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Wybory samorządowe listopad 2010

w numerze: Poradnik Wyborcy



Konsekracja kościoła pw. Matki Poskiej Różańcowej w Biertowicach

Podpisanie umowy darowizny budynku ośrodka kultury na rzecz GminyUroczyste otwarcie Delikatesów Centrum na Zielonej w Sułkowicach 
fot. Anna Witalis Zdrzenicka fot. Joanna Gatlik

fot. Joanna Gatlik

Gminny konkurs pieśni patriotycznej fot. Joanna Gatlik
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Ruszyły przygotowania, nabiera rumieńców kampania

Wybory Samorządowe 2010 
Niezbędnik Wyborcy

Od tego wyboru zależeć bę-
dzie bardzo wiele w życiu naszych 
miejscowości, gminy i regionu, 
dlatego udział w nich jest bardzo 
ważny. Głosowanie przez nieobec-
ność oddaje tak naprawdę głos 
najbardziej zdecydowanym. To 
oni zamiast Ciebie wybiorą, kto 
będzie w Twoim imieniu zarządzał 
Twoją najbliższa ojczyzną. 

Chcąc Państwu pomóc w do-
konaniu jak najlepszego wyboru, 
publikujemy poniżej pełne listy 
kandydatów na burmistrza, do 
Rady Miejskiej, Rady Powiatu 
oraz kandydatów z terenu naszej 
gminy do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.

Pamiętajmy! 
Do Rady Miejskiej wybieramy 

tylu kandydatów, ile jest manda-
tów w naszym okregu: 
okręg nr 1 – Sułkowice - ulice: 
Ptasznica, Osiedle Zielona, Szkol-
na, Sucha Góra, Zarzecze, Polna, 
Zagumnie, 1 Maja, Na Oblasek, 21 
Stycznia, Krzywa, Sportowa, Sme-
reczyńskiego – 3 radnych,
okręg nr 2 – Sułkowice – ulice: Ry-
nek, 24 Lipca, Wolności, Ślusarska, 
Wyzwolenia, Kowalska, Na Węgry, 
Wąska, Zagroda, Na Granicy, Ty-
siąclecia, Partyzantów, Starowiej-
ska, 11 Listopada – 4 radnych,
okręg nr 3 – Sołectwo Harbutowi-
ce – 2 radnych,
okręg nr 4 – Sołectwo Rudnik 
– 4 radnych,
okręg nr 5 – Sołectwo Biertowice 
– 1 radny,
okręg nr 6 – Sołectwo Krzywaczka 
– 1 radny.

Do Rady Powiatu i do Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego 
wybieramy po 1 kandydacie.

Kandydaci na Burmistrza
Podajemy w kolejności takiej, jak na listach do głosowania:

 Mardaus Józef  Pułka Piotr Jan  Socha Jan

Kandydaci do Rady Miejskiej
KWW Strażacy
Okręg nr 2
Hodurek Jan

KWW Piotra Pułki 
Okręg nr 1
Korpal Aleksandra Zofia
Sołtys Danuta Teresa
Czaderski Zbigniew Antoni
Okręg nr 2
Sosin Krystyna Małgorzata 
Sroka Anna 
Koźlak Bernadetta Maria 
Gatlik Anna
Okręg nr 3
Horwat Bożena Edyta 
Chodnik Danuta Anna
Okręg nr 4
Szuba Zbigniew Ryszard 
Kaleta Kazimierz Krzysztof 
Jaśkowski Norbert Paweł 
Godzik Józef
Okręg nr 5
Biela Lucyna
Okręg nr 6
Starzec Janusz

KWW Józefa Mardausa – Gospo-
darna Gmina 
Okręg nr 1
Kołodziejczyk Władysława
Łaski Jolanta Maria
Okręg nr 2
Biela Jadwiga 
Hołda Józef Jerzy 
Latoń Stanisław Jan 
Pitala Renata Elżbieta
Okręg nr 3
Chmielik Karol Mieczysław 
Golonka Piotr
Okręg nr 4
Szlachetka Helena 
Góralik Jarosław Grzegorz 
Falc Piotr Henryk 

Malina Stanisław
Okręg nr 5
Moskal Leszek
Okręg nr 6
Lijewski Marek

KWW Jana Sochy 
Okręg nr 1
Moroń Wiesław
Kąś Krystyna
Cudak Anna Maria
Okręg nr 2
Grabczyk Artur
Okręg nr 3
Boczkaja Anna 
Liszka Marek
Okręg nr 4
Socha Jan
Okręg nr 5
Król Kazimierz Adam
Okręg nr 6
Łagosz Tadeusz Stanisław

KW Prawica Rzeczypospolitej 
Okręg nr 1
Matulska Aleksandra Kazimiera
Ptak Joanna Krystyna

KWW „Porozumienie 2010” 
Okręg nr 1
Malina Małgorzata Bogusława
Okręg nr 2
Majocha Stanisław Andrzej 
Boczkaja Stanisław Bogdan
Okręg nr 4
Wolski Waldemar Piotr 
Mysza Krzysztof Marek

KWW Ruch Wyborców Janusza 
Korwin-Mikke
Okręg nr 4
Krzywoń Tadeusz Stanisław 
Pająk Józef

W trzecią niedzielę miesiąca, 21 listopada wybierzemy Burmistrza i Radę Miejską, 
swoich kandydatów do Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Malopolskiego 

na najbliższe 4 lata. 
Pamiętajmy, by do głosowania nie zapomnieć dowodu osobistego. Warto też sprawdzić, czy zosta-
liśmy ujęci na liście do głosowania. Jeżeli ktoś chce głosować w miejscu, gdzie mieszka, lecz nie 

jest zameldowany, musi wcześniej dopisać się do s p i s u  w y b o r c ó w  w Urzędzie Miejskim.

Przyszli radni są tuż obok Ciebie.  
– hasło ogólnopolskiej kampanii 

Wybory Samorządowe 2010
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W wyborach do Rady Powiatu 
nasza gmina jest Okręgiem nr 2. 

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Frosztęga Zofia 
2. Pułka Andrzej 
3. Brożyna Zofia 
4. Płoszczyca Jan 
5. Judasz Marian 

KW Platforma Obywatelska RP
1. Trojan Krzysztof 
2. Biernat Stanisław 
3. Góralik Marek Mirosław 
4. Kania Maria Małgorzata 
5. Moskal Łukasz Sławomir 
6. Ciaputa Stanisław 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Budzoń Piotr Wojciech 
2. Piwowarski Andrzej 
3. Rozum Maria Kazimiera 
4. Skrzypek Krzysztof Ryszard 
5. Sułek Halina 
6. Leniartek Józef

KWW Forum Ziemi Myślenickiej
1. Góralik Zofia Józefa 
2. Biernat Marta Anna      
3. Latoń Jan 
4. Burda Grzegorz Józef 
5. Mól Jadwiga Agnieszka 
6. Miziura Jolanta Lucyna 

KWW Praworządność i Praca
1. Łaski Edward 
2. Garbień Krystyna Stanisława 
3. Tyrawa Leszek Stanisław 
4. Dzieża Katarzyna 
5. Burkat Jacek Marek

KWW Partnerstwo w Samorządzie
1. Mardaus Józef 
2. Stopa Stanisław Wincenty 
3. Latoń Władysława 
4. Kuźniar Adam Józef 
5. Kania Maria 
6. Oliwa Roman 

KWW Ruch Wyborców Janusza 
Korwin-Mikke
1. Stręk Józef Mirosław 
2. Gromala Dariusz Hubert 
3. Światłoń Witold 
4. Szafraniec Janusz Jacek 

Kandydaci na radnych 
do Rady Powiatu

W wyborach do Sejmiku nasz 
powiat należy do okręgu numer 4. 
Obok nazwiska podajemy numer 
na liście.

Lista nr 4 – KW Platforma Oby-
watelska RP 
8. Bobowska Joanna Grażyna 

Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawie-
dliwość
13. Światłoń Krystyna

Lista nr 11 – KW Prawica Rze-
czypospolitej
4. Oliwa Rozalia
6. Pułka Tadeusz

Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Lewica
5. Góralik Ludwik Marian

Kandydaci do Sejmiku 
Województwa Małopolskiego
z gminy Sułkowice

Wybrane z numeru:

Wywiad ze Stanisławem Strękiem           s. 14

Sprawozdanie z kadencji         s. 11-13 280 komputerów z POIG          s. 22

Prawda w księgach rachunkowych  s. 8 Nagrody samorządowe                s. 15

Krzonówka produktem regionalnym s.  7 Konsekracja kościoła w Biertowicach  s. 20

Wierni Sprzedawcy „Klamry”         s. 13–16

Gminny Dzień Seniora            s. 12

Samorząd  Gminy Sułkowice kadencji. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: burmistrz Piotr 
Pułka i przewodniczący RM Jan Socha. W drugim rzędzie stoją od lewej: Małgorzata Dziadko-
wiec – sekretarz gminy, Teresa Garbień – skarbnik gminy, Teresa Kania – kierownik referatu 
organizacyjnego, Rozalia Oliwa – wiceburmistrz, Piotr Budzoń i Danuta Chodnik – radni, Marta 
Biernat– wiceprzewodnicząca RM, Jan Hodurek, Stanisław Latoń, Leszek Moskal, Piotr Sroka 
i Stanisław Włoch – radni. W górnym rzędzie stoją od lewej: Wiesław Moroń – wiceprzewodniczą-
cy RM, Zbigniew Szuba, Janusz Starzec, Leszek Tyrawa , Halina Szlachetka, Zofia Góralik 
i Lucyna Biela – radni.        Fot. Joanna Gatlik

Wybory samorządowe 2010
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Powodziowe
Zakończono rozliczenie pierw-

szej transzy dotacji na usuwanie 
skutków powodzi – kanalizacja sa-
nitarna i czyszczenie zbiorników. 
Ze środków promesy powodziowej 
prowadzone są prace przy remon-
cie drogi na Końcówkę, na Jaworze 
i obok cmentarza w Harbutowi-
cach. Zlecona już została odbudo-
wa nawierzchni i remont przepustu 
w drodze ul. Słonecznej w Rudniku. 

Kontynuacje
Z najpoważniejszych inwe-

stycji kontynuowana jest budowa 
wodociągu w Sułkowicach i budo-
wa skrzydła gimnazjum oraz hali 
sportowej w Rudniku, a przedszko-
le w Krzywaczce rośnie w oczach. 
Powstał już parter budynku, któ-
ry 20 października 2010 r. został 
zalany betonem. Widać już szyb 
windowy oraz zarys wejścia do bu-
dynku z zewnątrz oraz drugiego, 
które będzie połączone specjalnie 
ze starym budynkiem szkolnym 
wiatą, która umożliwi bezpośred-
nie przejście między starą i nową 
częścią ZPO w Krzywaczce. 

Finalizowane prace
Dobiegają końca prace przy IV 

etapie kanalizacji Sułkowic. Wciąż 
zgłaszają się nowi właściciele 
z prośbą o podłączenie ich posesji 
do sieci, stąd trzeba było zaprojek-
tować nowe odcinki, nieprzewidzia-
ne wcześniej w projekcie głównym. 

Na ukończeniu jest budowa 
chodnika przy ul. Dolnej w Rudni-
ku. Również w Rudniku właśnie 
zakończył się remont chodnika 
przy placu parkingowym przy ko-
ściele. Pracownicy grupy gospo-
darczej UM ułożyli tam kostkę.

Aktualnie trwają ostatnie prace 
wykończeniowe przy Centrum Kul-
tury w Krzywaczce, które w połowie 
listopada zostanie oficjalne oddane 
do użytku mieszkańcom. Przy go-
towym już parkingu układany jest 
chodnik. Koło budynku posadzono 
drzewa i ozdobne krzewy. Całość 
prezentuje się coraz okazalej.

Wielkie sprzątanie cmentarzy
Gmina przygotowywała się 

także do dnia Wszystkich Świę-
tych. Grupa Gospodarcza Urzędu 
Miejskiego wysprzątała okolice 
cmentarzy i kościołów. Na teren 

cmentarza w Sułkowicach, w po-
rozumieniu z ks. proboszczem 
Stanisławem Jaśkowcem, dopro-
wadzona została woda.

Umocnienie wałów rzecznych
Na Skawince w Sułkowicach 

od kilku  miesięcy trwają prace 
umocnieniowe wałów rzecznych, 
których koszt w wysokości 2,5 mln 
zł pokrywa w całości Małopolski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. Zakres prac przebiega 
od kładki na Zielonej po połączenia 
potoków Harbutówki i Gościbi  (nie-
daleko GS w Sułkowicach). Wyko-
nawcy skończyli już pracę przy daw-
nym wodospadzie (koło „Piscali”), 
gdzie od strony ul. 1 Maja układali 
kosze kamienne, odgrodzone spe-
cjalną wytrzymałą nieprzepuszcza-
jącą folią, by woda nie podmywała 
(jak przy ostatnich powodziach) 
drogi, która niebezpiecznie zaczęła 
się zapadać. Poza tym zostały wy-
prostowane i odmalowane barierki 
zabezpieczające chodnik przy ulicy 
1 Maja od biegnącej w dole rzeki. 

Projektowane jest już również 
zabezpieczenie potoku Gościbia 
od połączenia potoków Harbutów-
ki i Gościbi do gimnazjum w Suł-
kowicach oraz od regulacji zalewu 
w górę w stronę Jasienicy 350 m, 
jak również remont stopnia wod-
nego połączenia potoków Harbu-
tówki i Gościbi. Aktualizowany 
jest także projekt potoku Harbu-
tówka od ul. Wolności do Cisów 
w Harbutowicach.

Z funduszy sołeckich w 2011 r.
19 i 25 września odbyły się 

zebrania wiejskie, które uchwa-
liły zadania do realizacji w roku 
2011 z funduszu sołeckiego. 

W poszczególnych miejsco-
wościach pieniądze te przezna-
czone będą na:
B i e r t o w i c e  – urządzenie bo-
iska trawiastego ogólnodostępne-
go na działce gminnej;
H a r b u t o w i c e  – wykonanie par-
kingu przy kościele parafialnym;
K r z y w a c z k a  – wykonanie par-
kingu w centrum wsi;
R u d n i k  – modernizacja na-
wierzchni parkingu przy kościele.

Na zebraniach mieszkańcy 
orzekli, że  podjęta w 2009 roku 
uchwała o utworzeniu funduszu 
sołeckiego sprawdziła się. Pienią-
dze te zostały ich zdaniem dobrze 
spożytkowane, przyczyniając się 
do poprawy estetyki i warunków 
życia w ich miejscowościach. Część 
zaplanowanych zadań można było 
wykonać dzięki grupie gospodar-
czej UM, która wyspecjalizowała 
się w kładzeniu kostki i wykonuje 
te prace w wysokiej jakości.

Zgodnie z niepisaną umową, 
również Rada Osiedla w S u ł k o -
w i c a c h  będzie mogła w przyszłym 
roku zadysponować podobną kwotę 
jak rady sołeckie. Na posiedzeniu 
Rady postanowiono, że pieniądze te 
będą wydatkowane na urządzenie 
placu zabaw przy przedszkolu nr 3.

Remonty, naprawy, umocnienia w gminie Sułkowice

Październik w inwestycjach
Choć aura coraz mniej sprzyjająca, temperatura spada poniżej zera, to prace na zewnątrz ciągle trwają.  

Są to inwestycje przewidziane w tym roku budżetowym. Część z nich jest już dokańczana, 
inne, jak np. budowę zalewu rekreacyjnego – dopiero teraz będzie można rozpocząć.

