danuta Sołtys (2 wnio-

ski), Sekcja Seniorów OSP w Suł-

kowicach oraz Stanisław Biernat.

W ramach planów inwesty-

cyjnych gminy omówiono projekt 

budowy przedszkola przy ZPO 

w Krzywaczce, rozbudowę ZPO 

z salą gimnastyczną w Rudni-

ku oraz modernizację Centrum 

Kultury w Krzywaczce (na ten 

cel gmina uzyskała dofinansowa-

nie w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 – zob. str. 3). 

Przewiduje się także poszerzenie 

cmentarza i wybudowanie dal-

szej części parkingu przy kościele 

w Rudniku. 

Polityka społeczna
i „Kapitał ludzki”

Rada podjęła decyzję o przy-

stąpieniu gminy do realizacji 

trzech projektów w ramach dzia-

łań Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki. Projekt „Aktywni 

razem” podejmie prace na rzecz 

aktywnej integracji społecznej, jej 

rozwoju i upowszechniania przez 

ośrodki pomocy społecznej. „Krok 

w lepsze jutro” ma na celu aktywi-

zację zawodową i społeczną osób 

zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym, zaś projekt „Kreatywna 

społeczność” adresowany jest do 

liderów grup społecznych i zmie-

rza do przygotowania ich do sa-

modzielnego opracowywania pro-

jektów i scenariuszy, na podstawie 

których mogliby sami występować 

o finansowanie ich działań z fun-

duszy europejskich. 

Na narty do Harbutowic
Powstanie wyciąg orczyko-

wy i krzesełkowy oraz dwie trasy 

narciarskie – o dł. ok. 700 metrów 

i  1.100 metrów – między Szkla-

ną Górą a Pagorkiem. Przyszły 

inwestor, przedstawiając swój za-

miar najpierw burmistrzowi, a na-

stępnie podczas posiedzenia rady 

miejskiej w dniu 29 października, 

deklarował również wolę budowy 

zaplecza wraz z hotelem, gastro-

nomią, parkingiem i drogą dojaz-

dową. Jak twierdzą inwestorzy, 

w tym miejscu panują najlepsze 

warunki narciarskie na trasie od 

Krakowa do Zawoi. Wstępny koszt 

inwestycji wynosi 15 – 20 mln zł., 

w tym 2,5 mln zł. to koszt wykupu 

gruntów. Firma chciałaby rozpo-

cząć budowę jak najszybciej. Rada 

Miejska, uznając, że będzie to do-

skonały element promocji gminy, 

pojawią się nowe miejsca pracy dla 

mieszkańców, a także widząc w in-

westycji szansę rozwoju dla całej 

gminy, podjęła uchwałę w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego 

Harbutowice, by umożliwić firmie 

podjęcie działania. 

Lepsze wyposażenie OSP
Burmistrz Piotr Pułka wraz 

z wiceburmistrz Rozalią Oliwą, kie-

rownikiem USC Krystyną Stankie-

wicz oraz z wiceprezesem Zarządu 

Gminnego OSP Janem Hodurkiem 

i komendantem Ryszardem Sro-

ką  dokonali wspólnego objazdu 

jednostek straży i ustalili, że trze-

ba wygospodarować specjalne pie-

niądze na doposażenie jednostek, 

gdyż są to służby, na których za-

wsze można polegać. Ponieważ jed-

nostki muszą być zawsze w pełnej 

gotowości bojowej, postanowiono 

zakupić dla każdej jednostki agre-

gat prądotwórczy, piły motorowe 

do cięcia drewna oraz niezbędne 

elementy ubioru.

Podatki od nieruchomości
W związku z waloryzacją sta-

wek we wszystkich kategoriach 

opodatkowania o wskaźnik wzro-

stu cen towarów i usług, który 

w tym roku wynosi 3,5%, rada 

miejska uchwaliła wysokość sta-

wek podatków od nieruchomości, 

które obowiązywać będą w przy-

szłym roku.
oprac. red.

Nowe stawki podatkowe 
na stronie obok

X X X V I I I  i  X X X I X  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j
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1.  Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budyn-

ków od 1 m2  powierzchni – 0,77 zł

b) pod jeziorami, zajętych na 

zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych od 1 ha po-

wierzchni         – 4,04 zł

c) pozostałych zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

od 1 m2 powierzchni    – 0,39 zł

d)  pozostałych od  1 m2 powierz-

chni          – 0,15 zł

2.  Od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych od 1 m2 powierz-

chni          – 0,56 zł

b) związanych z prowadzeniem 

działalności   gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej od 1 m2 

powierzchni użytkowej   – 17,76 zł

c)  zajętych   na   prowadzenie dzia-

łalności   gospodarczej  w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym od  1 m2 powierzchni 

użytkowej         – 9,57 zł

d)  zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowot-

nych od 1 m2 powierzchni użytko-

wej          – 4,16 zł

e) pozostałych od  1 m2 powierzch-

ni użytkowej:

–  garaży wolnostojących   – 4,54 zł

– budynków letniskowych i altan  

         – 6,88 zł

– budynków zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalno-

ści pożytku publicznego przez or-

ganizacje pożytku publicznego  

         – 6,88 zł

–  od budynków nie wymienionych 

w pkt. 2 lit. e         – 3,58 zł

3.  Od budowli lub ich części zwią-

zanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej  –  2% ich wartości 

określonej na podstawie art.4 ust. 

l pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych.

Stawki podatków 
od nieruchomości

Zaproszenie do udziału w tym 

posiedzeniu przyjęli specjaliści: dr 

Stanisław Flaga – przedstawiciel 

Urzędu Marszałkowskiego Depar-

tamentu Rolnictwa i Geologii w 

Krakowie, Józefa Dróżdż – przed-

stawicielka Okręgowej Stacji Che-

miczno – Rolniczej w Krakowie, 

Monika Ruman – kierownik Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa Oddziału 

w Myślenicach, Krzysztof Figuła 

– przedstawiciel Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Dobczycach, Agnieszka Ochnic-

ka - przedstawicielka Powiatowe-

go Zespołu Doradztwa Rolniczego 

w Myślenicach.

Dwie świnie to już stado 
Okazuje się, że w myśl no-

wych przepisów stado nierogaci-

zny zaczyna się od dwóch sztuk. 

Krzysztof Figuła poruszył temat 

rejestracji i identyfikacji  świń. 

Wcześniej rolnicy mogli chować 

dowolną ilość świń, bez ich ów-

czesnej rejestracji. Obecnie jeśli 

rolnik posiada stado, to znaczy 

np. dwie świnie, może tylko jedną 

z nich hodować i sprzedać bez 

kolczyka lub tatuażu. Pozostałe 

musi niezwłocznie zgłosić do reje-

stru prowadzonego przez Agencję 

Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 

w Dobczycach. W przeciwnym ra-

zie będzie miał problemy ze sprze-

daniem jej i oddaniem na bada-

nia do inspekcji weterynaryjnej. 

Zarejestrowane zwierzęta otrzy-

mują paszporty, a na kolczykach 

lub tatuażu, które implikuje się 

świniom, umieszczony zostaje nu-

mer siedziby stada, w którym się 

urodziły. Rejestr ten ma na celu 

zwalczenie choroby Aujeszkyego 

i uznanie Polski za kraj od niej 

wolny, a tym samym umożliwia 

bezproblemowy obrót zwierzętami 

na terenie Unii Europejskiej.

Rośliny i nasiennictwo 
pod ochroną

Monika Ruman poruszyła 

problemy ochrony upraw, nasien-

nictwa, a także chorób roślin i ich 

szkodników. Dowodziła, że troska 

o zdrowe uprawy i zdrowe nasio-

na jest w gruncie rzeczy dbałością 

o zdrowie  człowieka, który spożywa 

płody rolne. Kontroli poddawane 

są także środki ochrony roślin, ich 

prawidłowy skład i właściwe sto-

sowanie przez rolników. Inspekcja 

sprawdza również czy w gotowych 

do jedzenia produktach nie wystę-

pują pozostałości środków ochrony 

roślin. Inspektorat rejestruje i kon-

troluje także dostawców sadzonek 

do szkółek i sadów, rozsad roślin 

warzywnych i ozdobnych, materia-

łu siewnego, a także nadzoruje ja-

kość sadzeniaków ziemniaka. 

Renata Ruman poinformowa-

ła o chorobach roślin i szkodnikach 

występujących w naszym powiecie. 

Na szczęście wolni jesteśmy od naj-

groźniejszego z nich – raka ziem-

niaczanego, który trawi uprawy na 

niektórych sąsiednich obszarach. 

Choroba ta przenoszona jest przez 

glebę, więc jeśli ziemniaki kupo-

wane z innych gmin są one płuka-

ne i nie ma na nich resztek ziemi, 

nie trzeba się obawiać. Gdzienie-

gdzie występuje natomiast u nas 

mniej groźna bakterioza pierście-

niowa ziemniaka. Zaobserwowano 

także występowanie szkodnika 

o nazwie zachodnia kukurydzia-

na stonka korzeniowa, która trawi 

uprawy kukurydzy i przemieszcza 

się na tirach z żółtymi plande-

kami. Zagrożenie dla roślin igla-

stych stanowi węgorek sosnowiec. 

Inspekcja zwalcza także ślimaki 

nagie w uprawach ogrodniczych 

i rolniczych, a także chwastu 

o nazwie barszcz Sosnowskiego.

Konieczność wapnowania
Józefa Dróżdż zwróciła uwagę 

na problem gleb, które na terenie 

całego naszego powiatu są bardzo 

kwaśne. Żeby je zneutralizować, 

należałoby zwiększyć skalę wap-

niowania. Do tego nawozu nie ma 

dotacji, więc dla wielu rolników, 

zwłaszcza w małych gospodar-

stwach, jest to niemałym pro-

Dla naszego rolnic twa 
– programy, porady, ciekawostki 

Analiza stanu rolnictwa w naszej gminie, ochrona środowiska 

i ekologia stanowiły główne tematy rozważań podczas bardzo

interesującego, wrześniowego spotkania komisji rolnictwa. 
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blemem. Podpowiadała, że najlep-
szym rozwiązaniem byłoby wspólne 
zamawianie większej ilości wapna 
przez rolników i podzielenie się nim. 
Zaleca się stosowanie ok. 4 ton wap-
na na hektar, raz na 4 lata. Rolnicy 
o tym wiedzą, ale ze względu na 
koszty rzadko stosują ten nawóz. Jó-
zefa Dróżdż namawiała, by zmienić 
takie podejście, ponieważ w kwa-
śnych glebach łatwiej uaktywniają 
się metale ciężkie, które przedosta-
ją się do upraw, co ma bardzo szko-

dliwy wpływ na ludzkie zdrowie.  

Doradztwo rolnicze 
w Sułkowicach

Agnieszka Ochnicka dyżuru-
je dwa razy w tygodniu: we wtor-
ki i piątki od godz. 8.00 – 14.00 
w budynku Starej Szkoły w Rynku 
w Sułkowicach. Doradza rolnikom 
m.in. w sprawie dopłat bezpośred-
nich do gospodarstw. 

Jej dyżury to duże ułatwie-
nie dla osób, które nie muszą 
specjalnie jeździć po poradę do 
Dobczyc. W tym roku Agniesz-
ka Ochnicka przyjęła już 300 
wniosków. Jak zauważyła, 
w gminie Sułkowice jest mało 
gospodarstw wysokotowarowych 
i rzadko które jest nastawione na 
produkcję na zewnątrz. Znakomi-
ta większość, to gospodarstwa roz-
drobnione, prowadzone wyłącz-
nie na własny użytek. W sumie 
w gminie zrejestrowanych jest 
ponad 1.000 gospodarstw, w tym 
ok. 400 w Sułkowicach. Dlatego 
coraz częściej przekształcają się 
one na gospodarstwa ekologiczne 
i agroturystyczne. Od roku 2009 
każdy rolnik starający się o do-
płaty bezpośrednie zobowiązuje 
się do przestrzegania zasad wza-
jemnej zgodności. Oznacza to, że 
wysokość uzyskanych dopłat uza-
leżniona jest od spełnienia wymo-
gów takich jak np. identyfikacja 
i rejestracja zwierząt oraz ochrona 
środowiska naturalnego.

Programy 
dla małych gospodarstw

Uruchomione programy dla ta-
kich właśnie małych gospodarstw, 
jak w naszej gminie, obejmują 
dopłaty w ramach programów rol-
nośrodowiskowych nastawionych 
na: rolnictwo zrównoważone lub 
ekologiczne, ekstensywne trwa-
łe użytki zielone, ochrona zagro-
żonych gatunków ptaków, roślin 

i zwierząt, a także gleb, wód i stre-
fy buforowe. Przystępując do pro-
gramu tego typu rolnik zobowią-
zuje się do jego realizacji w ciągu 
5 lat. 

W ramach restrukturyzacji 
terenów wiejskich trwa nabór 
wniosków w ramach programu: 
„Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej”. Ma on za-
chęcić rolników, domowników 
i współmałżonków do podejmo-
wania działalności nierolniczej 
lub tylko częściowo związanej 
z rolnictwem. Pomocy udziela się 
z tytułu podjęcia lub rozwoju tego 
typu działalności i ma ona formę 
refundacji poniesionych kosz-
tów. O pomoc może starać się 
rolnik ubezpieczony w KRUS–ie, 
zamieszkały w miejscowości do 
5 tys. mieszkańców. 

Jak poprawić stan rolnictwa?
Szersze spojrzenie na problem 

rolnictwa w Małopolsce przedsta-
wił dr inż. Stanisław Flaga. W efek-
cie rozdrobnienia gospodarstw 
rolnicy mają tu mniejsze dopłaty 
bezpośrednie. Poza tym 60% gleb 
w Małopolsce jest  zakwaszonych, 
co dodatkowo obniża ich wartość 
produkcyjną. Sprawą kluczową jest 
zatem prawidłowe ich nawożenie. 
Badania wykazują, że z powodu złej 
jakości żywności co trzecia osoba 
w kraju umrze na raka. Zauważył, 
że w Małopolsce brakuje rynku 
rolnego z prawdziwego zdarzenia 
– odpowiednich składów, infrastruk-
tury i silnej grupy producentów. 
Dlatego rolnictwo nie jest naszą 
perspektywą. Wykorzystując natu-
ralne walory krajobrazowe winni-
śmy się raczej nastawić w tej części 
kraju na rozwój agroturystyki, eko-
logii, stworzenie punktów wido-
kowych, budowanie bacówek itp. 
metody zachęcania turystów i „let-
ników”. Stanisław Flaga zasugero-

wał również stworzenie własnego 
tradycyjnego produktu regionalne-
go, który stałby się symbolem cha-
rakteryzującym gminę i jej wyróż-
nikiem. Warto również dbać o parki 
krajobrazowe – obszary prawnie 
chronione, na których można po-
dziwiać różnorodność biologiczną.

Co ciekawego na łące?
Mało który mieszkaniec na-

szej gminy ma świadomość tego, 
jak różnorodne gatunki roślin 
i owadów występują na obszarach 
łąkowych. Na jednej łące koło Ja-
worza w Harbutowicach występu-
je ok. 40 gatunków  roślin. Siano 
z tej łąki właściciel stosuje do ży-
wienia krowy, która karmi młode 
cielę. Tylko wytrawni i doświadcze-
ni rolnicy potrafią dostrzec cudow-
ne właściwości natury i umiejętnie 
je wykorzystać. Można tam zna-
leźć 12 gatunków storczyków, czy 
też dzikie gatunki czosnków. Cie-
kawą informacją, jaką przekazał 
komisji dr Flaga było to, że na te-
renie gminy Sułkowice żyje ok. 40 
gatunków pszczół, dla porównania 
w całej Małopolsce jest ich 300, zaś 
w całej Polsce 470. Stanisław Flaga 
od 1993 roku prowadzi obserwacje 
biologiczne tych owadów na tere-
nie gminy Sułkowice, współpracu-
je z uniwersytetem oksfordzkim 
i jest prawdziwą encyklopedią wie-
dzy na temat pszczelarstwa.

Natura robi swoje, ale czło-
wiek czasem musi jej pomóc. 
Najlepszym tego przykładem jest 
Janusz Szewczyk z Krzywacz-
ki, który stworzył i zarejestrował 
w urzędzie marszałkowskim 30 od-
mian własnych roślin uprawnych. 
Gmina Sułkowice musi nauczyć 
się wykorzystywać swój duży po-
tencjał rolniczy oraz zacząć chwa-
lić się wszystkimi walorami przy-
rodniczymi, jaką matka natura ją 
obdarzyła – twierdził dr Flaga.

Joanna Gatlik

dokończenie z poprzedniej strony

fot. Joanna Gatlik
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Informację na temat stanu 
oświaty w naszej gminie przygoto-
wano na podstawie danych dostar-
czonych przez szkoły w formie wy-
czerpującego, wieloaspektowego 
studium, z którym radni zapoznali 
się na  listopadowej sesji rady miej-
skiej. Informacja dostępna jest na 
stronie internetowej gminy. 

Ile szkół i przedszkoli?
Na terenie naszej gminy 

w ubiegłym roku szkolnym działa-
ło 5 szkół podstawowych (w każdej 
miejscowości), 2 gimnazja (w Sułko-
wicach i Krzywaczce) oraz 7 przed-
szkoli (3 w Sułkowicach i po jednym 
w pozostałych miejscowościach), 
z tym, że oddział trzylatków prze-
znaczony został dla najmłodszych 
przedszkolaków z terenu całej na-
szej gminy. Zapadła też decyzja sa-
morządu o utworzeniu gimnazjum 
w Rudniku.

Ilu uczniów?
W naszych szkołach łącznie 

uczyło się 1800 uczniów, z czego 87 
w szkole podstawowej w Biertowi-
cach, 117 – w Harbutowicach, 115 – 
w Krzywaczce, 551 – w Sułkowicach, 
84 – w gimnazjum w Krzywaczce 
i 565 – w gimnazjum w Sułkowicach. 
Do przedszkoli zapisanych było 
409 dzieci, w tym 133 pięciolatków 
i 146 sześciolatków. W sumie wio-
sną do przedszkoli w naszej gminie 
uczęszczało 70,4% populacji dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Ilu nauczycieli?
Gmina zatrudniała w tym cza-

sie 109 nauczycieli szkolnych na 
pełny etat, 44 w niepełnym wymia-
rze, 6 dyrektorów, 4  wicedyrekto-
rów, 5 pedagogów, 9 bibliotekarzy 
i 4 wychowawców świetlicowych. 
W przedszkolach pracowało 23 na-
uczycieli w pełnym wymiarze i 13 
w niepełnym wymiarze godzin oraz 
3 dyrektorów. W gronie pedagogicz-
nych pracowników szkół 38 % sta-
nowią nauczyciele dyplomowani, 
35% - mianowani, 20% - kontrakto-
wi i 7% - stażyści.

Nie tylko lekcje
Pracę dydaktyczną i wycho-

wawczą placówek oświatowych 
wspierają pracownie specjalistycz-
ne, biblioteki oraz obiekty i urzą-

dzenia rekreacyjno-sportowe. Każ-
de przedszkole dysponuje własnym 
placem zabaw (na Dzień Dziecka 
w tym roku gmina zakupiła do 
nich nowe urządzenia), a Bierto-
wice otrzymały plac zabaw i mia-
steczko komunikacyjne z Fundacji 
im. J. K. Steczkowskiego Banku 
Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie jako bonus dla gminy-lau-
reata konkursu Wzorcowy Urząd 
w Małopolsce. W ramach realizo-
wanego przez Fundację programu 
Bezpieczny przedszkolak – twórczy 
przedszkolak w Sułkowicach od-
było się szkolenie dla wszystkich 
nauczycieli przedszkolnych naszej 
gminy, prowadzony przez specja-
listów z Polskiego Stowarzyszenia 
Pedagogów i Animatorów Klanza 
i zakończony wręczeniem nauczy-
cielom odpowiednich certyfikatów.

W  jakim staninie czyli wyniki
Stanin jest jednostką miary 

wykorzystywaną w pedagogice. 
Dziewięciostopniowa skala służy 
do analizowania i porównywania 
wyników kształcenia. Jak na tym 
tle w Małopolsce plasują się nasze 
szkoły?

Wyniki egzaminów zewnętrz-
nych dają korzystny obraz pracy 
naszych szkół. Po sprawdzianie 
kompetencji uczniów kl. VI szkół 
podstawowych średni wynik gmi-
ny wyniósł 22,40 pkt. (na 40 moż-
liwych). Cztery szkoły: w Biertowi-
cach, Harbutowicach, Krzywaczce 
i Sułkowicach osiągnęły wynik 
średni (uplasowały się w staninach 
4 – 6), a szkoła w Rudniku osiągnę-
ła wynik wysoki ze staninem 7. 

Wyniki egzaminu gimnazjal-
nego dały gimnazjum w Sułko-
wicach wynik średni – stanin 4; 
a gimnazjum w Krzywaczce wynik 
wysoki – stanin 7. 

Ze względu na wkład szko-
ły w wyniki nauczania gimnazja 
w Polsce podzielono na 5 katego-
rii: 1) neutralne – średni w ska-
li kraju poziom wyników, prze-
ciętna efektywność; 2) sukcesu 
– wysokie wyniki egzaminacyjne, 
wysoka efektywność nauczania; 
3) wspierające – niskie wyniki eg-
zaminacyjne, ale wysoka efektyw-
ność; 4) wymagające pomocy – ni-
skie wyniki egzaminacyjne, niska 
efektywność nauczania; 5) niewy-

korzystanych możliwości – wyso-
kie wyniki egzaminacyjne, niska 
efektywność nauczania. 

Gimnazjum w Krzywaczce za-
kwalifikowało się do prestiżowej 
kategorii szkół sukcesu zarówno 
w części humanistycznej, jak i ma-
tematyczno-przyrodniczej, uzysku-
jąc bardzo wysokie wskaźniki, cha-
rakterystyczne dla renomowanych 
szkół prywatnych, w których uczy 
się wyselekcjonowana młodzież. 
Takie wskaźniki uzyskały tylko 
3 gimnazja w naszym powiecie: 
w Krzywaczce, nr 1 w Myślenicach 
oraz w Sieprawiu. 

Gimnazjum w Sułkowicach 
uplasowało się również w dobrej 
kategorii szkół wspierających.