Doprowadzanie wody do cmentarza w Sułkowicach.  Fot. Joanna Gatlik

Joanna Gatlik
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Od kilku lat sułkowicki Urząd 
Miejski zatrudnia bezrobotnych 
w ramach stażów (od 2007 roku 32 
osoby), robót publicznych (41 osób), 
prac interwencyjnych (22 osoby), 
prac społecznie użytecznych (19 
osób) i przygotowania zawodowego 
(8 osób). W samym Urzędzie Miej-
skim w ubiegłym roku było aż 39 
osób, w tym do tej pory - 35. A bezro-
botnych zatrudniają też szkoły, świe-
tlica i wszystkie inne jednostki orga-
nizacyjne gminy. Wiele z tych osób, 
o ile się sprawdzą, przechodzi z jed-
nej formy zatrudnienia w drugą. Są 
i tacy, którzy zostają w urzędzie na 
stałe – jak Zuzanna czy Kazimierz. 

Nasze pracowite GG
Tak więc to głównie w opar-

ciu o kontrakty z PUP funkcjonu-
je grupa gospodarcza, która dba 
o czystość miasta i wsi naszej gmi-
ny, pielęgnuje zieleń na skwerach 
i placykach, a także wykonuje 
część remontów. GG adaptowała 
np. zwolnione mieszkanie w domu 
nauczyciela w Harbutowicach na 
świetlicę dla szkoły, brukowała 
parkingi, wykonywała prace przy 
urządzaniu centrum Biertowic czy 
otoczenia placówek handlowych na 
Zielonej, przy wjeździe do miasta. 

Oczko w głowie
GG to oczko w głowie sekre-

tarz gminy Małgorzaty Dziadko-

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Pięknieje nam miasto i gmina
Nie ma takiego śmiecia, który by się ukrył przed Zuzą Róg; nawet po pracy, gdy zwyczajnie wraca 

do domu, żadnemu nie przepuści. Wszystkie nowe parkingi w gminie poczuły mocną rękę Kazka Kuca, 
a Romek Stręk z rozrzewnieniem patrzy na kwietne rabaty przy parkingu na Zielonej: „Ja tę tawułę 
sadziłem. Tu nie ma dobrej ziemi, sam kamień. Z rzeki nosiłem wodę, podlewałem,  żeby się przyjęła. 
I rośnie”. Pani Zuzanna i Pan Kazimierz, wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi 

za pracę zatrudnianych osób bezrobotnych Stanisławem Skrzeczkiem, Stanisławem Garbieniem 
i Wacławem Moroniem, stanowią trzon grupy gospodarczej, sułkowickiej GG. 

Dziś sami są już pracownikami UM. Zaczynali w ramach kontraktów z Powiatowym Urzędem Pracy.

wiec, która za punkt honoru przy-
jęła sobie doprowadzenie centrów 
wszystkich miejscowości gminy 
do przyjemniejszego wyglądu. Za-
leży jej także na zgraniu zespołu, 
tworzeniu więzi między ludźmi, 
tak by się identyfikowali z tym, 
co robią. Sama zabiega w Powiato-
wym Urzędzie Pracy o tych „swo-
ich ludzi” i nie kryje wdzięczności 
dla PUP za pomocną dłoń, życzli-
wą poradę i otwartość na potrzeby 
gminy. Dzięki możliwościom, ja-
kie stwarza zatrudnianie pracow-
ników przez PUP, snuje odważne 
plany na przyszłość.

PUP daje ludziom szansę
– Bardzo cenimy sobie współ-

pracę z Powiatowym Urzędem Pra-
cy, bo daje ludziom szansę. To są 
przecież nasi mieszkańcy, którzy 
często pozostawali bez żadnego do-
chodu. Dzięki współpracy z PUP mo-
żemy ich choć okresowo zatrudniać, 
a przecież to nie tylko kwestia zarob-
ku. Równie ważne jest wyrwanie ich 
z apatii. Dzięki tym formom pracy 
przekonują się, że są wiele warci, 
potrafią pracować, poznają korzy-
ści społeczne płynące z przywróce-
nia do aktywnego życia, są lubiani 
w pracy. Widać, że zależy im na tym, 
by dobrze wypaść, więc uczą się dys-
cypliny pracy, starają się rzetelnie 
wypełniać powierzone im obowiąz-
ki – mówi burmistrz Piotr Pułka.

Współpracę z PUP chwali tak-
że szefowa Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Józefa Bernecka, która 
podkreśla, jak bardzo urząd pracy 
wspomaga działania ośrodka skie-
rowane na aktywizację zawodową 
bezrobotnych i ludzi zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Do-
radca zawodowy z PUP Mariusz 
Michno, po kilku latach współpra-
cy, dziś jest formalnie zatrudniany 
przy projektach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, prowadzo-
nych przez OPS w Sułkowicach.

(awz)

Klomby na sułkowickim Rynku. Fot. Joanna Gatlik.

Parking na Zielonej.       fot. Joanna Gatlik
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Wicemarszałek Wojciech 
Kozak podkreślał bardzo do-
brze przygotowany wniosek 
wraz z udokumentowaniem 
aplikacji. Nad tym wnioskiem 
przez kilka miesięcy pracowali 
urzędnicy, zdając sobie spra-
wę z promocyjnego znaczenia 
posiadania własnego produktu 
tradycyjnego dla gminy. Może 

inne województwa mają więcej 

pozycji na tej liście, ale wnioski 

z Małopolski są zawsze dobrze 

i solidnie przygotowane – dodał 
nie bez dumy wicemarszałek. 
Wojciech Kozak generalnie nie 
krył dumy z przynależności do 
swojego regionu – pod wieloma 
względami (oświata, kultura, 
przedsiębiorczość, atrakcyjność tu-
rystyczna, tradycja) przodującego 
w kraju. Możemy być dumni, że je-

steśmy z Małopolski – podkreślał.
Z krzonówką w Urzędzie Mar-

szałkowskim wystąpiła delegacja 
gminy z burmistrzem Piotrem 
Pułką, wiceburmistrz Rozalią Oli-
wą i sekretarz gminy Małgorzatą 
Dziadkowiec, wspierana przez Sto-
warzyszenie Gospodyń. Nawiasem 
mówiąc burmistrz i wiceburmistrz 
są członkami Stowarzyszenia, co 
więcej, burmistrz sam gotuje krzo-
nówkę wg własnych rodzinnych 
tradycji, o czym opowiadał pod-
czas posiedzenia komisji. 

Oczywiście była degustacja. 
Przy okrągłym stole sali konferen-
cyjnej członkowie rady i trzy dele-
gacje z produktami do rejestracji 
zasiadły z łyżkami i wyrafinowa-
nym podniebieniem. Krzonówka 
ugotowana przez nasze Hanki ze 
Stowarzyszenia – prezeskę Annę 
Judasz i skarbnik Annę Gatlik 
– roztoczyła taką woń na cały bu-
dynek, że co chwilę uchylały się 
drzwi i nieśmiały delikwent spraw-
dzał, co tak pięknie pachnie, otrzy-
mując swoją porcję specjału. Do 
krzonówki sułkowickie Gospody-
nie podały chleb upieczony przez 
Zofię Nędzową z – jak to podkreślił 
Wojciech Kozak – nutą oregano. 

Oprócz sułkowickiej krzonów-
ki na posiedzeniu rada zaopiniowała 

Drugi produkt tradycyjny powiatu myślenickiego

Krzonówka potęgą jest i basta
Sułkowicka krzonówka godna jest  wpisania na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 

obok takich specjałów jak: oscypek, kiełbasa lisiecka, obwarzanek krakowski, czy śliwowica łącka 
– orzekła na posiedzeniu 29 września, ostatnim już w tej kadencji, Małopolska Rada 

ds. Produktów Tradycyjnych i skierowała nasz wniosek do Warszawy.

pozytywnie jeszcze dwa produkty: 
chleb męciński i syropy owocowe 
z Tenczynka (znane od lat jako soki 
wysokosłodzone, jednak wymogi 
unijne narzuciły im nazwę syro-
pów). Chleb z Męciny prezentowa-
ła rodzina Piwowarów: matka Kazi-
miera z synem Markiem i jego żoną 
Haliną. Wraz z nimi na posiedzenie 
przybył malutki, bardzo grzeczny 
i pogodny Piotruś (no bo gdzie 
miał zostać, skoro rodzice wraz 
i babcią pojechali do Krakowa). 
Kazimiera Piwowar opowiedziała 
o tym, jak piecze się ten chleb ra-

zowy z domieszką białej mąki,  
w piecu chlebowym opalanym 
drewnem. Z tego samego pieca, 
już poza konkursem, na stole 
zagościły kołacze z serem i śliw-
kami. 

Firma przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego Tenczynek 
swoją tradycję wywodzi z cza-
sów Jana III Sobieskiego, od 
1655 roku.  Syropy owocowe 
zaprezentowała radzie główny 
technolog firmy Dorota Worob-
kiewicz. Podkreśliła, że syropy 
produkowane są w Tenczynku 
dawnym sposobem, bez żad-
nych dodatków chemicznych, 
jedynie na bazie owoców i cukru. 
Zakład wciąż wzbogaca swoją 

ofertę, opracowując nowe kom-
pozycje, takie jak np. – malinowy 
z lipą, malinowo-porzeczkowy czy 
jarzębinowo-jabłkowy – receptury 
odtworzone ze starych, galicyjskich 
przepisów ze Lwowa.

Po wpisaniu na listę przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa sułkowickiej 
krzonówki, chleba męcińskiego 
i syropów owocowych z Tenczynka 
Małopolska będzie miała 42 zare-
jestrowane produkty tradycyjne.

- Po co tak poważna instytucja, 
jak urząd marszałkowski tyle uwagi 
poświęca tradycyjnemu jedzeniu? 

Jednogłośnie „za” krzonówką.  
Fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Sułkowicką krzonówkę milcząc żwawo jedli. Fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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– zapytaliśmy marszałka Wojciecha 
Kozaka. – Bo to jest nasz poważny 
atut w Małopolsce, nasza wizytów-
ka turystyczna i standard wyma-
gany przez mieszkańców. Wysoki 
poziom kultury, to także dbanie 
o kulturę kulinarną naszego regio-
nu – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

W tym samym duchu rozma-
wiano przy stole o Małopolskim 
Smaku – festiwalu organizowa-
nym cyklicznie przez urząd mar-
szałkowski od 2005 roku i stał się 
największym wydarzeniem kuli-
narnym w Polsce. Zwracano przy 
tym uwagę, że produkty chlubiące 
się marką małopolskiego smaku, 
muszą zachowywać wysoką jakość 
i nie mogą obniżać standardu, bo 
zrażony klient już nie wróci. A wy-
magania krakowian są bardzo wy-
sokie. – Musi być w tym serce, bo 
bez serca, to ani u was satysfakcji, 
ani u nas radości – mówiła Ewa 
Obara.

Naszą sułkowicką krzonówkę 
smakowała i dokonywała jej oce-
ny merytorycznej Rada ds. Pro-
duktów Tradycyjnych w składzie: 
przewodniczący Wojciech Kozak 
– Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, wiceprzewodni-
cząca Aneta Helak-Świechow-
ska p.o. Dyrektora Departamen-
tu Rolnictwa i Geologii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, Elżbieta Kantor 
– Dyrektor Departamentu Promo-
cji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopol-
skiego, Kazimierz Czekaj – Prezes 
Zarządu Jurajskiej Izby Gospo-
darczej, Przedstawiciel Rady Kra-
jowej Polskiej Izby Produktów 
Regionalnych i Lokalnych, Adam 
Kwaśniak – Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Modernizacji 
Terenów Wiejskich Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego, Marek 
Kwiatkowski – Dyrektor Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach, prof. dr 
hab. Ewa Cieślik – przedstawiciel 
Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, Krystyna Reinfuss-Janusz 
- przedstawiciel Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie, Ewa Oba-
ra – przedstawiciel Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A., Karol Zachwieja – przedsta-
wiciel Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Jan Hamerski – wiceprezes Zarzą-
du Głównego  Związku Podhalan, 
Jacek Szklarek – prezes Slow Food 
Polska, Antoni Madej – Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Małopolska 
Izba Produktów Regionalnych, 
Tradycyjnych i Ekologicznych.

(awz)

Liczby mówią za siebie

Prawda w księgach
rachunkowych

Podkreślam – samorządu, 
a nie burmistrza. Wszystkie bo-
wiem decyzje finansowe podejmo-
wane były decyzją Rady Miejskiej, 
a planowanie inwestycji odbywało 
się z szerokim udziałem samorza-
dów poszczególnych miejscowości, 
organizacji pozarządowych i zebrań 
mieszkańców. 

Co więcej, są obroną pracowni-
ków Urzędu Miejskiego, którzy rze-
telnie i odpowiedzialnie wypełniali 
swoją pracę. Jestem im za to bardzo 
wdzięczny i tym bardziej przykro mi, 
że dziś rykoszetem stają się ofiarami 
krzywdzacych pomówień.  W gminie 
prowadzone były kontrole organów 
nadrzędnych i jeśli kiedykolwiek 
wskazywano nam niedociągnięcia 
i nakazywano ich  naprawienie, to 
były one dziedzictwem po poprzed-
nich włodarzach gminy. To nie są 
słowa bez pokrycia. Mamy przecież 
protokoły pokontrolne.

Zarzuca nam się nieudolność 
i niegospodarność. Proszę spojrzeć 
na wysokość dochodów w tabelach 
obok i wysokość nakładów na in-
westycje w poszczególnych latach 
tej kadencji oraz poprzedniej. 
W tej kadencji na inwestycje wy-
daliśmy 33 mln zł. O ponad 10 mln 
zł więcej niż w poprzedniej. 

Zarzuca nam się nadmierne za-
dłużenie gminy. Tymczasem, jak wi-
dać gołym okiem, obsługa zadłuże-
nia gminy jest obecnie, w stosunku 
do mocno podniesionych dochodów 
gminy, niższa niż poprzednio. Ow-
szem, kwota pożyczek jest wyższa, 
niemniej daleko jeszcze do dopusz-
czalnego prawem progu zadłużenia 
gminy. Nawiasem mówiąc, utrzy-
muje się ono na poziomie stawianej 
za wzór w Małopolsce gminy Myśle-
nice. Duża jego część wynika stąd, że 
nie chcieliśmy czekać z inwestycja-
mi na pieniądze unijne, lecz wyko-
nujemy je na bieżąco, prefinansując 

Szanowni Czytelnicy „Klamry”, chcieliśmy tego uniknąć. Nie 
chcieliśmy i nie chcemy angażować „Klamry” do bezpośredniej kam-
panii wyborczej. Ponieważ jest to jednak gazeta gminna, wydawana 
od 2007 roku przez burmistrza – przypomnę – na zdecydowane żąda-
nie rady miejskiej, nie może nikogo dziwić ani bulwersować, że na jej 
właśnie łamach zamieszczamy dane, które są obroną wciąż pracują-
cego na rzecz gminy samorządu i urzędu. 

wykonywane prace z nisko oprocen-
towanych pożyczek Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Pożyczki te 
są umarzane do 45% po wykonaniu 
inwestycji i wystapieniu efektu eko-
logicznego. Z prostego rachunku 
wynika więc, że prawie połowę poży-
czonych pieniędzy nie trzeba będzie 
spłacać. Ta proporcja okaże sie jesz-
cze korzystniejsza po przyznaniu 
wreszcie naszej gminie – zapewne 
po wyborach, bo to taki element po-
litycznej gry – wypracowanych przez 
naszych specjalistów finansów euro-
pejskich z POIŚ, o czym byliśmy już 
wielokrotnie zapewniani.