Inwestycje w oświacie
W omawianym okresie prze-

prowadzone zostały w placówkach 
oświatowych inwestycje na łącz-
ną sumę 695 tys. zł w roku 2007, 
667 tys. zł w 2008 roku i 709 tys. zł 
w roku bieżącym.

Uczniowie brali udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych, m.in.: kołach 
zainteresowań, przedmiotowych, 
językowych, zajęciach korekcyj-
nych, rytmicznych i logopedycz-
nych. W Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1, szkole podstawowej oraz 
gimnazjum w Sułkowicach prowa-
dzone były (i nadal są) oddziały in-
tegracyjne, stwarzające możliwość 
realizowania obowiązku szkolne-
go przez dzieci niepełnosprawne. 
Z tej możliwości korzystało w mi-
nionym roku szkolnym 29 uczniów 
niepełnosprawnych.

Wychowanie i profilaktyka
Równie dużą wagę, jak do 

kształcenia, nasze szkoły przywią-
zują do wychowania i profilaktyki. 
W czterech szkołach zatrudnieni 
byli pedagodzy: w podstawówkach 
w Krzywaczce, Rudniku, Sułko-
wicach i w gimnazjum w Sułko-
wicach. W szkole podstawowej 
w Rudniku oraz w szkole podsta-
wowej i gimnazjum w Sułkowicach 
prowadzone były świetlice szkol-
ne, z których korzystała głów-
nie młodzież dojeżdżająca oraz 
uczniowie, którzy chcieli sko-
rzystać z pomocy przy odrabia-
niu zadań domowych. Dodat-
kowo naszą ofertę dydaktyczno
–wychowawczą wzbogaca 

Raport  o stanie oświaty gminnej
Nasze szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały w roku szkolnym 2008/2009 wysokie wyniki kształcenia 

na tle szkół małopolskich. Rozwinęliśmy też sieć przedszkolną, otwierając nowy oddział dla trzylatków, 

oddział integracyjny oraz wydłużając czas pracy przedszkoli zgodnie z zapotrzebowaniem 

zgłaszanym przez rodziców. Mamy nowe Gimnazjum w Rudniku i szereg inwestycji oświatowych.
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Świetlica Środowiskowa, która 
prowadzi oddziały we wszystkich 
miejscowościach gminy. Działa 
od marca 2007 r. jako samodzielna 
jednostka organizacyjna gminy 
z siedzibą w Sułkowicach przy ul. 
Sportowej 45 A. Obejmuje opieką 
około 150 dzieci. 

Szkoły prowadziły ponadto 
zajęcia profilaktyczne finansowa-
ne z Gminnego Programu Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Innych Uzależnień 

Najpoważniejsze problemy, 
z którymi musieli uporać się peda-
godzy i wychowawcy, to: trudności 
w nauce i uczeniu się, w tym zabu-
rzenia dysleksji – 82 przypadki, zabu-
rzenia emocjonalne – 32 przypadki, 
problemy dzieci z rodzin patologicz-
nych lub niewydolnych wychowaw-
czo – 25 przypadków, wagarowanie 
– 13 przypadków. Zaledwie w trzech 
przypadkach przyczyną problemów 
było przyjmowanie alkoholu, 6 spo-
wodowanych było wyjazdem ro-
dziców za granicę, nie odnotowano 
przypadków narkomanii. 

Gmina bezpłatnie użycza po-
mieszczenia w kompleksie przy 
gimnazjum powiatowej Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej, co 
umożliwia objęcie opieką porad-
ni większej liczby dzieci z naszego 
terenu, których rodzicie mieliby 
problem z dotarciem do Myślenic 
w godzinach pracy. 

Programy, konkursy, sport
Ważnym elementem kształce-

nia obywatelskiego była tradycyjnie 
na naszym terenie edukacja proeko-
logiczna i udział w akcjach Sprząta-
nia świata. Wszystkie nasze szkoły 
i przedszkola zbierają makulaturę, 
puszki i baterie. 

Klasy pierwsze szkół podsta-
wowych w Biertowicach, Harbu-
towicach i Rudniku przystąpiły 
do projektu Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy,  
współfinansowanego przez UE 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Zakończenie pro-
jektu planowane jest na 2011 rok. 

W ciągu całego roku szkolne-
go odbywały się konkursy– zgod-
nie z kalendarzem gminnych im-
prez szkolnych. 

Były to m.in.: konkurs poświę-
cony patronom szkół (wprowadzony 
z myślą o integracji społeczności 
gminnej i zacieśnienie współpracy 
szkół) – w minionym roku Świętej 
Jadwidze w Krzywaczce, w bieżą-
cym roku szkolnym – Adamowi Mic-
kiewiczowi w Sułkowicach; Festiwal 
Twórczości Religijnej Laudate Do-

minum pod hasłem przewodnim 
Na misyjnym szlaku – od św. Pawła 
Apostoła do Jana Pawła II – o zasię-
gu ponadregionalnym; etap powia-
towy Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym 
w Miasteczku Ruchu Drogowego 
w Krzywaczce (jedynym takim miej-
scu w powiecie myślenickim); kon-
kurs plastyczny Klęska, powódź czy 
huragan – straż pożarna ci pomaga 
dla dzieci od 6 do 16 lat, czy  Gmin-
ny Turniej Ekologiczny Degra-
dacja środowiska godzi w dobro 
stworzenia ofiarowane przez Boga 
Stwórcę (JP II), pod honorowym 
patronatem burmistrza, którego 
pomysłodawcą i organizatorem 
była dyrektor ZSZiO w Sułkowi-
cach Aleksandra Korpal.

Bogato prezentowała się po-
zaszkolna działalność sportowo-re-
kreacyjna. Przy SP w Krzywaczce 
działał UKS Plon, przy SP w Suł-
kowicach UKS Katana oraz Gmin-
ny Szkolny Związek Sportowy. 
Zajęcia sportowe kluby finanso-
wały m.in. ze środków gminnych 
w ramach konkursu ofert pożytku 
publicznego. 

Od dnia 8 kwietnia do 17 
czerwca nasza gmina – przy współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego – re-
alizowała projekt pn. Już pływam 
– radość samodzielnego pływania. 
W projekcie uczestniczyło 149 
uczniów klas IV i V wszystkich 
szkół naszej gminy. 

Wakacje, ferie, zielone szkoły 
W okresie ferii zimowych Świe-

tlica Środowiskowa była organizato-
rem Akcji Zima – 2009 pod hasłem: 
Z zimą za pan brat, w której udział 
wzięło 140 dzieci ze wszystkich 
miejscowości gminy. Do dyspozycji 
półkolonii oddano sale gimnastycz-
ne, gry stolikowe, dzieci uczestni-
czyły w grach towarzyskich, zaję-
ciach plastycznych oraz zabawach 
ruchowych. 

Od 6 do 24 lipca trwała akcja 
Lato 2009 – Kraina Odkrywców. 
Zajęcia odbywały się w 13 grupach 
od poniedziałku do piątku. W pierw-
szych zajęciach uczestniczyło 199 
dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się 
wiele nowych i ciekawych rzeczy 
o najstarszych cywilizacjach i o dzie-
jach własnego regionu. Co tydzień 
wyjeżdżali na basen, odbywali pie-
sze wycieczki po okolicy, pojechali 
na wycieczkę do parku ruchomych 
dinozaurów. 

Stypendia, zasiłki, pomoc
Jednostki gminne wypraco-

wały szeroką gamę pomocy sty-
pendialnej oraz pomocy w formie 

rzeczowej dla uczniów z rodzin 
o niskich dochodach. Stypendia 
szkolne wypłacane były przez OPS. 
Warunkiem otrzymania pomocy 
była wysokość dochodu, która nie 
mogła przekroczyć 351 zł netto 
miesięcznie na jednego członka ro-
dziny. Na stypendia i zasiłki szkol-
ne wydatkowano łacznie 254.286 zł. 
Skorzystały z nich 124 rodziny (288 
uczniów), a z zasiłków szkolnych 
– ogółem w wysokości 3.238,50 zł 
– pięcioro dzieci. 

Gmina Sułkowice realizowała 
programy: Uczeń na wsi, z którego 
skorzystało 11 osób (mogło znacz-
nie więcej) i Wyprawka szkolna 

(program objął 85 dzieci). 

Dożywianie
Realizowano także rządowy 

program Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania. Z bezpłatnych 
obiadów skorzystało ogółem 562 
osoby. Łączny koszt programu wy-
niósł 248.500, 00 zł, z czego środki 
własne stanowiły 113.056 zł. Dopo-
sażono stołówki szkolne na łączną 
kwotę w wysokości 19.917  zł. 

W ciągu całego roku szkolne-
go realizowano też ze środków UE, 
za pośrednictwem Agencji Rynku 
Rolnego, program Szklanka mle-

ka (a właściwie kartonik mleka). 

***
Informacja omawia ponad-

to skalę wydatków na dowożenie 
uczniów do szkół (zgodnie z pra-
wem oświatowym) działalność 
Centrum Rehabilitacji, które bez-
płatnymi zabiegami rehabilitacyj-
nymi objęło 232 dzieci i młodzieży, 
projekt profilaktyczny Szkoły pro-
mujące zdrowie, dzięki któremu 
SP w Sułkowicach zyskała sprzęt 
stomatologiczny o wartości prawie 
50 tys zł oraz zestaw do gimnasty-
ki korekcyjnej o wartości blisko 
8 tys. zł. W tym roku szkolnym za-
planowano przygotowanie szkol-
nego gabinetu dentystycznego za 
kwotę ok. 33 tys. zł. 

Dowiadujemy się też m.in. 
o szkolnych jubileuszach i uroczy-
stościach, nagrodach burmistrza dla 
wybitnych uczniów i sportowców, 
systemie zarządzania i administro-
wania oświatą gminną,  ustanowie-
niu dla szkół zarządu trwałego po-
wierzonymi im nieruchomościami 
gminnymi, o konkursach na dyrek-
torów szkół i ocenie ich pracy, prak-
tykach studenckich, monitoringu  
poszczególnych placówek, a także 
o szkoleniach, w których brali udział 
nasi nauczyciele. 

Rozalia Oliwa

Zainteresowanych szczegółami zaprasza-
my do Informacji na stronie www. gminy 

i archiwalnych numerów „Klamry”.



Klamra 10 – 11 (206 – 207) październik – listopad 2009

13

Oczekując na przyznanie 
środków finansowych na dzia-
łalność LGD podjęło konkretne 
działania zarówno w naszej gmi-
nie, jak i w Myślenicach. Ważnym 
krokiem było uruchomienie  biur. 
W Sułkowicach mieści się ono 
w Starej Szkole w Rynku. Ze 
względu na opóźnienia w rozpa-
trywaniu wniosków LGD zmuszo-
na była zaciągnąć kredyt w Banku 
Spółdzielczym w Wieliczce, co jed-
nak mogło nastąpić po podpisaniu 
umowy z Samorządem Wojewódz-
twa. Dlatego możliwość pełnego 
uruchomienia biur w Myślenicach 
i Sułkowicach pojawiła sie do-
piero pod koniec września 2009 r. 
Do tego czasu gmina Sułkowice 
nieodpłatnie użyczała lokalu dla 
stowarzyszenia i wspomagała je 
w pracach biurowych.  

W związku z uruchomieniem 
biur przeprowadzono konkursy na 
stanowisko kierownika Biura LGD 
(1 etat), asystentów - koordynatorów 
biur w Myślenicach i Sułkowicach 
– po 1 etacie. W ich efekcie funk-
cje kierownika powierzono mgr 
inż. Marcinowi Trzepli, asystentką 
w Myślenicach została Elżbieta Skó-
ra, a etat asystenta w Sułkowicach 
podzielono między mgr inż. Marze-
nę Łazarz i Magdalenę Garbień.

W nowej siedzibie w Sułkowi-
cach została uruchomiona stacjo-
narna linia telefoniczna (12-273-
00-13) wraz ze stałym dostępu do 
Internetu. Czynny jest również 

Biuro LGD w Sułkowicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Między Dalinem i Gościbią” 

ma już na swoim koncie nie tylko pomyślny wybór do realizacji 

programu w osi Leader, lecz także podpisanie w dniu 19 listopada 

umowy finansowania jego działań przez województwo małopolskie. 

Biuro LGD w Starej Szkole w Rynku czynne jest: 

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8 do 16, w środę od 12 do 16. 

Na dodatkowe konsultacje umówić się można we wtorek i środę między godz. 16 i 17,  

w piątek między 15 a 18 i w sobotę od 9 do 12. 

telefon internetowy 12-376-71-96  
oraz fax. 12-376-71-98.  Oficjalne 
otwarcie biura planowane jest na li-
stopad, jednak stałe dyżury prowa-
dzone są w nim już od 5 paździer-
nika. Do biura mogą przychodzić 
osoby starające się o dofinansowa-
nie swoich inicjatyw. Pracownicy 
będą  m.in. pomagali  pisać wnio-
ski i formułować projekty zgodnie 
w wymaganiami Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i ustalenia-
mi Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
obszaru działania LGD „Między 
Dalinem i Gościbią”. Jeżeli proble-
my zgłaszane przez wnioskodaw-
ców będą bardziej skomplikowane, 
pracownicy umówią ich ze specjali-
stami, świadczącymi nieodpłatnie 
usługi doradcze.

Obecnie Biuro LGD przy-
gotowuje się do przeprowadze-
nia pierwszych konkursów. Ich 
rozpoczęcie powinno nastąpić 
w ostatnich dniach grudnia 2009 
r., a nabór wniosków będzie reali-
zowany co najmniej przez  trzy 
tygodnie. Uruchomienie  naborów 
wymagało jednak zaktualizowa-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju 
w związku ze zmianą przepisów 
oraz dokonania zmian w statucie 
LGD - nastąpiło to na Zebraniu 
Walnym w dniu 6 listopada. Ogło-
szenie naborów nastąpi po wpro-
wadzeniu przez Samorząd Woje-
wództwa uchwalonych zmian do 
umowy na realizację LSR.

Adam Gumularz

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

Lp.
Nr 
działki

Po-
wierz-
chnia

Położenie 
i opis nieruchomości

Okres 
trwania
umowy

Nr KW Przeznaczenie
S t a w k a 
netto za 
1 m.kw

1. 2379/1 11 m2

lokal w budynku PKS w 
Sułkowicach,  ul.11 Listo-
pada nr 2

3 – 10 lat 47275 Handel lub usługi
15 zł 
+ VAT

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Wykaz lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekaza-

nia w najem w trybie przetargu (budynek przystanku PKS w Sułkowicach).

Dopłata do kolektorów 
słonecznych płaskich 
i próżniowych

Urząd Miejski w Sułkowicach 
poinformował, że firma Solar-Pol 
z Andrychowa, wykonuje montaż 
instalacji solarnych na indywidu-
alnych budynkach mieszkalnych. 
Szczegółowe informacje dot. pro-
gramu i jego realizacji, a także 
wnioski o dopłatę można pobrać 
ze strony internetowej gminy lub 
w sali obsługi klienta w Urzędzie 
Miejskim w Sułkowicach. 

Planowane jest spotkanie 
z przedstawicielem firmy na po-
czątku grudnia. Termin spotkania 
ogłoszony zostanie w internecie 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

z  w w w . s u l k o w i c e . p l

Badanie satysfakcji klientów
Urząd Miejski przystąpił do 

kolejnej edycji badania zadowo-
lenia swoich klientów w formie 
ankiety do pobrania ze strony lub 
w siedzibie Urzędu.  Burmistrz 
Piotr Pułka zwrócił sie do miesz-
kańców z następującą prośbą:

Szanowni Państwo. Niniejsza 
ankieta ma na celu zapoznanie 
się z Państwa opiniami na temat 
jakości pracy Urzędu Miejskiego 
w Sułkowicach. Wszystkie Pań-
stwa odpowiedzi i sugestie przy-
czynią sie do usprawnienia pracy 
Urzędu. Zapewniamy całkowitą 
poufność i anonimowość badania 
– odpowiedzi będą prezentowane 
jedynie w zbiorczych zestawie-
niach bez możliwości identyfikacji 
z konkretną osobą.

red.

Maciej Budek
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Gimnazjum w Krzywaczce jest 
jedyną szkołą tego typu w gminie 
i trzecią w powiecie myśenickim 
(obok gimnazjum w Dobczycach 
i gimnazjum nr 1 w Myślenicach), 
która zdobyła ten prestiżowy Cer-
tyfikat. W Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie, w dniu 
6 października, delegacja szkoły 
odebrała go z rąk Małopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
mł. insp. Andrzeja Rokity.  

Certyfikat nadawany jest na 
dwa lata. Jeżeli działania promu-
jące bezpieczeństwo w szkole są 
kontynuowane, można wystąpić 
o przedłużenie ważności Certyfi-
katu na 5 lat.

Co należało zrobić? 
Dyrektor Mirosław Chmiel 

zgłosił Gimnazjum w Krzywacz-
ce do projektu „Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo” w ramach Zinte-
growanej Polityki Bezpieczeństwa 
w roku szkolnym 2008/2009. Był to 
krok zasadniczy, bowiem przystą-
pienie do programu wymagało od 
szkoły spełnienia ostrych kryteriów 
wyznaczonych przez policję. Pro-
gram jest realizowany wg holen-
derskiego wzorca. Jego celem jest 
rozwiązywanie problemu przemocy 
i agresji w grupach rówieśniczych 
oraz dbanie o bezpieczeństwo. 

Koordynator projektu – peda-
gog szkolny Anna Cyrek – przepro-
wadziła wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców ankietę, do której kwe-
stionariusze przygotowała Komen-
da Wojewódzka Policji. Wyniki 
badań i propozycje rozwiązań ujaw-
nionych problemów przyczyniły 
się do stworzenia Zintegrowanego 
Planu Działania. Dzięki ankiecie 
udało się m.in. wytypować miejsca 
i obszary wymagające szczególnej 
uwagi w budynku szkolnym i naj-
bliższym otoczeniu. Wybrano też 
osoby odpowiedzialne za konkret-
ne działania, które sukcesywnie 
koordynowały wprowadzanie zało-
żeń planu w życie. 

Certyfikat Bezpieczeństwa 
dla Gimnazjum w Krzywaczce

Partnerzy projektu
Kolejną fazą był wybór Partne-

rów Projektu. Przedsięwzięcie swo-

im czynnym udziałem, fachowością 

i zaangażowaniem wsparli: asp. 

Szymon Sala z Komendy Powiato-

wej Policji w Myślenicach, mł. asp. 

Józef Godzik z Posterunku Policji 

w Sułkowicach, Maria Anna Kuchta 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Roz-

wiązywania Problemów Społecz-

nych, strażnicy miejscy, strażacy 

OSP w Krzywaczce oraz pracownicy 

szkoły: wicedyrektor ZPO w Krzy-

waczce Jolanta Kuźniar, Aleksandra 

Stręk – nauczycielka gimnazjum 

i Anna Cyrek – pedagog. 

Ocena 
Wniosek wraz ze Zintegro-

wanym Planem Działań zostały 

wysłane do Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Krakowie. Tam ze-

spół certyfikacyjny przeanalizował 

go i po audycie na terenie szkoły 

punktowo ocenił wszystkie speł-

nione warunki. Aby otrzymać 

Certyfikat należało zdobyć po-

wyżej 80% punktów. Gimnazjum 

w Krzywaczce spełniło te kryteria 

i weszło do doborowego grona Szkół 

Promujących Bezpieczeństwo. 

Cykle szkoleń na temat agresji i jej obrazu w mediach, spotkania 

młodzieży z funkcjonariuszami prewencji, monitoring i czujniki 

skupisk modzieży, rozbudowana sieć oświetleniowa, aktywna 

współpraca z policją, która zabezpiecza teren szkolny podczas 

organizowanych tu zabaw czy dyskotek, zapobiegając bójkom, 

kradzieżom i niszczeniu mienia – wszystkie te działania 

zaowocowały przyznaniem Gimnazjum w Krzywaczce 

Certyfikatu „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

red.

Delegacja Gimnazjum w Krzywaczce z otrzymanym właśnie Certyfikatem. 
Fot. z archiwum szkoły.

Nauczyciele też się uczą

Szkolenie
kierowników 
wycieczek szkolnych

Jak zaplanować działalność 

krajoznawczo–turystyczną w  swo-

jej szkole, powiązać wycieczkę 

klasową z programem nauczania, 

przygotować, przeprowadzić, roz-

liczyć i udokumentować wyciecz-

kę (jedno- i wielodniową)? 

Te i wiele innych potrzeb-

nych zagadnień np. z zakresu bez-

pieczeństwa czy przepisów MEN, 

zasad ubioru na wycieczce, wyży-

wienia i udzielania pierwszej po-

mocy, a także odnośnie korzystania 

z mapy i literatury turystycznej 

– było przedmiotem szkolenia 

dla nauczycieli zorganizowanego 

przez Zespół Ekonomiki Oświaty.

Dzięki kursowi nauczyciele 

organizujący wycieczki bardziej 

świadomie będą mogli zaplanować 

wycieczkę klasową i lepiej przed-

stawić wychowankom walory śro-

dowiska przyrodniczego oraz do-

bra kultury narodowej.

W kursie wzięło udział 69 

nauczycieli ze szkół całej gminy. 

Kurs odbył się w dwóch turach 

w dniach 19 i 20 października. 

Przeprowadzony został przez Za-

rząd Oddziału Małopolskiego Pol-

skiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych. 

Koszt przedsięwzięcia wy-

niósł 2.760 zł. Sfinansowano je 

ze środoków przewidzinych na 

dofinansowanie doskonalenia za-

wodowego nauczycieli. 

(jg)
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Kawalerowie Srebrnego Kura

Konfraternia postrzegana jest 

jako honorowy ambasador ziemi 

polskiej w świecie. Bracia pielęgnu-

ją wartości historyczne, strzeleckie 

i kulturowe. Jako członkowie brac-

twa strzeleckiego biorą udział w za-

wodach w kraju i za granicą, strzela-

jąc z broni sportowej i historycznej. 

Należąc zaś do prestiżowego stowa-

rzyszenia, świadomego własnego 

dziedzictwa kulturowego, uczest-

niczą w najważniejszych wydarze-

niach państwowych i kościelnych, 

wojskowych i charytatywnych – 

nie tylko w kraju, lecz także o wy-

miarze międzynarodowym. Poma-

gają ludziom i instytucjom, które 

potrzebują wsparcia finansowego. 