Jest jeszcze jeden aspekt nie 
wyszczególniony w tabelach. Za-
wsze oburzał mnie fakt, że nasza 
gmina pobierała bezprawnie od 
mieszkańców pieniądze – formę 
darowizny – na rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. To 
są zadania własne gminy i od wielu 
lat nie wolno ich współfinansować 
wpłatami mieszkańców. Miesz-
kaniec ma opłacić jedynie koszta 
wykonania przyłacza od granicy 
swojej działki do własnego domu. 
W poprzedniej kadencji te wpła-
ty wyniosły 711 tys. 120 zł.  Jedną 
z pierwszych uchwał podjętych 
przez nasz samorząd, było zniesie-
nie tego bezprawnego procederu. 
Gmina nie pobrała od mieszkań-
ców ani grosza. Dzięki negocjacjom 
prowadzonym z wykonawcami 
wodociągów i kanalizacji, koszty 
wykonania instalacji przyłaczają-
cych prywatne domy do sieci, były 
znacznie niższe niż gdyby były za-
mawiane przez każdego osobno. 
Była też możliwość rozłożenia ich 
na raty dostosowane do indywidu-
alnych możliwości. 

Jako pracownicy Urzędu 
Miejskiego mamy czyste sumie-
nie. Po zakończonej kadencji po-
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zostawiamy gminę rozwijającą się, 
z coraz lepszymi perspektywami 
i większymi możliwościami. Pra-
cowaliśmy rzetelnie, mnożąc ta-
lenty każdego z nas tak, by dobrze 
służyły mieszkańcom. 

Nie pozwolę na to, by jakakol-
wiek kampania wyborcza brukała 
nasze dobre imię i podważała na-
szą dobrą wolę. Obejmując urząd 
burmistrza oświadczyłem, że „naj-
ważniejsi są ludzie”. Tej dewizie 
pozostałem wierny w działaniach 
na rzecz mieszkańców. Pozostaję 
jej też wierny, gdy mowa o wspania-
łym zespole ludzi, którym przyszło 
mi przez te cztery lata kierować.

Piotr Pułka, 
burmistrz

Informacja skarbnik 
Teresy Garbień:

Na budowę kanalizacji nasza 
gmina aplikuje o dotację z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w wysokości 27 mln 
820 tys. 122 zł. Ponadto gmina apli-
kuje do Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich o finansowanie in-
westycji w wysokości 11 tys. 246 zł 
i do Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka o 715 tys. 765 
zł. Aplikacje do innych funduszy 
złożyły również jednostki organiza-
cyjne gminy, w tym biblioteka i po 
raz kolejny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.  Łącznie z funduszy UE 
gmina spodziewa się otrzymać po-
nad 28 mln 547 tys. zł, a ma ponad-
to przyznane już środki z PROW 
253 tys. zł oraz na MRPO ponad 2,5 
mln. zł na budowę zalewu. 

Zadłużenie gminy Sułkowice 
w związku z pożyczkami na wkła-
dy inwestycyjne wynosi tylko 34%, 
a do końca roku osiągnie ono poziom 
46% dochodów budżetu. Chociaż 
wydaje się to dużo, to jednak dale-
ko jeszcze do dopuszczalnej normy 
60% zadłużenia, którą wiele gmin 
i tak już przekroczyło. Duża część 
tego zadłużenia, to wyprzedzające fi-
nansowanie inwestycji, na które gmi-
na ma przyznane środki zewnętrzne, 
i które zostaną gminie zwrócone po 
wykonaniu inwestycji.

Dzięki decyzji o prefinansowa-
niu inwestycji kanalizacyjnych z po-
życzek WFOŚiGW, gmina wkrótce 
będzie zaopatrzona w wodę, kanali-
zację i nowe moduły własnej oczysz-
czalni ścieków. W miarę jak znikają 
śmierdzące ścieki, chętniej pojawia-
ją się inwestorzy, dający mieszkań-
com pracę, a gminie możliwości dal-
szego rozwoju.
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Sprawozdanie samorządu

V kadencja 2007–2010
Okres 2007 – 2010 to czas dynamicznego rozwoju Gminy Sułkowice. Zmieniło się oblicze naszego 
miasta i naszych wsi. Poczynione inwestycje znacznie podniosły standard życia mieszkańców. 

Udało nam się pobudzić aktywność społeczną zarówno organizacji społecznych, jak przedsiębiorców. 
W gminie z roku na rok przybywa inwestorów zapewniających mieszkańcom coraz większy zakres 
usług oraz nowe miejsca pracy. Przygotowana dokumentacja strategiczna zabezpiecza możliwości 

dalszego płynnego inwestowania i utrzymania tempa rowoju gminy przez wiele następnych lat.

Nakłady inwestycyjne
Inwestycje rozpoczęły się 

od samego początku kadencji. 
W roku 2007 przeznaczyliśmy na 
nie 5,2 mln zł. W tym okresie m.in. 
wykonaliśmy niemal stuprocen-
tową kanalizację Biertowic. Jed-
nak przez pierwsze dwa lata nie 
mogliśmy inwestować z takim 
rozmachem i w takim tempie, jak-
byśmy sobie tego wszyscy życzyli. 
Okazało się bowiem, że gmina nie 
posiada aktualnych dokumen-
tów strategicznych, takich jak: 
strategia rozwoju gminy, przewi-
dująca m.in. kolejne etapy prac 
nad kanalizacją i wodociągami,

wieloletni plan inwestycyjny,

aktualizacja studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego wraz 
z aktualizacją planów zagospo-
darowania dla poszczególnych 
miejscowości,

 „biznesplan” w skali gminy, 
przewidujący dochody, rozchody 
i obsługę zobowiązań na kolejne 
lata,

profesjonalne opracowanie spój-
nej, systemowej koncepcji zaopa-
trzenia gminy w wodę, odprowa-
dzenia i oczyszczania ścieków,

projekty inwestycji kanaliza-
cyjno-wodociągowych, łącznie z 
akceptacją kolejnych organów 
nadzorujących, ochrony środo-
wiska itd.,

zgody potrzebne na prowadzenie 
poszczególnych inwestycji.

Dopiero z tymi dokumentami 
w ręku mogliśmy zarówno przystę-
pować do wykonywania dalszych 
inwestycji, jak zacząć aplikować o 
środki unijne i inne zewnętrzne. 
Dlatego największy boom inwe-
stycyjny w tym okresie przypadł 
na rok 2009, kiedy to na inwesty-
cje przeznaczyliśmy aż 15,6 mln 
zł, co stanowiło aż 37% naszego 

budżetu. W przekroju kadencji in-
westycje stanowiły równe 25% bu-
dżetu czyli 1/4.    

Łącznie zainwestowaliśmy w tej kaden-
cji w rozwój naszej gminy 33 mln 190 
tys. 441 zł. Budowaliśmy za te pienią-
dze sieć kanalizacyjną i wodociągową, 
drogi, chodniki i parkingi, modernizo-
waliśmy budynki użyteczności publicz-
nej oraz bazę oświatową. 

Drogi
Na zadania drogowe wyda-

liśmy podczas tych 4 lat aż 5 mln 
649 tys. zł. Zdecydowana więk-
szość tych pieniędzy przeznaczo-
na została na chodniki i parkingi. 
Sami oraz we współpracy z właści-
cielami dróg 

wybudowaliśmy 4 km 468 metrów bie-
żących chodników wraz rowami odwad-
niającymi, przepustami itd., co łącznie 
kosztowało gminę 4 mln 395 tys. 577 zł. 

Budowaliśmy i modernizowa-
liśmy także drogi gminne, czego 
przykładem może być droga Na 
Końcówkę w Harbutowicach. Na 
drogach wojewódzkich wykonana 
została – dzięki wzorowej współ-
pracy gminy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich – 

modernizacja nawierzchni na długo-
ści 13 km 950 mb. 

Zbudowaliśmy parkingi w Suł-
kowicach na osiedlu Zielona, przy 
OSP w Sułkowicach, OSP w Bier-
towicach, OSP w Krzywaczce oraz 
OSP w Harbutowicach. 

Łącznie stworzyliśmy powierzchnię 
parkingową wielkości 4 tys. 990 m2. 

Rozbudowaliśmy i zmoderni-
zowali oświetlenie uliczne Szcze-
gółowy wykaz zrealizowanych 
zadań drogowych znajduje się na 
stronie internetowej gminy.

Kanalizacja i wodociągi

W czasie V kadencji powstała sieć kana-
lizacyjna przewyższająca ponad dwu-
krotnie, zarówno w wartościach liczonych 
w metrach bieżących, jak i pod względem 
ilości przyłączy, stan wykonany podczas 
wcześniejszych czterech kadencji.  

Rozbudowaliśmy oczyszczalnię 
ścieków w Biertowicach. Równole-
gle konsekwentnie prowadziliśmy 
budowę wodociągów i moderniza-
cję ujęcia wody na Gościbi, dosto-
sowując je do stale zwiększających 
się potrzeb. 

Wybudowana podczas tych 4 lat sieć 
kanalizacyjna w Sułkowicach, Rudni-
ku i Biertowicach ma łączną długość  
36 km 400 mb, a sieć wodociągowa 
w Sułkowicach i Rudniku ma o dłu-
gość 5 km 200 mb. 

Składowisko odpadów
Tym elementem infrastruk-

tury możemy się szczycić i szczy-
cimy się od lat. Jesteśmy jedyną 
gminą w okolicy, mającą własne 
składowisko zachowujące euro-
pejskie standardy. Dbaliśmy o ten 
nasz atut, m.in. wyposażając je 
w nowoczesny sprzęt i pojazdy oraz 
budując sortownię i kompostownię 
oddana do użytku w roku 2009. 

Łącznie nakłady poniesione na mo-
dernizację i wyposażenie składo-
wiska wyniosły w czasie V kadencji 
2 mln 830 tys. 497 zł.

Przestrzeń publiczna
Zależało nam na tym, aby na-

sze miejscowości wyglądały coraz 
ładniej i były wygodniej urządzo-
ne. Jest to warunek konieczny, 
jeśli chcemy w przyszłości myśleć 
o rozwijaniu turystyki i przycią-
ganiu nowych mieszkańców oraz 
inwestorów. Położenie gminy przy 
głównych traktach komunikacyj-
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nych w stronę południa (na Suchą 
Beskidzką) i południowego zacho-
du (Bielsko-Biała) od Krakowa 
daje dobre rokowania co do rozwo-
ju gminy w tej dziedzinie. Dodat-
kowym atutem jest położenie na 
uczęszczanym trakcie pielgrzym-
kowym. Turystyka pielgrzymko-
wa jest obecnie bardzo modna 
w Europie i stanowi coraz poważ-
niejszy dział ruchu turystycznego. 
Dlatego z tym priorytetem stało 
się uporządkowanie przestrzeni 
publicznej przy wjeździe do mia-
sta od strony Zielonej. 

Utworzyliśmy doskonale roz-
wijający się plac targowy za bu-
dynkami GS, odzyskując miejsce 
na wygodny parking przy tworzą-
cym się centrum handlowym na 
Zielonej. Aby sprawnie mógł być 
dostarczany towar na plac targowy 
i by ułatwić komunikację pieszą 
w tym rejonie, zbudowaliśmy kład-
kę przez Skawinę. Zagospodarowa-
ne także zostało zaplecze placu. 

Zadbaliśmy o estetykę centrów wszyst-
kich naszych miejscowości, tworząc mini
-rynki z rabatami, nasadzeniami drzew 
i krzewów. 

Do tych działań należy też za-
liczyć utworzenie Centrum Kultury 
w Krzywaczce w zmodernizowanym 
budynku parafialnym wydzierża-
wionym przez gminę na bardzo ko-
rzystnych warunkach i zorganizo-
wanie przestrzeni publicznej wokół 
niego. Podobne inwestycje są już 
zaplanowane w ramach Planów Od-
nowy Miejscowości we wszystkich 
wsiach gminy.

W każdej miejscowości stworzyliśmy 
także ogólnodostępne place zabaw dla 
dzieci, co roku doposażając je w nowe 
urządzenia. Równolegle wyposażyli-
śmy też place zabaw przy wszystkich 
przedszkolach.

Sport i rekreacja
Wykonaliśmy modernizację 

nawierzchni boiska KS Gościbia. 
Przy szkole podstawowej w Suł-
kowicach zbudowaliśmy na bazie 
istniejącego boiska przyszkolnego 
ogólnodostępne boisko wielofunk-
cyjne ze sztuczną nawierzchnią, 
które nosi imię Janusza Światło-
nia. Ponadto urządziliśmy boiska 
sportowe w Biertowicach, w Sułko-
wicach na Kamieńcu i zmoderni-

zowaliśmy istniejące na Zielonej. 
Zaprojektowaliśmy i przystąpi-
liśmy do budowy hali sportowej 
w Rudniku.

Rozpoczynamy budowę za-
lewu rekreacyjnego na Gościbi. 
Historia budowy tego zalewu to 
osobny, niezwykle ciekawy te-
mat, który przedstawimy Pań-
stwu niebawem.

Oświata, kultura i działania 
prospołeczne

Przez cały okres 4 lat prowa-
dziliśmy modernizacje i termomo-
dernizacje placówek oświatowych. 
Oddaliśmy własność szkół pod 
trwały zarząd dyrektorów, co po-
zwala im na samodzielne ubiega-
nie się o środki zewnętrzne i daje 
większą swobodę inwestowania 
w te obiekty na miarę ich potrzeb. 
Urządziliśmy świetlicę środowi-
skową oraz doposażyliśmy filie we 
wszystkich miejscowościach. 

Przeprowadziliśmy, zgodnie 
z prawem i zaleceniami władz nad-
rzędnych i organów kontroli, roz-
dział ośrodka kultury i biblioteki. 
Rozwinęliśmy działalność powsta-
łej w 2006 roku Izby Tradycji. 

Podczas tej kadencji Stara Szkoła 
w Rynku stała się pulsującym życiem 
miejscem spotkań organizacji. 

Otworzyliśmy nowe oddziały 
przedszkolne oraz przedłużyliśmy 
czas ich działania w miarę potrzeb 
rodziców. 

Obecnie w naszej gminie uczęszcza do 
przedszkola ponad 80% dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Zgodnie z możliwościami 
stwarzanymi przez prawo zapew-
niliśmy naszym dzieciom możli-
wość uczęszczania do przedszkola 
bezpłatnie na 5 godzin dziennie, 
w trakcie których realizowana jest 
podstawa programowa. Rozwinę-
liśmy sieć stołówek szkolnych, 
zastępując drogie kateringowane 
obiady własnymi (w maksymalnej 
cenie 3,50 zł). 

Przeprowadziliśmy moder-
nizację kotłowni w ośrodku zdro-
wia, zyskując pomieszczenia, któ-
re mogliśmy przekazać naszemu 
kołu Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. Dzię-
ki temu rozwinęło ono działalność 
na skalę stawianą za wzór w Ma-
łopolsce. Na tej samej zasadzie 
spożytkowaliśmy pomieszczenia 
w przyziemiu przedszkola nr 2, 
oddając pomieszczenia dla PKPS. 
Również i ta organizacja rozwinę-
ła skrzydła na skalę niespotykaną 
dotąd w naszym rejonie. 

Obydwie organizacje PKPS i PZERI 
dzięki przyjaznej polityce gminy stały 
się cenną pomocą w zabezpieczeniu 
najpilniejszych potrzeb życiowych na-
szych najuboższych bliźnich.