Obecnie Bractwo Kurkowe patro-

nuje  budowie  „Doliny Słońca” 

– ośrodka dla niepełnosprawnych 

w Radwanowicach – zainicjowanej 

przez Annę Dymną. Krakowskie 

Bractwo Kurkowe podjęło się także 

dofinansowania budowy Centrum 

Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 

w Krakowie. 

Główna siedziba Bractwa 

Kurkowego w Krakowie mieści 

się przy ulicy Topolowej. Jest tam 

również park strzelecki, celestat 

– muzeum brackie, w którym znaj-

dują się wszystkie pamiątki, zdjęcia, 

medale, dary od głów państw, od pa-

pieża Jana Pawła II (jego cały strój 

– piuska, peleryna itd.), pamiątki 

po „Najjaśniejszym Panu”, cesarzu 

Franciszku Józefie I. Celestat to od-

dział Muzeum Miasta Krakowa, ale 

jest własnością Bractwa.

Na europejskich strzelnicach 
i salonach 

Chorąży Wiesław Flejtuch jest 

członkiem Bractwa os 2002 roku. 

W tym roku, w dniach od 26 – 31 

sierpnia, brał udział w zjeździe 

bractw strzeleckich w Belgii – Eu-

ropejskim Spotkaniu Strzelców 

Historycznych ze Strzelaniem 

o Godność Europejskiego Króla 

Kurkowego. Opowiada:

W ubiegłym roku Europej-

skim Królem Kurkowym był Polak 

Tadeusz Żyła z Bractwa Kurkowe-

go w Pszczynie. Polacy dwa razy 

z rzędu piastowali tę godność, cze-

go Niemcy nie mogli przeżałować, 

bo u nich niemal w każdej małej 

miejscowości jest klub strzelecki. 

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie zostało założone mniej więcej w tym 

samym czasie, gdy Kraków był lokowany na prawie magdeburskim, czyli ok. 1257 roku.

Jest bodaj najstarszym stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie od czasów średniowiecznych. 

Obecnie liczy 200 członków – w tym większość braci rzeczywistych i kilku honorowych. 

Wśród tego grona czterech braci wywodzi się z naszych stron: Tadeusz Ryś – Król Kurkowy 2008,  

prof. Kazimierz Flaga, Ryszard Maślanka i Wiesław Flejtuch – chorąży Bractwa.

Krakowska konfraternia Bractwa Kurkowego na wyjeździe zagranicznym. Fotografia archiwalna.

Krakowskie Bractwo Kurkowe przed siedzibą ONZ. Fotografia archiwalna.
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Podchodzą do tego tematu bar-

dzo ambicjonalnie. I w tym roku 

w końcu im się udało – wygrał 

strzelec z Niemiec. Na zjeździe było 

około 40 tysięcy ludzi. Była biesia-

da, muzyka, parady bractw strze-

leckich przez miejscowość Kinro-

oy. Nasze bractwo miało zaszczyt 

gościć na zamku u księcia Carla 

Ludwiga de Merode, który podjął 

nas wykwintnym śniadaniem. Po-

dejmowano nas również w Kwa-

terze Głównej NATO i na pikniku 

u gen. Mieczysława Bieńka. Nasza 

delegacja udała się ponadto do sie-

dziby Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli, po której oprowadzał 

nas sam Jerzy Buzek.  

Wiesław Flejtuch jest Chorą-

żym Bractwa. To zaszczyt, funkcja 

reprezentacyjna ale też odpowie-

dzialne zobowiązanie. Nie może 

opuścić niemal żadnej uroczysto-

ści, w której uczestniczy konfrater-

nia. Musi – jak sam twierdzi – dbać 

o dobry wizerunek, etykietę, proto-

kół i tradycję pielęgnowaną przez 

setki lat przez poprzedników. Za 

swoje zasługi został odznaczony 

Brązowym Krzyżem Bractwa Kur-

kowego. Podczas wyjazdu do Belgii 

otrzymał z rąk generała Mieczysła-

wa Bieńka odznakę z biało–czer-

woną flagą i srebrnym orłem. Ce-

remoniarz Bracki Zdzisław Grzela 

pokreślił, że to dowód uznania za 

95 % obecności i udzielanie się we 

wszystkich imprezach brackich.

Droga do Bractwa
Wiesław Flejtuch opowiada: 

Od dawna interesuję się historią 

i tym, jak wyglądało życie w daw-

nej Polsce. Jestem emocjonalnie i ro-

dzinnie związany z Krakowem. Moja 

rodzina mieszkała na ul. Długiej, 

tam, gdzie teraz jest Stowarzyszenie 

„U Siemachy”. Pradziadowie mieli 

dwie piekarnie i sklep z wędlinami 

w Krakowie, niemniej pradziadek 

Wojciech Żak był herbu Odrowąż.

Drugi dziadek, Marian, po różnych 

kolejach losu trafił z Tarnowa do 

Rudnika, gdzie poznał babcię i oże-

nił się z nią. Koledzy należący do 

Bractwa namawiali mnie bym 

przystąpił do konfraterni. W 2002 

roku Marszałek Bractwa Stefan 

Nowak przekonał mnie i został 

moim wprowadzającym. Moim 

drugim wprowadzającym był Ta-

deusz Ryś. Miałem wtedy roczny 

okres kadencji. Jeśli się wytrzyma, 

to zostaje się bratem rzeczywistym. 

Po roku zostałem mianowany przez 

Radę Starszych i przyjęty w poczet 

Bractwa. 

Radość dawania, 
przyjemność istnienia

Działalność Brata Kurkowego 

jest pracą społeczną. Nie daje korzy-

ści materialnych. Niesie z sobą jed-

nak zaszczyty, bo to stowarzyszenie 

elitarne o wysokiej randze. Należy 

do niego 200 członków i jest to ra-

chunek ścisły. Liczba ta zwiększa 

się tylko po przyjęciu honorowych 

członków. 

Co zatem daje człowiekowi 

przynależność do takiego stowa-

rzyszenia prócz dobrowolnie przyj-

mowanych zobowiązań? Podróżu-

ję po świecie i odwiedzam miejsca, 

które rzadko są dostępne dla zwy-

kłego śmiertelnika oraz spotykam 

się z ludźmi z tzw. wyższych sfer. 

Mam wielu wpływowych przyja-

ciół. Ale nade wszystko przynależ-

ność do Bractwa, to przyjemność 

spotykania się z ludźmi, którzy 

chcą pomagać, umieją połączyć 

przyjemne z pożytecznym. Co roku 

organizujemy bale charytatywne, 

które połączone są z aukcją cha-

rytatywną. Przeważnie odbywa 

się on w sali balowej w Kopalni 

Soli w Wieliczce. Zjeżdżają się 

na niego najwybitniejsze postaci 

świata polityki (w tym prezydent, 

premier i ministrowie), biznesu 

i Kościoła. Najbliższy bal będzie 

benefisem na rzecz budowy „Do-

liny Słońca” dla osób niepełno-

sprawnych w Radwanowicach – 

konstatuje chorąży.

Rozmawiała Joanna Gatlik

Krakowskie Bractwo Kurkowe pod-
czas parady w Kinrooy. 

Przy chorągwi konfraterni chrąży 
Wiesław Flejtuch. 

Fotografia archiwalna.

Uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych gminy wzięli 
udział w konkursie organizo-
wanym w kampanii społecznej 
Trzeźwa Małopolska No promil 
– no problem. Mieli wykonać pla-
kat obrazujący ich sprzeciw wo-
bec nietrzeźwych kierowców na 
drogach lub napisać listy apelu-
jące do kierowców o zachowanie 
trzeźwości.

Zwycięzców konkursu i za-
razem reprezentantów gminy 
na szczeblu wojewódzkim wy-
łoniło gminne jury  w składzie: 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa, 
pełnomocnik burmistrza ds. roz-
wiązywania problemów społecz-
nych Anna Kuchta, dyrektor SP 
w Sułkowicach Iwona Dzidek, pe-
dagog Marta Matera, plastyczka 
Ewa Garbień, podinspektor ds. 
promocji gminy Joanna Gatlik 
oraz asp. Szymon Sala. Prace zo-
stały podzielone na dwie kate-
gorie: plakat i list. Listy napisali 
tylko uczniowie z Krzywaczki 
– w sumie było ich 6, w tym jeden 
grupowy, napisany wspólnymi si-
łami klasy V na lekcji wychowaw-
czej. Nagrodzono Kamilę Dybeł 
z kl. II (I miejsce), Jakuba Cyrka 
z kl. III i Dorotę Kosek z kl. III, 
a także V klasę z wychowawcą To-
maszem Kuklą.

Natomiast plakatów nadesła-
no aż 104. Miały one wyrównany 
i wysoki poziom, dlatego długo 
trwały obrady jury. W młodszej 
grupie wiekowej (klasy I–III) zwy-
ciężyli: Wiktor Garbień z klasy II d 
w Sułkowicach, Stanisław Dziuba 
z kl. II z Krzywaczki zajął II miej-
sce, a Bartłomiej Profic z kl. III a 
z Sułkowic – III miejsce.  

W starszej grupie wiekowej 
klas IV – VI zwycięzyła Kinga Gar-
bień z kl. VI b, II miejsce zajęła Wio-
letta Krupa z kl. VI c, a III miejsce 
– Joanna Liszka z kl. VI c ze szkoły 
podstawowej w Sułkowicach. 

W pracach przewijały się mo-
tywy drogi, samochodu, butelki, 
kieliszka i potrąconych ludzi. Dzie-
ci miały różne pomysły i wykonały 
swoje prace różnymi technikami, 
m.in.: farby, plastelina, ołówek, 
kolaże z etykietkami z alkoholi 
i wycinkami z gazet.Nagrodzone 
prace zostaną wysłane na etap 
wojewódzki do Wieliczki, a laure-
atów głównych nagród poznamy 
30 listopada na uroczystym finale 
w Krakowie.

red.
Fotografie nagrodzonych prac na okładce

Konkurs bez promili
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– Obecny niż demograficz-

ny jest nieubłagalny – zauważył 

starosta myślenicki Józef Tomal 

– bezpośredni zwierzchnik szkoły 

podlegającej pod starostwo powia-

towe, zaś burmistrz Piotr Pułka 

(były nauczyciel i wicedyrektor 

ZSZiO w Sułkowicach) powiedział:  

– Szkoła leży na terenie Sułkowic 

i jest naszą szkołą, którą zawsze 

będziemy wspierać i finansowo 

i duchowo. Szkoła ta przynosi splen-

dor miastu, kształci wybitnych ab-

solwentów i świetnych fachowców. 

W imieniu mieszkańców gminy 

bardzo jej za to dziękuję i życzę dal-

szych sukcesów oraz kolejnych, co 

najmniej, 115 lat istnienia.

Iść przed siebie, to znaczy 
mieć świadomość celu

Obecny Zespół Szkół Zawo-

dowych i Ogólnokształcących 

w Sułkowicach, kierując się słowa-

mi Jana Pawła II, idzie wciąż przed 

siebie i od 115 lat ma jeden cel: 

kształcić nowe pokolenia sułko-

wian i okolicznych mieszkańców. 