Finansowanie inwestycji
Pokrycie na wydatki inwestycyjne za-
pewniliśmy z trzech źródeł: budżetu 

I 11 595 744,00 zł

4 917 537,40 zł

II 11 216 246,93 zł

II.1 5 077 918,28 zł

1 941 965,18 zł

2 557 661,82 zł

500 000,00 zł

78 291,28 zł

II.2 3 207 910,69 zł

II.3 2 693 647,06 zł

II.4 0,00 zł

II.5 236 770,90 zł

III 1 596 623,00 zł

IV 28 547 134,28 zł

11 246,66 zł

27 820 122,21 zł

715 765,41 zł

Fundusze zwrotne - pożyczki preferencyjne

-możliwe umorzenia pożyczek po uzyskaniu efektu ekologicznego i spłacie części 

pożyczki

Środki przewidziane dla aplikacji z Gminy Sułkowice (LGD - PROW)

Dotacje (ogółem)

- ze środków Unii Europejskiej

     - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS) 

     - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i Rozwój Wsi)

     - Małopolski Regionalny Program Operacyjny (EFRR)

     - inne(EACEA)

- do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Złożone wnioski w trakcie aplikowania

- z budżetu Państwa

- z budżetu Województwa Małopolskiego

- z budżetu Powiatu Myślenickiego

- z innych źródeł

- do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- do Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie zewnętrzne zadań Gminy Sułkowice
pozyskane w latach 2007–2010
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gminy, środków pomocowych UE i fun-
duszy krajowych oraz z niskooprocen-
towanych pożyczek Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Decyzję o zaciągnięciu po-
życzki na prefinansowanie inwe-
stycji, tak by można je było wy-
konywać nie czekając na bardzo 
długie procedury pozyskiwania 
funduszy UE, podjęła solidarnie 
rada miejska na wniosek burmi-
strza. Równolegle opracowywane 
były w urzędzie dalsze dokumen-
tacje inwestycji i aplikacje o środ-
ki pomocowe, które przechodzą 
pomyślnie przez kolejne fazy oce-
ny wniosków.

Wyszczególnienie środków 
zewnętrznych, które pozyskał 
nasz samorząd znajdą Państwo 
w zamieszczonej obok tabeli.

Plany na przyszłość
Myślenie o gminie nie może 

być podyktowane kalendarzem 
kadencji i kampaniami wyborczy-
mi. Nie można ustalać priorytetów 

inwestycyjnych, patrząc na to, czy 
się zmieścimy z efektem w jednej 
kadencji i czy będzie to akurat to, 
co jest najbardziej efektowne w od-
biorze powszechnym. Przykładem 
może być składowisko odpadów 
komunalnych, o które dbały i któ-
re rozwijały wszystkie samorządy, 
podobnie jak sukcesywna budowa 
chodników, która doprowadziła do 
pokrycia siecią chodników dróg 
całej gminy. 

Po tej kadencji pozostawiamy gminę 
gotową do wszechstronnego inwe-
stowania, z uregulowanym statusem 
prawnym jednostek prowadzonych 
przez gminę i strukturą organizacyjną 
urzędu. Pozostawiamy szuflady pełne 
projektów i wnioski aplikacyjne o fun-
dusze zewnętrzne w toku. 

Trwają ważne inwestycje: bu-
dowa gimnazjum i hali sportowej 
w Rudniku, przedszkola w Krzy-
waczce, budowa sieci wodociągo-
wej w Sułkowicach. Rozpoczyna 
się budowa zalewu. Przygotowane 

do realizacji są projekty dalszych 
etapów kanalizacji oraz wymiany 
wodociągu w Sułkowicach o dłu-
gości  10 km, Rudnika o  długości 
40 km, modernizacji Stacji Uzdat-
niania Wody w Sułkowicach, do-
celowej rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Biertowicach wraz z ka-
nalizacją Działu.

Pozostawiamy prężnie działające, 
kreatywne jednostki organizacyjne 
gminy, które samodzielnie potra-
fią prowadzić własną politykę po-
zyskiwania zewnętrznych funduszy 
i rozwijania zakresu swojej działalności 
dla dobra mieszkanców. 

Prace na naszym terenie pro-
wadzą także inne podmioty. Trwa-
ją regulacje rzek i prace przy dro-
gach. Przygotowana do ostatniej 
fazy uchwalania jest zmiana miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia Harbutowic, tak by inwestor 
budujący tam wyciąg narciarski 
mógł rozpocząć swoja inwestycję, 
która ma szanse poważnie zmienić 
oblicze tej pięknej wsi. 

Skok dokonał się w ciągu jed-
nego roku, ale jest to owoc czterech 
ostatnich lat ciężkiej pracy, przy-
gotowywania dokumentów strate-
gicznych, dokumentacji technicz-
nej, wniosków i projektów. 

W trzecim już rankingu „Ga-
zety Prawnej” Europejska Gmina 

– Europejskie Miasto 2010 w pierw-
szej setce gmin małopolskich zna-

lazły się cztery gminy powiatu my-
ślenickiego: Dobczyce – 24. miejsce, 
Wiśniowa – 61. miejsce, Myślenice – 
65. miejsce, Sułkowice – 67. miejsce. 
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy małą 
gminą, to bardzo dobre miejsce, a 
mamy tylko 1,34 punktu mniej niż 
Myślenice.

Ranking przygotowano, biorąc 
pod uwagę liczbę realizowanych 

projektów oraz liczbę mieszkańców 
według GUS. Dane pochodzą z do-
kumentacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Agencji Modernizacji i Restruktu-
ryzacji Rolnictwa i obejmują umo-
wy podpisane do połowy kwietnia 
2010 r. (bez programów przedakce-
syjnych), czyli od 2007 roku.

Inwestycje innych jednostek (zarząców infrastruktury technicznej) 
realizowane na terenie gminy w latach 2007–2010

Realizator (JST.) Ogółem Nakłady 
realizatora

Dofinansowanie 
gminy

% udział
gminy

Powiat – Gmina 
(drogi i chodniki) 665 462,00 zł 326 000,00 zł 339 452,00 zł 51%

Województwo – Gmina
(drogi i chodniki) 17 827 262,25 zł 16 943 918,39 zł 885 343,86 zł 5%

Inne podmioty 
w tym:

Małopolski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych

2 950 000,00 zł 2 950 000,00 zł 0,00 zł 0%

Razem 21 442 714,25 zł 20 219 918,39 zł 1 222 795,86 zł 5,7%

Awans o 102 miejsca
Sułkowice 67. w Małopolsce

Gmina Sułkowice w tym roku uplasowała się na 67. miejscu w Małopolsce 
w rankingu „Gazety Prawnej” Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010. 

Jest to awans o 102 miejsca w stosunku do roku poprzedniego.

(red.)
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Pasjonat, społecznik, do-
bry człowiek. Jak mówią o nim 
jego dawni podopieczni: „My 
panu dawali w kość, ale wor-
tało żyć na świecie”.

Stanisław Stręk urodził 
się 3 grudnia 1936 roku. Ukoń-
czył Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Tadeusza Kościuszki 
w Myślenicach oraz liczne kur-
sy instruktora tańca. W ZPiT 
„Elegia” zaczął tańczyć po 
ukończeniu podstawówki. Ro-
dowity rudniczanin. Przez 30 
lat pracował w F.N. Kuźnia jako 
kierownik przygotowania pro-
dukcji. Dwa lata przepracował 
też w GS w Sułkowicach. Kie-
rowanie zespołem ludowym to 
była jego pasja i hobby.
– Proszę nam opowiedzieć coś 
o ludziach, którzy byli za pana 
czasów związani z Elegią.
– Bardzo oddanym człowiekiem 
był Stanisław Kaleta. Ale najbar-
dziej wdzięczny jestem Januszowi 
Mroczkowi z Krzywaczki. To był 
doskonały etnograf, współreda-
gował Monografię Powiatu My-

ślenickiego. To on pchnął  zespół 
na tory regionalizmu tradycyjne-
go. Gdyby nie on, to nie osiągnę-
libyśmy takich wyników, jakie 
żeśmy mieli. On interesował się 
lokalnym folklorem. Jeździliśmy 
razem głównie po Rudniku i Suł-
kowicach i rozmawiali ze starszy-
mi ludźmi, którzy przekazali nam 
mnóstwo piosenek, programów 
tanecznych, układów, kroków 
i zwyczajów ludowych. Mile wspo-
minam również Barbarę Judasz, 
która miała niesamowity zasób 
wiedzy o Rudniku i o zwyczajach 
tu panujących. Wiedziała nawet, 
kiedy wprowadzono pierwsze ko-
lorowe chusteczki. 
– Kiedy zaczął pan prowadzić 
ZPiT Elegia?
– 13 lutego 1953 roku, czyli zaczą-
łem od 25-lecia istnienia zespołu. 
Najpierw miałem kategorię in-
struktora III stopnia, potem II, 
a na koniec otrzymałem kategorię 
I stopnia. Na kategorię „S” się nie 
załapałem, bo to wymagało ukoń-
czenia studiów wyższych. 

Z wieloletnim kierownikiem oraz instruktorem tańca Zespołu Pieśni i Tańca „Elegia” w Rudni-
ku rozmawia Joanna Gatlik

„My panu dawali w kość, ale wortało żyć na świecie”

– Może Pan wymienić kilka 
nazw tańców, których pan uczył 
w Elegii?
– Tańcowaliśmy „przebieganego”, 
„fila”, „trammerpolkę”, „kowala”, 
„wściekłą Polkę”, „cygona”, „mo-
gilankę”, „krakowiaka”, „krzesa-
nego”, „hołubca”. Były naprawdę 
przeróżne programy: „pasterski”, 
„wyganiacki”, „tramla”, „wesele”, 
„babskie żole”, „jasełka”. Dłu-
go by wymieniać. Mam cały spis 
w specjalnym zeszycie.
– Jak często i gdzie odbywały się 
próby?
– Dwa lub trzy razy w tygodniu. 
A przed jakimś ważnym wystę-
pem nawet częściej.  Ćwiczyliśmy 
w domu strażaka, a jak ten spłonął, 
to wystąpiono z inicjatywą, żeby 
wybudować w Rudniku specjalny 
drewniany pawilon na nasze pró-
by. I tak też się stało. W tym pa-
wilonie wyświetlano potem nawet 
filmy – rodzaj obwoźnego kina. 
– Kto należał do Elegii? Jak wy-
glądała jej struktura?
– Tańczyły tam osoby nie tylko 
z Rudnika, ale też dobierałem oso-
by z Biertowic (tam wówczas też 
działał zespół taneczny) i z Suł-
kowic. Elegia podzielona była na 
4 grupy. Byli to: pasterze najmłod-
si, uczniowie z 6 i 7 klas – to był 
„materiał” na dalszą Elegię, grupa 
„z ikrą”, która głównie jeździła na 
występy no i starsi. 

– Zna pan stare obyczaje 
i tradycje z sułkowickiej zie-
mi z własnego doświadczenia. 
Które z nich Pan kultywował?
– A były to np. zocki ( w Kra-
kowie mówiło się na nie żaczki) 
– czyli w kwietny tydzień cho-
dziło się w Poście po Rudniku 
i Bęczarce i prosiło ludzi o racje 
żywnościowe. Dzieci zarabiały 
na siebie przez to. Śpiewało się 
wtedy o panu Jezusie. Dawno 
nie było urzędu, który mógłby 
rodziny wesprzeć jakąś zapo-
mogą. Panowała bieda, na je-
dzenie trzeba sobie było same-
mu zapracować.  Podczas tych 
zocków dostawaliśmy od ludzi 
np. po dwa jajka w każdym 
domu. Nieraz częstowano nas 

obiadem. Wszystko, co zebraliśmy 
po domach, oddawaliśmy „kupiec-
ce”, a ona sprzedawała nam to 
w Krakowie. Na zocki ubieraliśmy 
na siebie takie przeposki zrobio-
ne z kolorowego papieru. Chodzi-
liśmy we dwie osoby. Wszystko 
było w zocy. W lecie chodziło się 
na jagody i grzyby, żeby je potem 
sprzedać i móc sobie kupić buty na 
zimę. Były zwyczaje zimowe i wio-
senne. W Wielkanoc chodziło się 
po smiguście. Na Boże Narodzenie 
z szopką, Gwiazdą i Turoniem. 

– Czy ZPiT Elegia to był jedyny 
Zespół, w którym Pan działał?
– Nie. Uczyłem tańca również 
w Myślenicach, gdzie przez 6 lat 
prowadziłem grupę w Zespole 
Szkół Techniczno–Ekonomicz-
nych, w Proszowicach – w Powia-
towym Domu Kultury  miałem 
grupę „Proszowickie Krakusy” 
i w Czarnachowicach koło Wie-
liczki. Tam był dorosły zespół, 
który nazywał się „Pawie Pióra”. 
Prowadziłem raz nawet gościnnie 
zespół głuchoniemych tancerzy 
z Pcimia, którymi zajmowała się 
Irena Szuba. Organizowaliśmy 
takie spotkania „Z folklorem na 
ty” z wszystkimi zespołami, które 
miałem przyjemność prowadzić. 
Jeden instruktor, a każdy Zespół 
miał swój program, ani jeden 
układ się nie powtórzył. Wszędzie 
miałem przyjaciół, którzy poma-

Fot. Joanna Gatlik
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gali mi albo odwożąc na dworzec 
po próbie, albo służyli noclegiem, 
gdy nie zabrał mnie ostatni PKS. 
Wtedy z dojazdami było bardzo 
ciężko. Nagrywano nas w telewizji 
Kraków. Osoba kontaktową do TV 
była wtedy Irena Walen. 
– Jak czytamy w specjalnym nu-
merze Klamry z lutego 1992 r. 
z Elegii „zrodziło” się 31 mał-
żeństw do 50-lecia istnienia ze-
społu. A gdzie Pan poznał swoją 
żonę Józefę?
– Poznałem ją w Elegii, a jakże! 
Ona zaczęła tańczyć trochę później 
niż ja, gdy miała 16 lat. Do zespołu 
należał także mój brat, a później 
z biegiem lat także wszyscy trzej 
synowie. Dwaj z nich, Tadeusz
 i Robert poznali swoje żony Da-
nusię i Elę właśnie w zespole, 
a Bogdan wciągnął swoją drugą 
połówkę Ewę do ludowego tańca 
już po ślubie. 
– Gdzie występował Pana Ze-
spół?
– Mieliśmy liczne wyjazdy zagra-
niczne. Pierwszy występ za-
graniczny był w Keżmaroku 
na Słowacji. Wiele razy wy-
jeżdżaliśmy także do Jugo-
sławii – do Mostaru (obecnej 
Chorwacji). Tam zaprzyjaź-
niliśmy się z jedną grupą ta-
neczną, która często do nas 
przyjeżdżała. Występowali-
śmy w NRD. Przepuszczono 
nas nawet do RFN za mur 
berliński do Norymbergi. 
Była tam powołana specjal-
na komisja, która przeglą-
dała wszystko, co będziemy 
przedstawiać. Byliśmy tak-
że raz na Ukrainie i raz we 
Francji. Na Sycylii spędzili-
śmy aż dwa tygodnie, a ten 
wyjazd zakończyliśmy au-
diencją u papieża Jana Paw-
ła II, którego później, w 1979 roku, 
witaliśmy występem na estradzie 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naj-
milej wspominam Finlandię – koło 
podbiegunowe i Helsinki. Co mi 
z niej najbardziej utkwiło w gło-
wie to niesamowita czystość tego 
kraju. Tam nie było ni jednego pa-
pierka czy peta na ziemi.
Zjeździliśmy również całą Polskę: 
Opole, Białystok, Lublin, Warsza-
wę, gdzie na Stadionie Dziesięcio-
lecia zbierały się zespoły ludowe 
z najsłynniejszymi instruktorami 
z całej Polski. Spędzaliśmy na wy-

jazdach nawet po dwa tygodnie. 
Jeździliśmy przeważnie w 10 par. 
Jeżeli jakiejś brakowało, to szuka-
liśmy ludzi spoza zespołu, którzy 
mieli podstawy, a reszty uczyli 
się już na wyjeździe, np. przed do-
żynkami. 

– Skąd Zespół miał na to wszyst-
ko pieniądze?
Kto zamawiał zespół, ten ponosił 
koszty. Więc była to bardzo duża 
atrakcja dla członków zespołu. 
Płaciły także Wojewódzki Dom 
Kultury i Wojewódzka Rada Naro-
dowa. 