Dyrektor Aleksandra Korpal roz-

wija tę myśl: Kształcić w zawodzie 

i kształcić człowieka. Wytrwale 

i skutecznie, z poczuciem sensu 

i z profilem odpowiadającym cha-

rakterowi tutejszego przemysłu, 

ale także wprowadzającym nowe 

kierunki, tak, by wykształcić ludzi 

różnych zawodów i specjalności, 

by nie zabrakło w gminie Sułkowi-

ce, ale też w całej Polsce, fachow-

ców z wielu różnorakich dziedzin. 

Szkoły zawodowe – tak ostatnio 

niepopularne wśród młodzieży, 

choć dające bardzo duże możli-

wości, technikum informatyczne 

i mechaniczne, hotelarskie oraz 

organizacji usług gastronomicz-

nych, licea profilowane, szkoły dla 

dorosłych, liceum ogólnokształcą-

ce – każdy może wybrać coś spe-

cjalnie dla siebie, swoich potrzeb, 

umiejętności i sytuacji życiowej. 

Szkoła wyrosła na podwalinach 

bogatej tradycji kowalskiej tutej-

szego regionu, pielęgnuje ją  i chro-

ni od zapomnienia.

Goście, prezenty, życzenia
W sobotę 17 października ob-

chodzono szczególne święto szko-

ły, jubileusz stupiętnastolecia jej 

istnienia oraz poświęcenie nowego 

sztandaru na uroczystej mszy świę-

tej przez ks. Zbigniewa Biskupa, 

który – szczególnym zrządzeniem 

losu – poświęcił także poprzedni 

sztandar przed piętnastoma laty. 

Obecny sztandar jest wzorowany 

na pierwszym z 1930 roku i przed-

stawia na awersie obraz Matki Bo-

skiej Częstochowskiej, a na jego 

rewersie widnieje napis Bóg, Ho-

nor, Ojczyzna, Nauka.  

Jubileusz to okazja do świę-

towania nie tylko dla obecnych 

uczniów, ale także dla absolwen-

tów, dyrekcji, nauczycieli i wszyst-

kich ludzi, bez których o istnieniu 

szkoły nie mogłoby być mowy. 

Historię jednej z najstarszych 

galicyjskich szkół zawodowych 

przypomniała polonistka Urszu-

la Woźnik–Batko. Zaprezentowa-

no również multimedialny pokaz 

slajdów i filmików, a pokazom 

towarzyszyły wspomnienia, ży-

czenia, prezenty i podziękowania. 

Od posła Marka Łatasa począw-

szy, przez kuratora oświaty, sta-

rostę myślenickiego, burmistrza, 

księdza proboszcza (który poda-

rował szkole różaniec otrzymany 

od Jana Pawła II), po dyrektorów 

szkoły podstawowej i gimnazjum 

z Sułkowic oraz z zespołów szkół z 

Lubnia i Dobczyc. 

Najstarszy absolwent uczest-

niczący w zjeździe -  podpułkow-

nik Adam Sołtys – jest absolwen-

tem z roku 1947. Przybył również 

najstarszy żyjący dyrektor Ludwik 

Dziewoński. Wszyscy żyjący dyrek-

torzy, czyli Ludwik Dziewoński, 

Stefan Żuber, Stanisław Kufrej, 

Mirosława Paul i  – sprawująca 

tę funkcję już od osiemnastu lat 

– Aleksandra Korpal otrzymali 

kwiaty i puchary stupiętnastolecia.

Poczęstunek, wernisaż i bal 
Jubileusz to okazja do wspo-

mnień i spotkań po latach. Naj-

pierw w szkole przy gorącym po-

częstunku, później na wernisażu 

w Galerii Internat, gdzie moż-

na było obejrzeć wystawę zdjęć 

z dawnych lat szkolnych pt. Wspo-

mnienia, wspomnienia…, a wie-

czorem na balu – Komersie 2009. 

Od kowadła do komputera
115 lat naszej, sułkowickiej szkoły średniej

Cesarsko – Królewska Szkoła Kowalska, założona w 1894 r  staraniem ówczesnych władz 

gminy Sułkowice, za zgodą władz austriackich, która na pierwszego dyrektora 

powołała asystenta na Politechnice Lwowskiej Franciszka Smereczyńskiego, 

liczyła w pierwszym roku istnienia 11 uczniów i 6 nauczycieli. Obecnie kształci 

ponad 500 uczniów, jednakże były lata, gdy na dwie zmiany uczyło się w niej ponad tysiąc osób.

Przemawia dyrektor Aleksandra  Korpal.

Poczet sztandarowy 
z nowym sztandarem ZSZiO
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Pojawili się na uroczystości absol-

wenci różnych roczników i  profili 

szkół, jednak większość stanowi-

li absolwenci z dawniejszych lat. 

W młodszym pokoleniu jeszcze nie 

zdążyły się obudzić sentymenty. 

Minie zapewne jeszcze kilka lat, 

zanim będą chcieli przypomnieć 

sobie te najpiękniejsze lata. Ba-

wiono się, wspominano i żartowa-

no  do późnych godzin nocnych.

Od kowadła do komputera
Świetną pamiątką i doku-

mentacją jest, wydana specjalnie 

na stupiętnastolecie ZSZiO, książ-

ka zatytułowana: „Rok 1894 C.K. 

Szkoła Kowalska. Od kowadła do 

komputera. Zespół Szkół Zawodo-

wych i Ogólnokształcących. Suł-

kowice 2009”. W wydawnictwie, 

wydanym wspólnymi siłami finan-

sowymi gminy i szkoły, zawarto 

kalendarium szkolne z lat od 1894

–2009 r., liczne fotografie, kilka słów 

o historii szkoły na przestrzeni 115 

lat. Zawiera również wspomnienia 

dyrektorów, uczniów, wywiady, 

poczet dyrektorów, rejestr nauczy-

cieli, wychowawców, absolwentów 

wszystkich roczników, pracowni-

ków administracji i obsługi. 

Książka ta ma niewątpliwą 

wartość historyczną – jest obra-

zem tutejszego społeczeństwa i re-

gionu, przekrojowo ukazuje ważne 

wydarzenia, miejsca i ludzi, którzy 

działali bądź nadal działają na na-

szym terenie. Jest pamiętnikiem 

i pamiątką nie tylko dla absol-

wentów, lecz także dla wszystkich 

przyjaciół szkoły i mieszkańców 

gminy Sułkowice.

tekst i fotografie Joanna Gatlik
Najstarszy żyjący dyrektor ZSZiO 
Ludwik Dziewoński

Sztandar wg projektu z 1930 roku.

Pierwszy budynek szkolny. Fot. z archiwum ZSZiO. Warsztaty szkolne w 1920 roku. Fot. z archiwum ZSZiO.

Społeczność szkolna i goście podczas uroczystości jubileuszowych w szkole.
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Dzień Edukacji Narodowej 
zwyczajowo zwany Dniem Na-
uczyciela, był w tym roku obcho-
dzony w Biertowicach wyjątkowo 
uroczyście. Na uroczystym apelu, 
zorganizowanym specjalnie na tę 
okazję, rodzice przekazali dyrek-
tor Renacie Skrzeczek ufundowa-
ny przez nich sztandar szkoły

Dedykacje i prezenty od gości
Po prezentacji sztandaru przez 

dyrektorkę głos zabrał burmistrz 
Piotr Pułka, który zauważył, że 
proboszcz biertowickiej parafii, 
ks. Jacek Budzoń, dziwnym trafem 
bardzo przypomina patrona szkoły 
Janusza Korczaka, nie tylko z wy-
glądu. Jest to niewątpliwie ciekawy 
zbieg okoliczności. Burmistrz prze-
kazał na ręce dyrektorki Wielki Po-
dróżniczy Atlas Świata z dedykacją, 
a wiceburmistrz Rozalia Oliwa kwia-
ty. Szkoła otrzymała również od wła-
dzy telewizor LCD oraz odtwarzacz 
DVD. Pamiątkową książkę wręczyła 
kierownik Świetlicy Środowiskowej, 
była dyrektor tamtejszej szkoły, Kry-
styna Sosin, która ze wzruszeniem 
wspominała czas spędzony w „uko-
chanych Biertowicach”, wyrażając 
ogromną radość, że jej dawna szko-
ła doczekała się sztandaru i że ona 
może jeszcze raz w niej wystąpić. 

Dyrektor Gimnazjum im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Sułkowicach Stefania Pilch, 
przekazując album, zachęcała rów-
nież uczniów, by po ukończeniu SP 
kontynuowali naukę w jej szkole. 
Również dyrektor ZPO w Krzy-
waczce Mirosław Chmiel sprezen-
tował książkę i złożył szkole życze-
nia wszelkiej pomyślności.

Przedszkolacy z krakowiakiem, 
uczniowie z Korczakiem

W programie artystycznym 
uczniowie przybliżyli widowni po-
stać patrona szkoły Janusza Kor-
czaka i jego życiorys, deklamowali 
wiersze, zaśpiewali kilka piosenek, 
a przedszkolaki dały prawdziwy 
show – iście brawurowo wykonując 
krakowiaka. Taniec nowoczesny 
przedstawiła grupa dziewczyn ze 
starszych klas. Był także Król Ma-
ciuś I wraz z krótką interpretacją.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – Janusz Korczak

Biertowice pod Sztandarem
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach, 

licząca obecnie w sumie 76 uczniów, doczekała się sztandaru

 – symbolu szkoły, odzwierciedlającego jej charakter,  

uwieczniającego jej patrona Janusza Korczaka 

i przynoszącego jej szczególny honor. 

Po części oficjalnej dyrektor 
Renata Skrzeczek zaprosiła gości 
do obejrzenia wystawy poświę-
conej patronowi oraz na wyśmie-
nity poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Biertowic. Sztandar spoczął na 
honorowym miejscu w szkole 
– pod tablicą pamiątkową poświę-
coną Korczakowi.

Poświęcenie sztandaru
Poświęcenie sztandaru odby-

ło się przy okazji bierzmowania 
młodzieży biertowickiej w dniu 
19 października 2009 r. Poświęcił 
go J. E. ks. biskup Józef Guzdek 
podczas mszy świętej odprawionej 
w biertowickim kościele p.w. Matki 
Bożej Różańcowej. Z tej okazji ofi-
cjalny adres okolicznościowy skie-
rował Małopolski Kurator Oświaty. 
Poświęcenie sztandaru miało szer-
szy wymiar, gdyż uczestniczyła 
w nim nie tylko obecna społecz-
ność szkolna, lecz także przedstwi-
ciele dojrzałych pokoleń wyrosłych 
z korzeni biertowickiej szkoły. Na 
uroczystość przybyli również księ-
ża rodacy z Biertowic – Kazimierz 
i Antonii Sławińscy. 

Ks. biskup Józef Guzdek ży-
czył młodzieży, by odważnie, a jed-
nocześnie rozważnie kroczyła przez 
życie; z rozsądkiem, wiarą w siebie 
i w stałej łączności z Bogiem.

Joanna Gatlik

III Turniej o Nagrodę Bur-
mistrza i Puchar ZSZiO zorga-
nizowano 10 listopada, pragnąc 
w ten sposób uczcić 91. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Na Strzelnicy Sportowej 
ZSZiO w Warsztatach Szkolnych 
w Sułkowicach strzelcy rywaliza-
cowali drużynowo i indywidual-
nie. Zawody rozpoczął oddaniem 
symbolicznego strzału na tar-
czę Brat Kurkowy z konfraterni 
w Krakowie – Wiesław Flejtuch.  

W turnieju brały udział trzy-
osobowe drużyny strzeleckie. Ich 
członkowie byli punktowani zespo-
łowo i indywidualnie. Każdy uczest-
nik oddawał pięć strzałów, z czego 
trzy najlepsze były punktowane. 
Suma punktów uzyskanych przez 
wszystkich członków drużyny de-
cydowała o zwycięstwie i zdobyciu 
pucharu.   

W rywalizacji drużynowej 
I miejsce zajęli przedstawiciele 
Zarządu Powiatowego LOK z My-
ślenic – Roman Ajchler, Andrzej 
Kruczek i Grzegorz Kruczek. Na 
II miejscu znaleźli się reprezen-
tanci ZSZiO w Sukowicach – wi-
cedyrektor Tadeusz Pelc, Maciej 
Betlej i Andrzej Pułka. III miejsce 
należało do pracowników Warsz-
tatów Szkolnych w Sułkowicach 
– Andrzeja Ćwiertni, Jacka Bieli 
i Grzegorza Bieli.

Najlepszym Strzelcem w rywali-
zacji indywidualnej okazał się Grze-
gorz Kruczek (najmłodszy uczestnik 
turnieju). Otrzymał on nagrodę Bur-
mistrza Sułkowic – wiatrówkę. Dru-
gie miejsce zajął Andrzej Kruczek, 
a trzecie Roman Ajchler.

Turniej ten to świetna zabawa 
dla uczestników obu płci, niezależ-
nie od wieku. Można się wykazać 
sprawnym okiem i ręką, ale też 
spotkać w sympatycznym gronie 
i rywalizować w czysto sportowych 
zmaganiach, oczywiście z przy-
mrużeniem oka. Organizatorom 
przede wszystkim chodzi przecież 
o to, by integrować społeczność 
lokalną poprzez dostarczanie jej 
pozytywnych wrażeń. 

Turniej na strzelnicy

(jg)

Sztandar SP w Biertowicach. 
fot. Joanna Gatlik

Na strzelnicy w warsztatach ZSZiO. 
fot. Joanna Gatlik
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red.

Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów może otrzymać uczeń 

szkoły ponadgimnazjalnej, który 

otrzymał promocję z wyróżnie-

niem, uzyskując przy tym najwyż-

szą w danej szkole średnią ocen lub 

który wykazuje szczególne uzdol-

nienia w co najmniej jednej dzie-

dzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w pozostałych 

– wyniki co najmniej dobre. 

W tym roku stypendia Preze-

sa Rady Ministrów otrzymało 357 

małopolskich uczniów, natomiast 

stypendia Ministra Edukacji Na-

rodowej – za wybitne osiągnięcia 

edukacyjne – 47 uczniów i absol-

wentów szkół naszego wojewódz-

twa. Jest to najlepszy wynik w kra-

ju. Na drugim miejscu uplasowało 

się województwo śląskie, na trze-

cim – mazowieckie.

Artur Dzigański, w słowach 

skierowanych do stypendystów, 

podkreślił wiodącą pozycję ma-

łopolskiej oświaty w kraju, po-

twierdzoną wysokimi wynikami 

egzaminów zewnętrznych, licz-

nymi sukcesami w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, 

także wynikami Edukacyjnej War-

tości Dodanej. Małopolski Kurator 

Oświaty, dziękując i gratulując sty-

pendystom, wyraził przekonanie, 

że nie jest to kres ich możliwości. 

Gratulując dyrektorom, nauczy-

cielom i rodzicom stypendystów, 

Małopolski Kurator Oświaty po-

wiedział: 

Bez Państwa zaangażowania, 

troski i wrażliwości nie byłoby 

możliwe osiągnięcie tak wysokich 

wyników. Dziękuję, że jesteście 

dla naszych uczniów wspaniały-

mi przewodnikami, odpowiadają-

cymi na młodzieńczy głód wiedzy 

i ciekawości świata.

Agnieszka Sowa, mieszkanka Biertowic, uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu 

w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, otrzymała prestiżowe 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Jako laureatka tego wyróżnienia wzięła udział w spotkaniu stypendystów z Małopolskim 

Kuratorem Oświaty – Arturem Dzigańskim, które miało miejsce 9 listopada 

w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Stypendystka z Biertowic

Agnieszka podkreśla: To duże 

wyróżnienie, ale i motywacja do 

dalszej nauki. Jestem pod wraże-

niem organizacji tego spotkania, 

czuło się wyjątkowość chwili i do-

cenienie naszych codziennych wy-

siłków. 

Uroczystość wręczenia sty-

pendiów uświetnił występ uczniów 

Państwowej Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej II stopnia im. 

Fryderyka Chopina w Krakowie. 

(ag) 

Aktywni razem
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osiem bezrobotnych kobiet 

z terenu naszej gminy wzięło udział 

w II edycji projektu „Aktywni ra-

zem”, realizowanego przez Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Sułko-

wicach, a współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. Głów-

nym celem projektu była Aktywi-

zacja bezrobotnych do efektywne-

go poszukiwania pracy. 

Program obejmował m.in. 

szkolenia z zakresu doradztwa za-

wodowego i psychologicznego, tre-

ning umiejętności i kompetencji 

społecznych, warsztaty aktywne-

go poszukiwania pracy, warsztaty 

z prawnikiem, warsztaty ekonomii 

społecznej i przedsiębiorczości, 

kurs podstawowej obsługi kompu-

tera. Miały one za zadanie:  zwięk-

szenie motywacji do działania 

i zaufania we własne siły, podnie-

sienie samooceny, własnej wartości, 

umiejętności społecznych, zwięk-

szenie komunikacyjnych zdolności 

uczestniczek, motywacji do poszu-

kiwania pracy, a także podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, umożli-

wiających powrót na rynek pracy.

Projekt realizowany był od 21 

kwietnia do 23 października 2009 

roku i zakończył się kursem zawo-

dowym „Kurs małej gastronomii”, 

który finansowany był ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy w My-

ślenicach.

W opinii uczestniczek program 

szkoleń i kursów był  atrakcyjny, 

a założone cele zostały zrealizowa-

ne. Twierdziły, że dzięki uczestnic-

twu w projekcie miały możliwość 

odkrycia swoich mocnych stron, na-

uczenia się ich eksponowania, po-

sługiwania się takimi narzędziami 

w poszukiwaniu pracy jak: kompu-

ter czy internet a na szkoleniach 

z prawnikiem lepiej poznały swoje 

prawa i obowiązki, nie tylko te, któ-

re dotyczą przyszłych pracownic, 

ale również potrzebne w codzien-

nym życiu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

zapowiada, że będzie prowadził ko-

lejne projekty finansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecz-

nego i zaprasza do udziału w nich 

mieszkańców naszej gminy. 

fot. Arleta Garbień
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Inauguracja w OK
Tańcem ludowym i nowo-

czesnym, koncertami wokalno-
instrumentalnymi, mini-spekta-
klem wspomnieniowym, projekcją 
filmu, a  także rozdaniem nagród 
konkursowych zainaugurował ko-
lejny rok działalności kulturalnej 
Gminny Ośrodek Kultury.

Tegoroczna inauguracja nawią-
zywala do obchodów czterdziestole-
cia nadania praw miejskich Sułko-
wicom. Podczas koncertu w dniu 
18 października trzyosobowe koło te-
atralne działające przy ośrodku wraz 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Elegia” 
z Rudnika przedstawiły spektakl 
słowno-muzyczno–taneczny obra-
zujący dawne życie na naszym tere-
nie, specyficzny sułkowicki folklor 
i obyczaje. Występujący prezento-
wali stroje noszone w dawnych Suł-
kowicach, opisywali biedę panującą 
tu w pierwszej połowie XX wieku, 
używając lokalnej gwary. 

Podczas inauguracji nie zabra-
kło zespołu tańca „Retro”, który od 
20 lat daje pokaz swoich umiejętno-
ści tanecznych i sprawnościowych 
na scenie, bawiąc publiczność po-
czuciem rytmu, kolorowymi stroja-
mi i doskonałym zgraniem.

Z kolei występ ZPiT „Elegia” 
był pokazem tańca tradycyjnego, 
pięknych, kolorowych strojów ludo-
wych oraz koncertem pieśni wykony-
wanych gwarą z charakterystyczną 
ludową barwą głosów śpiewających, 
przy akompaniamencie skrzypiec, 
akordeonu, kontrabasu i klarnetu.

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry z siedzibą w Sułkowicach dzia-
ła  zespół gitarowy, który prowadzi 
Mateusz Pitala – student Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Wybrał on 
kilku ze swoich podopiecznych, by 
na inauguracji pokazali publiczności, 
czego nauczyli się na jego zajęciach. 
Popisali się opanowaniem strun nie 
tylko gitarowych, ale i głosowych, 
wykonując polskie i angielskie utwo-
ry rozrywkowe. W koncercie wzięła 
też udział aktorka Małgorzata Krzy-
sica, wykonując mini-recital piose-
nek Hanki Ordonówny.

Kolejnym punktem inaugu-
racyjnego programu było wręcze-
nie nagród dla zwycięzców waka-
cyjnych konkursów: plastycznego, 
fotograficznego oraz na najwięk-
szego grzyba sezonu 2009.

Wieczorem wyświetlono kino-
wy hit Slumdog. Milioner z ulicy. 
Podczas inauguracji w Ośrodku pre-
zentowane były wystawy prac pla-
stycznych mieszkańców Sułkowic: 
Józefa Stręka, Aleksandra Kozika 
oraz Anety Ostafin.

Joanna Gatlik

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sułkowicach kontynuuje projekt 
Senior i junior – wspólne odkrywa-
nie świata, finansowanego ze środ-
ków UE w ramach POKL, Priorytet 
VII, Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji. W projek-
cie uczestniczy 15 dzieci w wieku od 
7 do 10 lat oraz 10 osób dorosłych 
powyżej 60 roku życia.

Po ognisku integracyjnym 
opisanym w poprzednim numerze 
„Klamry” rozpoczęły się regularne 
cotygodniowe spotkania, podczas 
któych wykonano już np.: koszy-
ki wiklinowe (pod okiem mistrza 
Stanisława Markiewicza z Harbuto-
wic), papierowe, suche kompozycje 
kwiatowe, flakony zdobione farba-
mi witrażowymi.  Podczas każdego 
spotkania dzieci uczą się czegoś od 
dorosłych, a same ćwiczą sprawność 
infrmatyczno-techniczną seniorów.

Uczestnicy projektu wzięli 
udział w święcie Seniora w karcz-
mie w Krzywaczce,  w Izbie Tradycji 
w Sułkowicach poznawali tradycję, 
kulturę i zwyczaje naszej ziemi, po-
jechali też na wycieczkę autokarową 
do Parku Miniatur w Inwałdzie. 

Pozostało jeszcze kilka spo-
tkań. Zaplanowano na nich malowa-
nie farbami  akrylowymi, suchymi 
pastelami i przygotowanie prac na 
wystawę  podsumowującą projekt. 
Przewidziane są także: wycieczka 
do Zabytkowej Kuźni w Sułkowi-
cach oraz konkurs informatyczny.