A co Pan robi obecnie?
Prowadzę dróżki na Kalwa-

rię – 3 Maja, w święto Matki Bo-
skiej Anielskiej, Wniebowzięcie 
i w pierwszą  niedzielę październi-
ka za zmarłymi. Organizuję także 
pielgrzymki do Lichenia, Niepo-
kalanowa, Leśniowa, Częstocho-
wy, Kalwarii Pacławskiej, Dębow-
ca i Leżańska. Z mieszkańcami 
Rudnika jeździmy także na Śląsk: 
Wambierzyce, Bardo Śląskie, 

Czermno, Góra Św. Anny, Piekary 
Śląskie. Byliśmy w ostanią sobotę 
w Zakopanem, Ludźmierzu i na 
Gubałówce. Prowadzę także po-
grzeby, pomagając ludziom modlić 
się w tej ciężkiej chwili. Ostatnio 
coraz ciężej jest to znieść, patrząc, 
jak młodzi ludzie odchodzą z tego 
świata. 
– Życzę Panu i Panskiej rodzinie 
stu lat zdrowia i pomyślności, 
bo tacy ludzie to nasze dobro 
narodowe. Serdecznie dziękuję 
za rozmowę. 

Stanisław Stręk z żoną Józefą. 
Fot. Joanna Gatlik

W najbliższą rocznicę Odzy-
skania Niepodległości 11 Listopa-
da zasłużeni dla gminy Sułkowice: 
Zespół Taneczny „RETRO”, Sta-
nisław Stręk i  Tadeusz Ziembla 
– otrzymają  Nagrody Samorządo-
we Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Nagroda I stopnia 
Zespół Taneczny „Retro” pro-

muje Gminę Sułkowice na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Pokazy tańca 
współczesnego, jazzowego i no-
woczesnego wykonywane przez 
ponad 90 tancerek cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. Zespół istnieje już 
ponad 20 lat i może się pochwa-
lić wieloma osiągnięciami m.in. 
dwukrotnym tytułem laureata 
w wojewódzkim konkursie „Talen-
ty Małopolski”. Najważniejszym 
osiągnięciem ostatnich miesięcy 
było nakręcenie teledysku promu-
jącego Gminę Sułkowice.

Nagroda II stopnia
Stanisław Stręk został doce-

niony za działalność kulturalną 
na rzecz rozwoju Zespołu Pieśni 
i Tańca „Elegia” oraz czynny udział 
w życiu społeczności Rudnika. 
Przez 38 lat był Prezesem i Trene-
rem „Elegii”, ucząc dzieci i mło-
dzież regionalizmu, poszanowania 
oraz kultywowania tradycji. Po-
nadto dodał splendoru gminie po-
przez reprezentowanie jej na wielu 
uroczystościach i obchodach o kra-
jowym znaczeniu. Jest również or-
ganizatorem pielgrzymek na Jasną 
Górę, Dróżek Kalwaryjskich oraz 
inicjatorem uroczystości parafial-
nych w Rudniku.

Nagroda III stopnia
Tadeusz Ziembla od prawie 

20 lat jest Kierownikiem Orkie-
stry Dętej w Sułkowicach. Funk-
cję, którą pełni, poświęca zaanga-
żowaniu w przygotowania prób, 
występów i przyciąganiu coraz to 
nowych członków. Pod jego kie-
rownictwem Orkiestra stanowi 
oprawę muzyczną podczas wielu 
uroczystości gminnych i kościel-
nych. Ponadto dba o rozwój kultu-
ralny i duchowy rodzin członków 
orkiestry poprzez organizowanie 
wycieczek krajowych i zagranicz-
nych oraz udział w Dróżkach Kal-
waryjskich.

(mw)

 

Nagrody 
samorządowe
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W dniach od 13 – 15 paździer-
nika organizacje miały możliwość 
wniesienia jeszcze uwag i propo-
zycji do projektu programu, tak, 
by usprawnić swoją działalność 
statutową.

Dodatkowo obecni na spo-
tkaniu mieli okazję spotkać się z 
wiceprezesem zarządu LGD „Mię-
dzy Dalinem i Gościbią” Adamem 
Gumularzem, który przedstawił 
możliwości pozyskania dotacji w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich przez mikro-

Organizacje samorządowe pracują nad programem na przyszłe lata

Konsultacje z NGO’sami i przedsiębiorcami
Konsultacje dotyczące „Programu współpracy Gminy Sułkowi-

ce ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2011” były głównym tematem 

spotkania przedstawicieli urzędu miejskiego, organizacji 
pozarządowych (z ang. NGO’s – non government organisations) 

i przedsiębiorców z terenu naszej gminy.  
przedsiębiorców oraz organizacje 
pozarządowe z Gminy Sułkowice.

Zwrócono uwagę na to, że 
termin kolejnego naboru wnio-
sków przewidywany jest  styczniu 
2011 roku, a ważną informacją 
jest również fakt, że organizacje 
nie muszą już wnosić wkładu 
finansowego, gdyż wkład własny 
mogą uzupełnić pracą wolonta-
riuszy lub użyczeniem posiadane-
go sprzętu itp. Dodatkowo można 
ubiegać się o zaliczki do 20% war-
tości projektu.

(jg)

Przegląd konkursowy odbył 
się 3 listopada w Zespole Placó-
wek Oświatowych im. św. Jadwi-
gi Królowej Polski w Krzywaczce 
pod hasłem: „Żeby Polska była 
Polską”.  Patronat nad konkursem 
objął burmistrz Piotr Pułka. 

Konkurs przeprowadzony zo-
stał w dwóch kategoriach – chó-
ry/zespoły wokalne oraz soliści 
z podziałem na uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Swoje in-
terpretacje muzyczne wybranych 
pieśni zaprezentowały szkoły 
podstawowe i gimnazja w Krzy-
waczce i w Rudniku. Uczestników 
oceniało jury w składzie: Andrzej 
Staszczak – muzyk, nauczyciel 
gitary w krakowskiej szkole mu-
zycznej, Sylwester Kordas – or-
ganista, akompaniator w Zespole 
Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenic-
ka” oraz Mateusz Pitala - student 
Akademii Muzycznej, prowadzą-
cy chór Apassionata.

I miejsce w kategorii chór/
zespół wokalny (szkoły podstawo-
we) zdobyła Szkoła Podstawowa 

z Rudnika. Uczennica tej szkoły 
Katarzyna Falc otrzymała również 
nagrodę za zajęcie I miejsca w ka-
tegorii solista (dziecięcy). Uczniów 
ZPO w Rudniku przygotował do 
konkursu Ireneusz Przała.

I miejsce w kategorii chór/
zespół wokalny (gimnazja) zdo-
było Gimnazjum w Krzywaczce, 
a w kategorii solista (młodzie-
żowy), uczennica gospodarzy Ju-
styna Dziuba ”wyśpiewała” sobie 

I miejsce. Laureatów przygotowa-
ła Małgorzata Wątor.

Jury, ogłaszając werdykt, pod-
kreśliło wysoki poziom przeglądu 
oraz ogromny wkład w przygoto-
wanie prezentowanych pieśni – cie-
kawe interpretacje, muzykalność, 
połączenie śpiewu z akompania-
mentem instrumentów. Nagrody 
zwycięzcom i wyróżnionym wręczył 
burmistrz Piotr Pułka.

 Nad przebiegiem konkursu 
czuwały: pomysłodawczyni i głów-
ny organizator Małgorzata Wątor, 
wicedyrektor Agnieszka Lipczyń-
ska–Łabędź  oraz  Ewa Jakóbek.

W przygotowaniach etapu 
finałowego ogromną pomoc oka-
zali także właściciele sklepu spo-
żywczego w Krzywaczce Państwo 
Danuta i Jarosław Szafrańcowie, 
którzy zapewnili poczęstunek 
oraz napoje dla wszystkich uczest-
ników. 

Organizatorzy mają nadzieję, 
że Przegląd Pieśni Patriotycznej 
wejdzie na stałe do gminnego ka-
lendarza.

Pod patronatem burmistrza

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
Polskie pieśni patriotyczne są obecnie rzadkością w repertuarze wybieranym przez dzieci i młodzież.

 Zorganizowanie konkursu o tej właśnie tematyce miało z jednej strony pomóc w kształtowaniu 
patriotycznych postaw młodych Polaków, z drugiej – pokazać im urok tych pieśni i piosenek, 

który – jak się okazuje – wcale nie musi ulegać przeterminowaniu.

(red.)

Po chodniku 
przez gminę

Naszą gminę można już 
obejść wzdłuż i wszerz, idąc cały 
czas po chodniku. 

Niewiele gmin w okolicy 
może się cieszyć takim luksusem. 
Chodniki budowaliśmy sami przy 
drogach gminnych, wraz z powia-
tem przy powiatowych, a także we 
współpracy z województwem i dro-
gami krajowymi. Przy drogach nie 
będących własnością gminy inwe-
stycja ta była finansowana po poło-
wie przez gminę i właściciela dro-
gi. Kosztowały dużo, ale dzięki nim 
znaczne wzrosło bezpieczeństwo.

Już dwa lata temu wysiłki sa-
morządów wszystkich kadencji 
w tym kierunku zostały docenione. 
Nasza gmina wyróżniona została 
Złotą Płytą Chodnikową.

(red.)

Laureatka I miejsca Justyna Dziuba 
– dziewczyna o genialnym głosie.
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Grasował po Krzywaczce 
od czerwca. Zadbany, piękny, 
duży owczarek (albo inny wil-
kopodobny). Komuś wyraźnie 
przeszkadzał w planach waka-
cyjnych, więc wywieźli dale-
ko od domu, wypuścili w lesie 
i po kłopocie. Zależy dla kogo. 
W tym samym momencie za-
czął się kłopot dla mieszkań-
ców okolicznych gospodarstw, 
o samym psie nie wspominając.

Życie mołojeckie
Był duży, więc sobie radził. 

Szybko przekonał się, że bez su-
chej karmy da się całkiem nie-
źle żyć. Drobnego tałatajstwa 
wpraszającego się na obiad nie 
brakowało. Uznał więc, że tęskno-
ta, tęsknotą, a żyć trzeba i korzy-
stał z okazji. Nauczył się jej sam 
szukać. Ludzi nie atakował. Po co, 
skoro oni hodują takie pyszne pie-
rzaste. Podkradał się wilczą modą 
pod kurniki i pałaszował, ile wle-
zie. No co, przecież duży musi jeść. 
Jednemu zjadł 10 brojlerów, inne-
mu wydusił 20, jeszcze inny stracił 
rachubę strat. Ludzie na początku 
myśleli, że to lis lub kuna sieje spu-
stoszenie w ich kurnikach. Dopie-
ro po jakimś czasie go przyuważy-
li. Powiadają, że nawet sarnie dał 
radę, choć nikt nie da sobie ręki 
uciąć za to, że nie była postrzelona 
lub chora. Ale fakt faktem, że zjadł 
i bokiem mu nie wyszło.  

Polowanie
Ludzie nie mówią o nim z nie-

nawiścią, raczej z podziwem, że 
taki francuski piesek z pańskiego 
Krakowa, a tak się sprawnie od-
nalazł na ślebodzie. Ale podziw to 
jedno, a kurczaki trzeba ratować. 
Zadzwonili do straży miejskiej po 
pomoc. Jednak piesek nie na próż-
no odnalazł się w wolnym życiu. 
Instynkt dzikiego zwierzęcia zro-
bił swoje, a znajomość ludzkich 
obyczajów pomogła. Zaczęło się 
polowanie.

Konia by powaliło
– Lekarz weterynarii dał nam 

najpierw tabletki. Podrzuciliśmy 
mu i je zjadł. Całe pięć. Normalnie 
konia by powaliło, a on się nawet 
nie zatoczył. No to nam dali taki 
specjalny żel. Zrobiliśmy małą 
kiełbaskę. Też ją spałaszował. 
Powinien po niej spać jak nowo-

Utrzymanie bezpańskich psów odłowionych do schroniska kosztuje 
gminę 3 tys. zł miesięcznie. Na razie tyle. Będzie więcej

Kochany piesek
Historia niestety prawdziwa

rodek, a on jak gdyby nigdy nic 
– opowiadają strażnicy, nie mogąc 
wyjść ze zdumienia. Niejednego 
psa już złapali i wyprawili do schro-
niska. Z takim spotkali się po raz 
pierwszy. – To normalne w stanie, 
w jakim żył – tłumaczy wysłannik 
schroniska w Nowym Targu.  

Przyszła kryska
W piątek straż miejska koń-

czy zmianę o 20. Po 18 dzwoni te-
lefon z Krzywaczki. Pies grasuje 
w okolicy gospodarstwa. Wspólnie 
uradzili, że gospodarze odczekają, 
aż sobie spokojnie wejdzie za ogro-
dzenie i go tam zamkną, a straż 
od razu dzwoni po samochód ze 
schroniska z siatką i specjalnym 
sprzętem do złapania intruza. 

Około godziny trwał dojazd. 
Pies już czuł pismo nosem. Zaczął 
się podkopywać pod ogrodzenie – 
do przeskoczenia jednak za wyso-
kie. Kiedy pracownicy schroniska 
podchodzili do niego, nie bronił się, 
nie atakował. Może zadziałało przy-
zwyczajenie do dotyku ludzkiej 
ręki, znajomość człowieka? Dał się 
spokojnie wziąć drągiem z hakiem 
za obrożę i wprowadzić do klatki. 

Żal patrzyć na takie pohań-
bienie mołojca. Żal pomyśleć, ja-
kie teraz będzie wiódł życie. Byli 
przecież i tacy, którzy myśleli, czy 
by go nie przygarnąć, bo to piękny, 
silny zwierzak. Ale jak tu zaufać 
takiemu psu, który poczuł swobo-
dę, las i krew świeżego kurczaka 
w pysku? Nawet intensywna 
(zresztą bardzo kosztowna) tresura 
nie daje gwarancji, że się oduczy 
kłopotliwych zachowań. Kto takie-
go przyjmie pod swój dach?

Kurczaki odetchnęły z ulgą
A ludzie?

Ludzie złapali się 
za kieszenie

– Gdy będziecie wracali, 
zwolnijcie w Rudniku, bo tam po 
ulicy plącze się taki zdezoriento-
wany mały piesek. Wzięlibyście 
go od razu? – proszą strażnicy. 

– No jasne. Szkoda gminy. 
Weźmiemy, o ile tylko ktoś lito-
ściwy go nie nakarmił, bo wte-
dy nam zniknie, zwłaszcza że 
już późno. 

Ale pieska w Rudniku na 
jezdni nie było. Poszedł spać. 
Może go ktoś przygarnął?

Przyjazd ze schroniska na 
odłowienie bezpańskiego psa 
kosztuje gminę 120 zł. Późnej 
utrzymanie psa w schronisku do 
końca jego życia lub do momentu 
adopcji kosztuje 80 zł miesięcznie. 
Obecnie nasza gmina płaci ok. 3 
tys. zł miesięcznie na utrzymanie 
psów odstawionych do schroni-
ska. My płacimy. Za te pieniądze 
pomnożone przez 12 miesięcy 
można by już coś zrobić. A ile lat 
pożyją te „nasze” psy? Ile ich jesz-
cze przybędzie? Kraków zadba, by 
nam ich nie zabrakło!

Bądźmy czujni! 
Straż miejska apeluje!

Jeżeli widzimy jakiś obcy sa-
mochód, ludzi zachowujących się 
podejrzanie – spiszmy numery. 
Tylko tyle. Gdyby się tak udało 
ująć choć jednego sprawcę takie-
go incydentu, można by ukarać go 
zgodnie z prawem i nadać sprawie 
taki rozgłos, by zrazić innych ama-
torów podrzucania nieszczęsnych 
stworzeń w naszych lasach i przy 
naszych drogach. Zresztą nie tylko 
psy nam podrzucają. Na porządku 
dziennym jest podrzucanie śmieci. 
Niedawno głośno było u nas o pra-
cowniku, który otrzymał od szefa 
w Krakowie pieniądze na oddanie 
śmieci na składowisko komunal-
ne, ale wolał pieniądze zatrzymać, 
a śmieci wywieźć do lasu. Naszego 
lasu. Tego straż ujęła i nie opłaci-
ła mu się lewizna. – Gdyby ludzie 
zwracali uwagę na takie dziwne 
zachowania, ujętych byłoby o wie-
le więcej. To nasz wspólny interes 
– podkreślają strażnicy.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Anna Witalis Zdrzenicka



Klamra 10 (219) październik 2010

18

Nie sprzedajemy papierosów małolatom

Stop 18 w Sułkowicach
Wygladała na wiek w okolicy 18 lat, ale niekoniecznie. Chciała kupić pa-
pierosy. Jeśli poproszono ją o dowód osobisty, mówiła, że zostawiła w sa-

mochodzie i zaraz przyniesie. Wracała ze strażnikiem miejskim, Pełnomocnikiem Burmistrza 
ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych i dyplomem dla sprzedawcy za odpowiedzial-

ną sprzedaż wyrobów tytoniowych. Sułkowice przystąpiły do kampanii Stop 18.