Impreza podsumowująca Pro-
jekt zaplanowana jest na  5 grud-
nia. Połączona będzie z imprezą 
mikołajową, na której  uczestnicy 
pochwalą się osiągnięciami i wy-
konanymi pracami. A może nawet 
pojawi się na niej Święty Mikołaj 
–  ale to jeszcze tajemnica.

Bożena Moskal – koordynator projektu

Wspólne odkrywanie świata
Młodsi i starsi uczą się nawzajem

Wspólne,  aktywne spędzanie wolnego czasu ludzi starszych i dzieci  
pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, umiejętności 
i rozwinięcie  zainteresowań. Dzieci mają okazję poznać 

m.in. tradycje naszego regionu, a osoby starsze dzięki dzie-
ciom poznają nowinki techniczne, a także uczą się korzystać 

z komputera, aparatu fotograficznego, czy telefonu komórkowego.  

Świętowano 6 października. 
Wraz z Seniorami, dziećmi biorący-
mi udział w projekcie i instrukto-
rami na uroczystość przybyli bur-
mistrz i wiceburmistrz. Na pięterku 
w Karczmie nie milkły śmiechy, od-
głosy zadowolenia i dobrej zabawy. 
O samopoczucie seniorów zatrosz-
czyli się równeiż pracownicy karcz-
my, serwując wyśmienite dania.

Czas biesiadującycm bezin-
teresownie umilała Kapela Ludo-
wa „Tęcza” z Maszkowa w gminie 
Iwanowice. Członkiem Tęczy jest 
mieszkaniec Biertowic Marian Wie-
czorek (który zaprosił kapelę do 
nas), a także związany z Krzywacz-
ką artysta grafik Jędrzej Bobowski. 
Zespół działa przy Teatrze Regio-
nalnym w Krakowie. Prowadzi go 

Dzień Seniora w Karczmie
Przedstawiciele seniorów z każdej miejscowości naszej gminy 

zaproszeni zostali w ramach projektu Senior – Junior 
do Karczmy w Krzywaczce na wspólną biesiadę z uczestnikami projektu.

Były serdeczności, długie Polaków rozmowy, smakołyki, kwiaty, 
prezenty włąsnoręcznie wykonane przez dzieci

 i „kawał” znakomitej ludowej muzyki.

Zygmunt Kucharski, a w jego skłąd 
wchodza ponadto: Stefan Derduś 
i Adam Dudziński. Autentyczni 
miłośnicy folkloru, świadomi są 
wartości zachowywania pamięci 
o korzeniach. Do Sułkowic zapałali 
sympatią od pierwszego wejrzenia 
i obiecali wracać tu również przy in-
nych okazjach.   

Jak przystało na dzień świą-
teczny, Seniorom zostały wręczo-
ne kwiaty oraz upominki wyko-
nane włąsnoręcznie przez dzieci 
uczestniczące w projekcie. Dzieci 
przygotowały także program ar-
tystyczny, który zaprezentowały 
zgromadzonym dostojnym oso-
bom z wielkim przejęciem, budząc 
autentyczne wzruszenie.

Anna Witalis Zdrzenicka

Senior – Junior. Projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego
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Wśród wybitnych sy-
nów naszej ziemi jak naj-
jaśniejsza perła lśni postać 
Józefa Sadzika – kapła-
na, wybitnego humani-
sty, męża opatrznościo-
wego polskich twórców 
skazanych na duchową 
i fizyczną banicję w cza-
sach PRL. Z czasem wy-
dawnictwo stało się bez-
cennym uzupełnieniem 
dzieła prowadzonego 
przez Kulturę Paryską, 
łącząc najwartościowsze 
dokonania polskiej huma-
nistyki z dojrzałą myślą 
teologiczną i głębią reli-
gijności filozofów. W krę-
gach humanistycznych 
Editions de Dialogue najbardziej 
cenione jest za serię wydawniczą 
„Znaki czasu”. 

Za redakcji ks. Józefa Sadzi-
ka w Editions de Dialogue opubli-
kowano prace autorów polskich, 
takich jak Karol Wojtyła, Bolesław 
Kominek, Tadeusz Żychiewicz, 
Czesław Miłosz i myślicieli obco-
języcznych (Robert Coffy, Brat 
Roger - założyciel wspólnoty eku-
menicznej w Taize, Joseph Möller, 
Henri de Lubac, Wolfhart Pannen-
berg, Karl Rahner). 

Ogółem wydał ok. 150 pozy-
cji, w tym dokumenty Soboru, en-
cykliki i przemówienia papieskie, 
teksty liturgiczne i modlitewne. 

W 1973 roku ks. Sadzik za-
łożył w paryskim domu palloty-
nów przy ulicy Surcouf ośrodek 
odczytowo-dyskusyjny dla Pola-
ków z kraju i emigracji pod na-
zwą Centrum Dialogu (Centre du 
Dialogue) organizując odczyty 
i wieczory autorskie wybitnych 
pisarzy (głównie Polaków, między 
innymi Czesława Miłosza). Wśród 
przyjaciół ks. Sadzika były takie 

Myśliciel i mecenas kultury polskiej XX wieku rodem z Sułkowic

ks. Józef Sadzik
Kiedy jeszcze nie rozwinął się podziemny ruch wydawniczy, a na dziełach 

najwybitniejszych twórców polskiej literatury ciążył zakaz cenzury, 

on, w założonym przez siebie w Paryżu wydawnictwie Editions de Dialogue 

drukował je, ratując autorów nie tylko przed kulturowym niebytem, 

ale także przez zwyczajną materialną nędzą emigranta i samotnością.

ikony kultury XX wieku, jak Jó-
zef Czapski, Zygmunt Hertz, Jan 
Lebenstein, Sławomir Mrożek 
czy Alina Szapocznikow. Będąc 
od wielu lat przyjacielem Czesła-
wa Miłosza, zainspirował poetę do 
przekładów ksiąg Biblii i współ-
pracował przy ich weryfikacji, 
a Księgę Psalmów i Księgę Hioba 
w jego tłumaczeniu opatrzył wła-
snym wstępem.

W wspomnieniach wielkich 
i zwyczajnych ludzi pozostał czło-
wiekiem skromnym, zawsze po-
zostającym na drugim planie pro-
wadzonych dzieł. Zapamiętany 
został jako gorliwy kapłan i odda-
ny przyjaciel, człowiek światły, nie 
poddający się łatwym wyborom 
i schematycznym rozwiązaniom. 
Dominikańska duchowość Pallo-
tynów pozwalała mu łączyć niepo-
spolite zalety intelektu i głęboką 
formację humanistyczną z żarliwą 
wiarą, odpowiadającą na trudne 
wyzwania współczesnego człowie-
ka oraz dawać jej świadectwo. 

 W Sułkowicach pozostała pa-
mięć o nim jako o dobrym synu 

i życzliwym sąsiedzie. Bar-
dzo ceniony był za to, że 
choć pojechał w daleki świat 
i stał się kimś ważnym, to 
jednak potrafił przyjechać 
do matki i pomagać jej 
w prostych pracach polo-
wych, a z sąsiadami rozma-
wiać tak, jakby nigdy nie 
opuszczał rodzinnej miej-
scowości.

Chociaż zmarł we 
Francji, pochowany został 
na sułkowickim cmentarzu. 
Na jego grobie kwiaty skła-
da nie tylko rodzina i sąsie-
dzi, ale też pamiętają o nim 
władze gminy przy różnych 
świąteczno-patriotycznych 
okolicznościach. Na ten 

grób przybył specjalnie Czesław 
Miłosz, wówczas już ponad osiem-
dziesięcioletni, by pamięć przy-
jaciela uczcić nie tylko wierszem, 
ale i osobistą pielgrzymką. Przy 
tej okazji gościł wówczas w szkole 
w Biertowicach. Trzeba znać Miło-
sza, by wiedzieć, jak wielki i ważny 
był to wyjątek. Ten poeta nie jeździł 
na spotkania w szkołach. Wszak jego 
twórczość jest zbyt trudna dla dziec-
ka czy nawet nastolatka, przesycona 
dużym ładunkiem intelektualnym 
i kulturowym człowieka dojrzałego 
i formującego się w okolicznościach 
światowych wojen i rewolucji syste-
mowych, w świecie totalnego kryzy-
su wartości i poszukiwań, by przy-
wrócić ich właściwie imię. 

A jednak przyjął zaproszenie 
do Biertowic. Może pomyślał, że 
w takiej właśnie szkole przygoto-
wywał się do swojej życiowej misji 
jego przyjaciel Józef? Trudno po-
wiedzieć. Prawdą jest, że był i zo-
stawił niezapomniane wrażenia.

Księdzu Józefowi poświęcił 
wiersz w swoim mistrzowskim to-
mie z 1982 roku Hymn o perle.

Anna Witalis–Zdrzenicka

Ksiądz Józef Sadzik z matką. Fotografia archiwalna



Klamra 1–2 (196–97) styczeń luty 2009

5

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. redaktor numeru: Anna Witalis Zdrzenicka. 
Adres redakcji: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32–440 Sułkowice, telefaks 012 272 14 22

www.sulkowice.pl  email: klamra@sulkowice.pl; Numery archiwalne na stronie www.sbochenek.republika.pl
Skład i łamanie: Anna Witalis Zdrzenicka. Druk: „Styl” Zakład Poligraficzny, ul Ojcowska 1, 31–334 Kraków

Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów bez uprzedniego powiadomienia autorów.

Zgodnie z obowiązującym prawem Klamra nie przyjmuje reklam i ogłoszeń komercyjnych.

„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

1 1 5 

l a t 

Z S Z i O

fo
t.

 J
o

a
n

n
a

 G
a

tl
ik

Czesław Miłosz

Do Józefa Sadzika

Jakże tak można, pośrodku rozmowy 
Zniknąć i nawet nie powiedzieć: „wrócę”, 
I dom od razu mieć wieloechowy, 
Skąd żadnej wieści, tylko szum zakłóceń?

Tak szczerze, to nam obce i Piekło i Niebo,
I Pola Elizejskie i Nirwana. 
A nie ma przewodnika dostojnego 
I mapa lądów nie narysowana.

Ogromny gmach bez murów i podłogi, 
Loty umarłych z krzykami jaskółek, 
I wszystkich plemion ukochane bogi 
I relikwiarze wypalonych królestw? 

Zgiełk nawoływań, labirynt narzeczy,
Porysowane znakami jaskinie? 
Kogo na ziemi ten zaświat pocieszy, 
Co jest i nie jest, zabłyśnie i ginie?

Nie w to ja wierzę, Bo twoja obecność 
Tak dla mnie mocna, że zawsze prawdziwa. 
I chociaż nie wiem, co jest czas, co wieczność, 
Ufam, że słyszysz ten głos, który wzywa. 

Zmień moje życie. Trzeba mi pomocy, 
Tak jak dawałeś, radą i modlitwą. 
Wymawiam imię przebudzony w nocy, 
Leżę i czekam, aż widziadła znikną. 

Żywi z żywymi zanadto złączeni, 
Żebym uznawał moc zamkniętych granic 
I nad podziemną rzeką, w państwie cieni, 
Zgodził się ciebie, żywego, zostawić. 

Niech triumfuje Świętych Obcowanie, 
Oczyszczający ogień, tu i wszędzie, 
I co dzień wspólnie z martwych powstawanie 
Ku Niemu, który jest i był i będzie. 

Berkeley, wrzesień 1980 
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