Badaniem typu Tajny Klient 
objętych zostało 38 puktów pro-
wadzących sprzedaż papierosów.  
Gotowość sprzedaży papierosów 
potencjalnie niepełnoletniej osobie 
wykazało 15 z nich. Pozostałe 23 
zdecydowanie odmówiły. Ponadto 
kilku sprzedawców, którzy wyrazili 
gotowość sprzedaży, tłumaczyło, że 
znają tę osobę i wiedzą, że jest peł-
noletnia, co w tym przypadku było 
możliwe. Tym razem skończyło się 
na pouczeniu, że przestrzeganie 
ustawy jest konieczne i ostrzeżeniu 
o karach czekających na tych, któ-
rzy się do niej nie stosują.

W ślad za badaniem poszło 
szkolenie dla sprzedawców prze-
prowadzone przez pracowników 
Centrum Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w Warszawie 
w dniu 18 października. Część 
sprzedawców odpowiedziała na 
zaproszenie i przybyła w tym dniu 
do Starej Szkoły.  Goście wystawili 
nam pochlebną opinię, twierdząc, 
że osiągnięty w czasie badania wy-
nik świadczy o relatywnie dużej 
odpowiedzialności większości na-
szych sprzedawców. Osoba wyglą-
dająca na nieletnią mogła liczyć na 
kupienie papierosów w mniej niż 
40% punktów. Dla porównania in-
struktorki przytoczyły wyniki ba-
dania w Krakowie (73%), Tarnowie 
(67%) oraz Nowym Sączu (41%). 

– Chociaż wyniki badania 

są u nas znacznie korzystniejsze 

niż średnia małopolska, to jed-

nak nie da się ukryć, że problem 

jest i że osoba nieletnia może jed-

nak kupić papierosy na terenie 

naszej gminy. Nawet odliczając 

te przypadki, kiedy sprzedawcy 

twierdzili, że znają naszą Tajną 

Klientkę, widać, że mogłaby ona 

kupić papierosy w co trzecim skle-

pie. Zapewne mogłaby w nim ku-

pić także alkohol. Oznacza to, że 

wciąż pozostaje wiele do zrobienia 

w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, 

że przeprowadzone badanie meto-

dą Tajnego Klienta i nasz udział 

w kampanii będzie przestrogą 

dla nieprzestrzegających prawa 

i umocni dobre zwyczaje prawo-

rządnych sprzedawców. Przecież 

chodzi tu przede wszystkim o zdro-

wie i prawidłowy rozwój naszych 

dzieci i mlodzieży – podsumowuje 
pełnomocnik Anna Kuchta. 

Szkolenie dla sprzedawców w ramach kampanii Stop 18.   Fot. Jan Zdrzenicki

(awz)

Pacjent ma swoje prawa
Rzecznik Praw Pacjenta informuje

Jeśli uważasz, ze Twoje prawa jako pacjenta zostały naruszone, 
obecnie masz możliwość zgłoszenia zadużycia lub poradzenia się 

w tej sprawie, korzystając z bezpłatnej infolinii 800 190 590 
w godzinach od 9 do 21 lub dla telefonu komórkowego

 (22) 833- 08-85 i (22) 635- 59-96.

Instytucja Rzecznika Praw 
pacjenta została ustanowiona rok 
temu. W związku z mijającą rocz-
nicą sprawowania urzędu rzecznik 
Barbara Kozłowska zwróciła się 
do nas z prośbą o przypomnienie 
praw przysługujących pacjentowi 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem mamy prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych;
2) informacji o swoim stanie zdrowia;
3) zachowania przez osoby udzie-
lające świadczeń zdrowotnych 
tajemnicy informacji związanych 
z leczeniem;
4) wyrażenia zgody albo odmowy na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych;

5) poszanowania intymności i godności;
6) dokumentacji medycznej;
7) zgłoszenia sprzeciwu wobec opi-
nii albo orzeczenia lekarza;
8) poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego;
9) opieki duszpasterskiej;
10) przechowywania rzeczy warto-
ściowych w depozycie.

Przypominając nam nasze 
prawa, rzecznik zwraca się z proś-
bą, by przypadki łamania prawa 
i nadużyć zgłaszać  na podane nu-
mery telefonu. Korzystając z nich, 
można także uzyskać poradę, je-
śli nie jesteśmy pewni, do czego 
mamy prawo i czy zostało ono zła-
mane. (red.)
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Przemija czas profilaktycz-
nych teatrzyków, szkoleń i warszta-
tów (często tylko z nazwy), podczas 
których realizatorzy programów 
starali się przekonać uczniów, że nie 
warto popadać w nałogi, ukazywali 
długą listę zagrożeń czyhających 
na młodego człowieka. Przestrze-
gali, namawiali bądź zniechęcali. 
A uczniowie? – Zwykle bierni słu-
chacze, niewiele korzystali. 

Kolejny mankament szkol-
nej profilaktyki to przypadkowość 
działań (ktoś zgłosi się z tanią ofer-
tą do szkoły i można temat „odfaj-
kować”), incydentalność  (progra-
my krótkotrwałe, prowadzone, gdy 
w szkole coś się zdarzy), brak dia-
gnozy rzeczywistych potrzeb i pro-
blemów szkoły oraz prowadzący 
niezwiązani ze szkołą, niepodtrzy-
mujący z nią kontaktów po zakoń-
czeniu programu.

Gimnazjum w Rudniku, dzię-
ki zaangażowaniu pedagog Doroty 
Mieleckiej, postanowiło realizować 
profilaktykę poprzez program „Ar-
chezja”, który ma wspierać mło-
dzież w drodze do odpowiedzialnej 
dorosłości. Działania są wielopłasz-
czyznowe i długoterminowe. Obej-
mują szkolenia nauczycieli oraz 
programy dla uczniów, realizowa-
ne cyklicznie podczas wycieczek, a 
kontynuowane w codziennej pracy 
wychowawców i nauczycieli.

Gimnazjaliści z klas pierw-
szych realizowali pierwszą część 
programu „Archezja” podczas wy-

Z doświadczeń nauczycieli Gimnazjum w Rudniku

Archezja 

cieczki do Ojcowa, łączącej ciekawą 
przygodę i zabawę z działaniami 
profilaktycznymi. Dzieci pozna-
wały historię Ojcowa i jego okolic, 
legendy i opowieści biblijne zwią-
zane z odwiedzanymi miejscami, 
obserwowały ukształtowanie tere-
nu, poznawały świat fauny i flory 
Ojcowskiego Parku Narodowego, 
a zarazem zapoznawały się z trud-
nymi zagadnieniami filozoficz-
nymi i etycznymi przekazanymi 
w formie zabawy (np. przy okazji 
rozwiazywania kalamburów, strze-
lania z łuku, czy budowania domu 
z belek).

Program „Archezja” to wie-
logodzinna podróż w przeszłość 
– do średniowiecza (ruiny zam-
ku w Pieskowej Skale i Ojcowie), 
czasów biblijnych (Jonaszówka), 
prehistorii (Jaskinia Ciemna, zre-
konstruowana wioska neandertal-
czyków) – symbolizująca drogę ży-
ciową człowieka ku dorosłości. Na 
tej drodze piętrzyły się przeszkody 
i nieraz trzeba było podejmować 
decyzje trudne, mające nieodwra-
calne skutki. „To tak jak w szko-
le i w życiu” – mówili uczniowie. 
Decyzje łatwiej było podejmować, 
gdy pomagała grupa.

Program „Archezja” jest przed-
sięwzięciem wartościowym, wyso-
ko ocenionym przez nauczycieli 
i uczniów. Pokazuje, że profilakty-
ka może być interesująca i przez to 
skuteczniejsza. 

Małgorzata Koźlak

Program „Archezja” ukazuje młodzieży konieczność kierowania się 
w życiu wartościami, posiadania autorytetów, budowania dobrych 

relacji z innymi. W ten sposób chroni młodego człowieka przed 
zakłóceniami jego rozwoju i mądrze prowadzi go ku dojrzałości. 

Program profilaktyczny może także wyglądać tak – pokazują doświadczenia 
nauczycieli z Rudnika. Fot. z archiwum szkoły

Gmina Sułkowice przystępuje do: 

sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego dla Harbutowic.

Przedmiotem zmiany Studium bę-
dzie wyznaczenie terenów usług 
komercyjnych – turystyka i ga-
stronomia. 
Zainteresowani mogą składać 
wnioski dotyczące zmiany stu-
dium.
Wnioski, które powinny zawie-
rać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy, należy skła-
dać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 
w terminie do 24 listopada 2010 r.

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

Tradycyjnie w naszej gminie 
uroczyście będziemy 

obchodzili 

DZIEŃ 11 LISTOPADA

o godz. 10.00 

w kościele parafialnym 
w Sułkowicach będziemy 
modlić się w intencji Ojczyzny 
podczas uroczystej Mszy Świętej

po Mszy św. 
oddamy cześć narodowym bohaterom 
pod pomnikiem na Rynku

a następnie 
w strażnicy OSP w Sułkowicach 
wręczone zostaną tegoroczne 
Nagrody Samorządowe

Orgniztor uroczystości 
– Urząd Miejski w Sułkowicach
serdecznie zaprasza do udziału

wszystkich mieszkańców Gminy.

Bądźmy razem w tym dniu, 
tak ważnym dla naszej Ojczyzny
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Doceniając wkład, jaki pe-
dagodzy wnoszą w wychowanie 
dzieci i młodzieży, przyznane zo-
stały Nagrody Burmistrza Gmi-
ny Sułkowice dla dyrektorów 
i nauczycieli szkół z terenu gminy. 

W ramach święta Edukacji 
Narodowej wyróżnieni pedagodzy 
zostali zaproszeni do Izby Trady-
cji w Sułkowicach w dniu 12 paź-
dziernika, gdzie burmistrz Piotr 
Pułka wręczył im nagrody i dyplo-
my. Słowa uznania otrzymała dy-
rektorka Gimnazjum w Sułkowi-
cach Stefania Pilch za szczególne 
osiągnięcia w realizacji zadań sta-
tutowych szkoły. Za wkład w dzie-
ło kształcenia młodego pokolenia 
oraz zasługi dla rozwoju oświaty 
w Gminie Sułkowice doceniony 
został dyrektor ZPO w Krzywacz-
ce Mirosław Chmiel. W uznaniu 
za szczególne osiągnięcia w re-
alizacji zadań statutowych szkoły 
nagrodzone zostały również Mał-
gorzata Kisielewska dyrektorka 
ZPO w Harbutowicach oraz Re-
nata Skrzeczek dyrektorka ZPO 
w Biertowicach. Dowód uznania 
wręczono także dyrektorce Zofii 
Kowalcze m.in. za organizację Ju-
bileuszu 25 – lecia Przedszkola Sa-
morządowego Nr 2.      

Wyróżnieni zostali także: wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sułkowicach Łukasz Zając oraz 
nauczyciele: Tomasz Kukla ze 
Szkoły Podstawowej w Krzywacz-
ce, Halina Obst i Zbigniew Łapa 
z Gimnazjum w Sułkowicach, Ali-
cja Kuchta ze Szkoły Podstawo-
wej w Rudniku, a także Renata 
Dymek ze Szkoły Podstawowej 
w Harbutowicach.

Akt nadania stopnia awansu 
zawodowego na stopień nauczy-
ciela mianowanego otrzymała 
Iwona Furtak (nauczyciel fizyki) 
oraz Aleksandra Łakomy (nauczy-
cielka bibliotekarz) z Gimnazjum 
w Sułkowicach.

Wszyscy dyrektorzy placówek 
oświatowych naszej gminy otrzy-
mali również dyplomy i podzięko-
wania od burmistrza.

Marta Czarny

Nagrody Burmistrza 
dla nauczycieli

Gminne 
Święto Edukacji 

Gmina Sułkowice zawarła po-
rozumienie z Województwem Ma-
łopolskim, na wspólną realizację 
projektu „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – Internet szan-
są na lepszy start w przyszłość dla 
uczniów Małopolski” w ramach 
Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka na lata 2007 
– 2013. Dzięki tej umowie otrzy-
mamy dotację unijną w wysokości 
608.400,60 zł, co stanowi 85% kosz-
tów projektu. Za te pieniądze wy-
posażonych zostanie 10 sal kompu-
terowych w gimnazjach gminnych 
oraz 36 gospodarstw zakwalifiko-
wanych w ramach przeciwdziałania 
e-wykluczeniu.

Koszty, czyli zyski
Łączne koszty projektu, przy-

padające na naszą gminę, wynoszą 
715.765,41 zł i będą one sfinanso-
wane w sposób następujący: dota-
cja PO IG  stanowi 85% kwoty czy-
li 608.400,60 zł, wkład własny zaś 
to 15% czyli 107.364,81 zł, finanso-
wany w 5% przez Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego (35.788,27 
zł) i w 10% przez gminę Sułkowice 
(71.576,54 zł). 

Jesteśmy jedną z 78 gmin 
w Małopolsce, która uczestniczy 
w tym projekcie Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego. Przystą-
pienie do niego wymagało wcze-

Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

280 komputerów dla szkół

śniejszego przygotowania m.in.
poprzez konsultacje z dyrektorami 
gimnazjów, którzy podawali zapo-
trzebowanie na sprzęt oraz z OPS, 
który wytypował rodziny spełnia-
jące kryteria projektu. 

Komputery do szkół 
W Gimnazjum w Sułkowicach 

programem objętych zostanie 396 
uczniów. Otrzyma ono 100 kom-
puterów dla uczniów i 5 laptopów 
dla nauczycieli. 90 gimnazjalistów 
w Krzywaczce otrzyma 84 kompute-
ry i 3 laptopy dla nauczycieli, a dla 
gimnazjum w Rudniku przeznaczo-
nych jest 50 komputerów i 2 lapto-
py dla nauczycieli, a liczba uczniów 
objętych programem w tej szkole 
wynosi 67. 

Komputer w dom
Część projektu adresowana 

do indywidualnych odbiorców ma 
na celu zmniejszenie wyklucze-
nia cyfrowego, spowodowanego 
trudną sytuacją materialną rodzin 
lub niepełnosprawnością. Kieru-
jąc się danymi z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w ramach programu 
przewidywany jest zakup sprzętu 
komputerowego i sfinansowanie 
dostępu do internetu dla 36 gospo-
darstw. Koszt tego zadania szaco-
wany jest na 230.011 zł.

Joanna Gatlik

Komputery dla uczniów i nauczycieli za unijne pieniądze trafią 
do gimnazjów w Sułkowicach, Rudniku i Krzywaczce, 

a 36 komputerów wraz z urządzeniami do odbioru internetu 
– do 36 gospodarstw domowych w gminie. 

Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych podczas Dnia Edukacji Naro-
dowej w Izbie Pamięci w Starej Szkole w Sułkowicach.  Fot. Joanna Gatlik
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Jeszcze nigdy w naszej małej 
Ojczyźnie nie było takich więzi, 
takiej ludzkiej wspólnoty – mó-
wiła Krystyna Sosin. O tym, jak 
wiele dla ludzi znaczą te wspólne 
spotkania mieszkańców gminy, 
ile dają im ważnej życiowej ener-
gii, poczucia, że razem można 
o wiele więcej, rozmawiano nie 
tylko przez mikrofon, dziękując 
dyrektor OPS Józefie Berneckiej 
i burmistrzowi Piotrowi Pułce, lecz 
także przy stołach, przy smacz-
nym posiłku, wspólnym śpiewaniu 
dawnych i nowych piosenek, przy 
dziecięcych występach i w autobu-
sie, który przywiózł do Krzywacz-
ki Seniorów od Harbutowic, przez 
Sułkowice, Biertowice i Rudnik. 
wspominano także ubiegłoroczny 
projekt Senior–Junior, żałując,że 
się skończył i podkreślając, jak 
wiele dla uczestników znaczył.

Rozmowy przy świątecznym stole

Dzień Seniora w Karczmie w Krzywaczce
Na wspólne świętowanie ich Dnia, do Karczmy w Krzywaczce zaproszeni zostali Seniorzy 

z całej naszej gminy. Towarzyszyły im dzieci, młodzież i uczestnicy projektów OPS. 
Organizatorem spotkania był bowiem Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach programu POKL „Aktywni Razem”. 

– Możliwości autorskich dzia-
łań tego typu stwarza nam przede 
wszystkim Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki oraz dobra współ-
praca w Wojewódzkim i Powiato-
wym Urzędem Pracy, które są dys-
ponentem tych funduszy. 

Dlaczego tak nam zależy na 
aktywizowaniu naszych klientów? 
Bo pomoc materialna jest oczywi-
ście bardzo ważna i konieczna, ale 
jeszcze ważniejsze jest, by człowiek 
sam nauczył się sobie radzić. Cza-
sami okazuje się, że trzeba tak nie-

Projekty zrealizowane przez OPS 
w Sułkowicach od 2008 roku
Projekt „Aktywni razem” 
– od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008, 
kwota  60 476 zł – wkład własny 7 000 zł.

Projekt „Na rzecz integracji” 
– od 2 stycznia 2009 do 28 marca 2009, 
kwota  43 440 zł – finansowany w 100% z EFS 

Projekt „Aktywni razem” 
– od 2 lutego 2009 do 31 stycznia 2009, 
kwota  62 314 zł, wkład własny 6 543 zł

Projekt „Senior i junior - wspólne odkrywanie 
świata” – od 1 września do 31 grudnia 2009, 
kwota  40 000 zł – finansowany  w 100% z EFS. 

Projekt „Kreatywna społeczność” 
– od 1 stycz-nia 2009 do 31 marca 2010,
 kwota  44 967 zł – finansowany w 100% z EFS.

Projekt „Krok w lepsze jutro” 
– od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011, 
kwota  902 805 zł –finansowany w 100% z EFS.

Projekt „Aktywni razem” 
– od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2012, 
kwota 765 723  zł, wkład własny 106 971 zł 
w proporcjonalnym rozbiciu na wszystkie lata 
realizacji projektu.

W sumie od 2008 roku OPS w Sułkowicach po-
zyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego 
1 mln 919 tys. 725 zł przy wkładzie własnym 
120 tys 514 zł, co stanowi mniej niż 7%.

– Chcemy się spotykać, porozmawiać, pośmiać się, pośpiewać. Bardzo nam dobrze ze 
sobą i z ludźmi, a wcześniej, to się człowiek po kątach chował, bał ludzi – Teresa, Beata, 
Agnieszka, Alina i Stanisława; uczestniczki projektu „Krok w lepsze jutro”.

– Senior-Junior to było coś fantastycznego. Tyle nowych ciekawych rzeczy pozna-
liśmy. I te dzieci, które garnęły się do nas tak serdecznie, wspólne spotkania w 
każdy czwartek. Człowiek cały tydzień czekał na ten czwartek. Ale to wszystko 
było możliwe dlatego, że tu są bardzo dobrzy ludzie – Pani Dyrektor i nasz Pan 
Burmistrz i w ogóle ci ludzie pracujący w urzędzie. Człowiek przychodzi do nich 
jak do przyjaciela, który wysłucha, doradzi. Starszemu człowiekowi to jest bar-
dzo potrzebne – mówi Stanisława, uczestniczka zarówno projektu Senior-Junior, 
jak spotkania z okazji Dnia Seniora. 

wiele, by odblokować zahamowa-
nia, przełamać blokady, podnieść 
jakość swojego życia. Radość pa-
trzeć na ludzi, którym się to udało. 
Często to oni włączają się później 
w następne działania, by sobie 
wzajemnie pomagać. A jaką war-
tość ma kreatywna społeczność, 
o tym nie trzeba nikogo przekony-
wać – Józefa Bernecka, dyrektor 
OPS w Sułkowicach

Rozmowom przy stołach podczas 
Dnia Seniora przysłuchiwała się 

Anna Witalis Zdrzenicka
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Konsekracja kościoła 
jest wielkim wydarzeniem 
nie tylko dla parafii, lecz 
także dla całego dekanatu, 
a nawet diecezji.

Powitanie kardynała
Stanisław Kardynał 

Dziwisz został przywita-
ny przed kościołem przez 
księdza Jacka Budzonia 
i licznie zgromadzonych 
księży, Koło Gospodyń 
Wiejskich z sołtys Lucyną 
Bielą na czele, krakowia-
ków – kapelę z Ziemi Pro-
szowickiej, ministrantów 
– lektorów, scholę, pocz-
ty sztandarowe: gminy 
Sułkowice, OSP i szkoły 
podstawowej w Biertowicach, sta-
rostów – Janinę i Juliana Jarząb-
ków oraz mieszkańców Biertowic, 
a już przy ołtarzu przez delegacje 
przedszkolaków w strojach kra-
kowskich, delegację władz gminy 
z burmistrzem Piotrem Pułką, 
wiceburmistrz Rozalią Oliwą i se-
kretarz gminy Małgorzatą Dziad-
kowiec oraz przez reprezentację 
mieszkańców Biertowic z zastępcą 
burmistrza I i II kadencji Stanisła-
wą Piątkowską, Tadeuszem Dudą 
i Tadeuszem Bochenkiem. Wie-
loletni przyjaciel Jana Pawła II 
– podobnie jak Papież, szczególnie 
serdecznie witał się z dziećmi, bło-
gosławiąc je. 

Władze gminy ufundowały 
dla biertowickiej parafii haftowa-
ny ornat maryjny, przekazując go 
na ręce księdza Kardynała, który 
odprawił w nim uroczystość kon-
sekracji. Na zawsze pozostanie 
on pamiątką z tego wydarzenia. 
Nie bez powodu haft przedstawiał 
wizerunek Matki Bożej – wszyscy 
księża koncelebrujący Mszę św. 
mieli właśnie takie ornaty, by od-
dać cześć patronce Matce Bożej 
Różańcowej w dniu jej święta.

Konsekracja
Ceremonia konsekracji do-

konywana jest według obrzędu, 
którego główne elementy powsta-
ły w liturgii gallikańskiej i rzym-

Konsekracja kościoła w Biertowicach – 7 października AD 2010

Jedyny raz w historii świątyni
Przytulny biertowicki kościółek z ponad 900 parafianami został przekazany na własność Bogu. 

Uroczysta konsekracja, której przewodniczył sam Kardynał Metropolita Krakowski, 
Honorowy Obywatel Gminy Sułkowice biskup Stanisław Kardynał Dziwisz, 

odbyła się w obecności wielu księży z całego dekanatu Sułkowice, obecnego księdza proboszcza 
Jacka Budzonia, księży rodaków braci Antoniego i Kazimierza Sławińskich, inicjatora – budowniczego 

kościoła ks. prałata dr. Jana Nowaka, przedstawicieli władz gminy, straży pożarnej oraz 
licznie zgromadzonych wiernych. Konsekracja to wydarzenie, które odbywa się 

tylko raz w całej historii danego kościoła, a jej dokonanie jest zastrzeżone dla biskupa.

Procesja witająca kardynała Stanisława Dziwisza.
fot. Joanna Gatlik

skiej między IV a IX wiekiem. 
Składa się z kilku części. Poprzez 
pokropienie ścian kościoła wodą 
święconą biskup obejmuje go 
w posiadanie. Zostaje odmówio-
na prefacja, w której biskup błaga 
o wspomożenie Ducha Świętego. 
Kolejnym elementem jest uświę-
cenie ambonki przez uroczyste 
przekazanie lekcjonarza i ewan-
geliarza lektorom i diakonowi 
– samo Słowo Boże uświęca miej-
sca, w których jest przekazywane 
wiernym. W kolejnym punkcie 
następuje uroczyste wniesienie 
Krzyżma Świętego, czyli poświę-
conych olejów oraz odśpiewanie 
Litanii do Wszystkich Świętych. 

Elementem centralnym kon-
sekracji jest namaszczenie ołtarza 
i wyznaczonych miejsc na ścia-
nach kościoła Krzyżmem Świę-
tym. Owocem uświęcenia tego 
miejsca staje się fakt, że modli-
twy w tym kościele do Pana Boga 
są włączone w nurt modlitw Ko-
ścioła Powszechnego. Symbolem 
modlitwy unoszącej się do Boga 
jest od wieków kadzidło spalane 
w kadzielnicach. Po uroczystym 
wniesieniu pięciu kadzielnic do 
świątyni i ustawieniu ich na pięciu 
głównych punktach ołtarza, Ksiądz 
Kardynał zasypuje je kadzidłem 
i przy – w tym przypadku róża-
nym zapachu (w końcu świątynia 

w Biertowicach jest p.w. 
Matki Bożej Różańcowej) 
– odmawia modlitwy nad 
ołtarzem, po czym zosta-
ją okadzone ściany całej 
świątyni. 

Po tych czynnościach 
następuje przygotowanie 
ołtarza do celebrowania 
Mszy św. przez służbę 
kościelną (ubranie obru-
sem, kwiatami i świeca-
mi). Ostatnim etapem jest 
zapalenie przez księdza 
kardynała świec, a na-
stępnie tym samym pło-
mieniem świeczek, które 
mają płonąć przy zache-
uszkach symbolizujących 

dwunastu apostołów. Świece te, 
umieszczone w specjalnych miej-
scach kościoła, będą zapalane 
w świątyni tylko podczas uroczy-
stych liturgii. Zwyczajem jest też, 
że parafia, w której dokonywana 
jest konsekracja, składa dar dla 
innej – w tym wypadku była to 
parafia Golkowice. Na zakończe-
nie następuje ucałowanie ołtarza 
przez wszystkich wiernych. Po 
zakończonej oktawie uroczysto-
ści konsekracyjnej obrus z ołtarza 
głównego, na którym są ślady ole-
jów świętych, zostanie podzielony 
na części i rozdany pośród wier-
nych jako „małe relikwie”.

Wspólnota kościelna
To niezwykłe wydarzenie ce-

lebrowano z wielkim namaszcze-
niem. Podniosłą atmosferę podre-
ślało stopniowo zapalane światło 
i fanfary. Wszystkie elementy były 
starannie zaplanowane. Poszcze-
gólni przedstawiciele parafian 
– głównie młodzież szkolna, mi-
nistranci, lektorzy  – odczytywali  
Pismo Święte, przynosili na ołtarz 
kadzidło, biertowianki przystrajały 
ołtarz obrusem i kwiatami. Scho-
la śpiewała pieśni przy dźwiękach 
gitary. Stanisława Piątkowska 
– jedna z osób z komitetu budowy 
kościoła – przedstawiła prawie już 
dwudziestoletnią historię kościo-
ła w Biertowicach. Każdy na swój 
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Na wystawie zaprezentowane 
zostały portrety dyrektorów  szko-
ły kowalskiej w Sułkowicach od 
samego oczatku jej istnienia. Wer-
nisaż, odbywający się już w aurze 
zbliżającego się dnia Wszystkich 
Świętych, miał charakter jakby 
szkolnych „wypominków”.

Wspominanie dyrektorów
Nieżyjący już dyrektorzy 

szkoły kowalskiej to: inż. Franci-
szek Smereczyński (1894 – 1927), 
Stanisław Mielecki (1927 – 1928), 
Ludwik Korta (1928 – 1930 i 1934 
– 1938), Julian Schreiber (1930 
– 1934), Władysław Sala (1938 – 
1939), Adam Narecki (1939 – 1943), 
Alfred Janiszewski (1943 – 
1945), Karol Sąsiada (1945 
– 1951), mgr Roman Gaw-
roński (1951 – 1964). Można 
było oglądać zachowane po 
nich zdjęcia oraz przeczytać 
krótkie biografie. 

Wspomnienia
dyrektorów

Na wernisaż zaprosze-
ni zostali wszyscy żyjący 
dyrektorzy Szkoły: Ludwik 
Dziewoński, zarządzający 

Wernisaż w Galerii  Internat

Wspomnień czar – czyli portrety dyrektorów
Wspaniała serdeczna atmosfera. Unoszące się nad obecnymi 

dobre duchy byłych dyrektorów i uczniów szkoły utworzonej w 1894 roku w Sułkowicach. 
Czarno – białe zdjęcia i kolorowe wspomnienia byłych dyrektorów. 

W Galerii Internat 28 października otwarta została wystawa „portrety dyrektorów” – znak pamięci 
współczesnych i troski dyrektorki szkoły Aleksandry Korpal o jej tożsamość i dobre imię 

oraz chęć wtajemniczenia młodzieży w bogate tradycje szkoły, do której uczęszcza.

szkołą w latach 1965 – 1967, Hono-
rowy Obywatel Sułkowic, budowni-
czy obecnego budynku szkolnego 
Stanisław Kufrej (1967 – ’83 i 1990 
– ’92), dyrektor Stefan Żuber (1983 
– 1985) oraz dyrektor Mirosława 
Paul (1985 – 1990).  Każdy z nich 
miał okazję powspominać swoje 
czasy. Przybliżyli oni okoliczności, 
w jakich się pracowało i z jakimi 
trudnościami musieli się borykać. 
Były ciekawe anegdoty z życia 
dyrektorów. Przytoczone zostały 
wspomnienia pierwszych uczniów 
szkoły oraz ówczesne warunki na-
uki. Obecnym przedstawicielkom 

płci żeńskiej przypomniano, że 
w dawnych czasach do szkoły cho-
dzili tylko chłopcy. Dopiero z bie-
giem czasu stworzono tam także 
kierunki dla dziewcząt. 

Uczestnicy spotkania „zoba-
czyli” wszystkie lata kształtowa-
nia szkoły kowalskiej. Pierwszy 
budynek mieścił się tam, gdzie 
obecnie jest hurtownia wyrobów 
z F.N. Kuźnia. Dopiero dyrektor 
Stanisław Kufrej postanowił po-
stawić budynek szkolny w pięknej 
i spokojnej okolicy pod lasem, nad 
osiedlem Zielona. 

Portrety wicedyrektorów
Dyrektor Aleksandra Korpal 

(od osiemnastu lat spra-
wująca tę funkcję), obie-
cała kolejne spotkanie 
z cyklu portrety. Tym ra-
zem zaprezentowane zosta-
ną sylwetki tzw. „szarych 
eminencji”, czyli wicedy-
rektorów szkoły. W wielu 
przypadkach będą to za-
pewne te same osoby, gdyż 
praktycznie każdy dyrek-
tor zaczynał od zastępowa-
nia swoich przełożonych. 

Joanna Gatlik 

Byli dyrektorzy ZSZiO – od lewej: Ludwik Dziewoń-
ski, Stanisław Kufrej, Stefan Żuber i Mirosława 
Paul. Fot. Joanna Gatlik

sposób był zaangażowany w konse-
krację. Ksiądz Kardynał i ks. pro-
boszcz dziękowali ludziom, którzy 
w szczególny sposób przyczynili 
się do powstania świątyni – zarów-
no pracą własną, jak i finansowo. 

Krótka historia kościoła
Wmurowania Kamienia Wę-

gielnego pod kościół parafialny w 
Biertowicach dokonał J.E. ks. bi-
skup Albin Małysiak 20 paździer-
nika 1991 r. Niecały rok później 
gotowy kościół został poświęcony 
przez J.E. ks. kard.  Franciszka 
Macharskiego. Do 2006 r. roku sta-
nowił on filię przynależącą do ko-
ścioła parafialnego p.w.  Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 3 lipca 
2006 r. J.E. ks. Stanisław Kardynał 
Dziwisz wydał dekret – akt ery-
gowania  parafii p.w. Matki Bożej 
Różańcowej w Biertowicach, a na 
jej proboszcza wyznaczył ks. Jac-
ka Budzonia. 

Teren kościelny
Kościół powstał w błyskawicz-

nym tempie. Żeby jednak do tego 
doszło, trzeba było mieć teren pod 
jego budowę. Uzyskano go w dro-
dze zamiany dokonanej między 
gminą Sułkowice i rzymskokato-
licką parafią p.w. NSPJ w Sułko-
wicach. Aby dokonać tej zamiany, 
należało (poza kolejnością) skomu-
nalizować i uzyskać decyzję woje-
wody krakowskiego niezbędną do 
podpisania aktu notarialnego. Jak 
opowiada ks. prałat Jan Nowak: 
Bardzo duża zasługa była gminy 
i ówczesnego burmistrza Adama 
Gumularza. Pomagał także nie-
żyjący już wojewoda krakowski 
Tadeusz Piekarz (pierwszy Hono-
rowy Obywatel Gminy Sułkowi-
ce). Parcela, na której stoi obecny 
kościół w Biertowicach, należała 
bowiem do Skarbu Państwa i aby 
ją przejąć, Gmina Sułkowice mu-

siała sporządzić spis inwentaryza-
cyjny, a wojewoda wydać decyzję 
deklaratoryjną potwierdzającą, 
że nieruchomość rzeczywiście do 
gminy należy. Tadeusz Piekarz był 
zawsze bardzo życzliwy dla gminy 
Sułkowice.

Transakcja była związana z wy-
płatą przez gminę różnicy wartości 
działek parafialnych, na których 
wybudowano dom nauczyciela 
i działki gminnej w Biertowicach. 
Kwota ta została przekazana na 
rzecz budowy kościoła i umożli-
wiła natychmiastowe rozpoczę-
cie pracy budowlanej, dokonanej 
wspólnym wysiłkiem sułkowickiej 
parafii,  wydatnej pomocy finanso-
wej od parafian z Biertowic i Sułko-
wic. Ciężka praca wielu osób oraz 
wszechstronne wsparcie finansowe 
przyniosły owoce. Teraz Biertowice 
mają swój własny konsekrowany 
kościół i swoją własną parafię.

Joanna Gatlik
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„Kuźnia” wciąż pozostaje 
największym zakładem produk-
cyjnym w Sułkowicach i jednym 
z największych pracodawców na 
naszym terenie. Działa nieprze-
rwanie od 1887 r. Jej produkcja 
ukierunkowana jest głównie na 
odbiorców zagranicznych, przede 
wszystkim z Niemiec. Eksport jest 
więc podstawą działania zakła-
du, choć w równej mierze dba on 
o swoich wiernych klientów na ryn-
ku krajowym, którzy nade wszyst-
ko cenią jakość wyrobów Kuźni. 

Zarząd firmy jest tradycyjnie 
otwarty na pomoc i wsparcie fi-
nansowe przedsięwzięć gminnych, 
tak, by ułatwiać życie zarówno swo-
im pracownikom, jak i wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.

Wyrazem tej dobrej woli było 
podpisanie aktu notarialnego da-
rowizny budyku ośrodka kultury 
na rzecz gminy Sułkowice. Nieru-
chomość numer 2 przy ul. 1 Maja 
70 – mają łączną powierzchnię 
593,20 m2  na I piętrze i 73,30 m2 
na II piętrze. Na mocy tej daro-
wizny gmina ma również współ-
udział stanowiący 1/3 część we 
współwłasności nieruchomości 
wspólnej – działki i części wspól-

Nowa niechuchomośc gminna – budynek ośrodka kultury

Darowizna FN „Kuźnia” na rzecz gminy
Zarząd Fabryki Narzędzi Kuźnia przekazał gminie budynek, w którym od lat działa ośrodek kultury 

– przez wiele lat jako integralna część fabryki, a po tranformacji ustrojowej – prowadzony przez gminę. 
W ten sposób Sułkowice pozyskały nieruchomość,  którą teraz prawnie zarządzać będzie miasto. Akt 
własności zdecydowanie ułatwi wykonywanie remontów obiektu, jego rewitalizację i sprawniejsze za-
gospodarowanie. Akt notarialny został podpisany przez burmistrza gminy Sułkowice Piotra Pułkę oraz 
prezesów zarządu Jana Ostafina i Bogumiła Banasia.

Fabryka Narzedzi „Kuźnia” to marka, która od lat sławi Sułkowice w kraju 
i za granicą. Tym cenniejsza wydaje się deklarowana wola współpracy pomiędzy 
Zarządem firmy a władzami gminy. Podziękowanie za dobrą wolę przekazania 
gminie budynku ośrodka kultury oraz za stałą chęć współdziałania z rąk burmi-
strza Piotra Pułki otrzymali Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Jan Ostafin oraz 
I Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy Bogumił Banaś. Burmistrz wręczył im 
również gadżety gminy – podkowy z hufnalami – na szczęście.

Fot. Joanna Gatlik

nej budynku (dach, klatka scho-
dowa, itp.).

Tak oto budynek ośrodka kul-
tury został prawnie oddzielony od 
fabryki. Wszyscy w Sułkowicach 
będą jednak pamiętali o tym, że wy-

rósł on na przyzakładowym Klubie 
„Kuźnia”, który zapewniał godziwą 
rozrywkę pracownikom fabryki, ich 
rodzinom i przyjaciołom. Świadczą 
o tym zachowane kroniki i wspo-
mnienia mieszkańców gminy.

Joanna Gatlik

Inauguracja z wernisażem
Prezentacja talentów i możliwości

Inauguracja miała miejsce 
już w budynku należącym do gmi-
ny w dniu 17 października. Przed 
publicznością wystąpił zespół ta-
neczny Retro prowadzony przez 
Karolinę Moskal, Orkiestra Dęta 
z Sułkowic pod batutą Marka Sey-
frieda. Para taneczna Aleksandra 
Gasińska i Michał Skowroński 
z Centrum Tańca Idea w Krakowie 

Tegoroczna Inauguracja Roku Kulturalnego w ośrodku kultury połączona została z wernisażem 
prac studentów grafiki krakowskiej ASP. Na scenie sali widowiskowej zaprezentowały się 

zespoły i formacje działające w naszej gminie.

zaprezentowała tańce standardowe 
– walc angielski, tango, walc wie-
deński oraz latynę – sambę, cha-cha 
i jife. Został także przedstawiony 
program „Z muzyką przez świat” – 
piękna interpretacja utworu Celine 
Dion oraz własnych utworów Niny 
Wertz, Marcin Sonnenberg zaśpie-
wał kilka utworów min. Elvisa Pre-
sley’a, a reprezentanci krakowskiej 

szkoły Wu-Shu, Michał Adamowicz 
i Michał Frosik, którzy przeszli do 
półfinału konkursu „Mam talent”, 
dali show swoich umiejętności 
i sprawności kung-fu. 

Podczas inauguracji roku kul-
turalnego zostały także wręczone 
nagrody w konkursach plastycz-
nym, fotograficznym i na najcięż-
szego grzyba.
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ZPiT „Elegia” z Rudnika 
należy, obok ZPiT „Ziemia My-
ślenicka”, do najbardziej utytu-
owanych zespołów regionalnych 
w powiecie, z bogatą historią 
i dorobkiem w zakresie zachowy-
wania tradycji swojego regionu. 
W przeszłości zespół występował 
na uroczystościach w całym kraju 
i za granicą. Zdobywał liczne na-
grody i wyróżnienia. 

Nagroda w Łoniowej
W tym roku najmłodsze dzieci 

z Zespołu do tej cennej kolek-
cji dołożyły nagrodę na 21. Prze-
glądzie Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych  Regionu Kra-
kowskiego „Krakowiaczek” w Ło-
niowej za rytmiczność  w tańcu 

i ładny śpiew solowy dziewczy-

nek. Festiwal odbywał się 6 czerw-
ca. Wzięły w nim udział dwie naj-
młodsze grupy Elegii. Zespoły 
były oceniane przez fachowców, 
m.in.: etnografa Benedykta Ka-
fla, etnomuzykologa Aleksandrę 
Szurmiak–Bogucką i choreograf 
Janinę Kalicińską. 

Nagroda to przede wszystkim 
satysfakcja dla dzieci, instrukto-
rów i powód do dumy dla Rudnika 
i gminy. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że nagroda ta premiowana była 
przez organizatorów kwotą 500 zł.

Każdy może śpiewać i tańczyć
Nabór do „Elegii” trwa przez 

cały rok. W ostatnich latach z próby 

Instruktorka Joanna Woźnica o Zespole Pieśni i Tańca „Elegia”

Joanna Woźnica marzy przede wszystkim o tym, żeby Elegia mogła nadal jak najwięcej występować 
oraz by znaleźli się sponsorzy, którzy sfinansowaliby wyjazdy dla sekcji dziecięcych na wspólne wakacje 
połączone ze szkoleniem, a także wyjazdy na festiwale. Szczególnie zależy jej, by jej podopieczni wzięli 
w przyszłym roku udział w przeglądzie w Łoniowej, gdyż wygrana w nim oznacza dla zespołu przepustkę 

na festiwal w Rabce oraz na Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci  Gór”.

na próbę przybywa dzieci – szczegól-
nie najmłodszych.  Zespół prowadzi 
trzy grupy wiekowe: przedszkola-
ków i dzieci z klas od 1 do 3; dzieci ze 
starszych klas podstawówki i gim-
nazjum oraz  młodzież – studenci 
i osoby pracujące.

ZPiT „Elegia” występuje na 
największych uroczystościach 
w swojej okolicy, takich jak Dni Gmi-

ny Sułkowice, Jarmark „Sułkowic-
ka Jesień”,  czy Dożynki Powiatowe. 
Wystepuje też gościnnie w okolicz-
nych gminach, np. w Mogilanach. 

Sponsorzy i darczyńcy
Zespół posiada cenny et-

nograficznie zbiór strojów ludo-

Krok po kroku do sukcesów

wych do tańców z różnych części 
kraju. Jednak rzeczy te zużywają 
się i wymagają systematyczne-
go uzupełniania. Obok wyjazdów 
poszczególnych grup jest to naj-
poważniejszy koszt utrzymania 
zespołu. Tym cenniejszy jest każ-
dy gest darczyńców. W tym roku 
zespół otrzymał 12 kompletów 
strojów dla najmłodszych dzieci 

(sfinansowane po połowie przez 
Gminę Sułkowice i Gminny Ośro-
dek Kultury) oraz dwie pary butów 
z Fundacji Wspierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej Zofii i Włady-
sława Pokusów.

Joanna Gatlik

Występ dzieci z ZPiT  „Elegia” podczas spotkania opłatkowego w Rudniku 

Fot. Jan Zdrzenicki

Inauguracji roku kulturalne-
go towarzyszył wernisaż wystawy 
prac studentów 5 roku Grafiki 
ASP w Krakowie – Pauliny Sob-
czak (drzeworyty) i Wojciecha 
Sobczyka (rysunki ołówkiem). Ich 
prace można oglądać do końca li-
stopada. 

Joanna Gatlik

Na fotografii obok – wystawa drzewo-
rytów Pauliny Sobczak towarzysząca 
inauguracji.

Fot. Joanna Gatlik
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Nowe oblicze GS na Zielonej 

Delikatesy Centrum po raz drugi
Było wielkie otwarcie w sobotę rano, poświęcenie nowego miejsca pracy i życia, 

atrakcyjne promocje, poczęstunki i degutacje w sklepie, konkursy dla dorosłych i dla dzieci. 
W sobotę 30 października GS, wrośnięty „od zawsze” w nasz pejzaż gminny, 

otworzył na Zielonej drugi sklep Delikatesów Centrum.

– Wychodząc naprzeciw zapo-

trzebowaniu mieszkańców, posta-

nowiliśmy, że sklep będzie czynny 

od godziny 5 rano. Ludzie z osiedla 

dojeżdżają do pracy do Krakowa 

i dalej, niektórzy już na 6, większość 

na 7 rano. Potrzebna była możliwość 

zrobienia zakupów na śniadanie. 

Mamy też w planie przygotowywa-

nie w sklepie kanapek do szkoły i do 

pracy – mowi prezes GS w Sułkowi-
cach Franciszek Świerk.

Sklep mieści się przy wjeździe 
do Sułkowic od strony Rudnika, 
w odnowionym budynku dawnego 
sklepu gospodarczego. Nie ozna-
cza to jednak likwidacji sklepu, do 
którego wszyscy od lat byli bardzo 
przywyczajeni. Został on jedynie 
przeniesiony „na tyły” obiektu, do 
dotychczasowych pomieszczeń ma-
gazynowych. Zyskał również odno-
wione pomieszczenia i wiele więcej 
miejsca.

– GS ma swoich wiernych 

klientów, którzy nawet gdy mają 

duży wybór, i tak przychodzą do nas 

na zakupy. Cenią nasz chleb, jakość 

wyrobów mięsnych i wędliniar-

skich, swieżość produktów i profe-

sjonalizm naszych pracowników. 

Staramy się, by odpowiadać na po-

trzeby naszych klientów i dawać im 

to, co najlepsze – powiedział prezes.
Klienci – nie tylko z osiedla 

– zyskali nowy punkt handlowy w 
pobliżu ruchliwego placu targowe-
go.  Zyskał także wizerunek mia-

sta. Po pracach przy przeniesieniu 
handlujących z wolnej ręki na nowy 
plac targowy, urządzeniu wygod-
nego parkingu oraz modernizacji 
skrzyżowania przez Zarzad Dróg 
Wojewódzkich, swoje oblicze odno-
wiły także budynki GS. Dzięki tym 
inwestycjom wjazd do Sułkowic 
staje się coraz schludniejszy i coraz 
bardziej estetyczny. (awz)

Sklep gospodarczy GS przeniesiony do byłych 
pomieszczeń magazynowych 

Podczas otwarcia najbardziej oblężone było stoisko 
z mięsem i wędlinami. 

Nowy sklep GS poświęcił ks. Marek Suder. 
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W kwestii Biedronki
Redakcja Gazety Gminnej „Klamra” informuje, że w trakcie przygotowania jest obszerny materiał 

dotyczący informacji o zamiarze otwarcia w Sułkowicach sklepu sieciowego „Biedronki”. 
Kto może pozwolić, a kto zakazać otwarcia takiego punktu? Kto na tym zyska, a kto straci? Co 

w tej sprawie stanowi polskie prawo? W jaki sposób może sie bronić lokalny handel?
Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przypominamy, że środowiska 

związane z sułkowickim drobnym handlem energicznie oprotestowały taką ewentualność. Wyniki dzien-
nikarskiego  badania sprawy przedstawimy w następnym numerze „Klamry”.
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Od lat sprzedają „Klamrę” bez żadnej prowizji

Wierni Sprzedawcy „Klamry”
Dzięki nim dociera do Państwa Gazeta Gminna „Klamra”. 

Nasi sprzedawcy od lat nie pobierają żadnej prowizji 
od jej sprzedaży. 

Chcemy w ten sposób podziękować im za dobrą wolę 
i docenić nie tylko Wiernego Czytelnika, 

lecz również Wiernego Sprzedawcę.

Harbutowice

Sklep Moniki i Jana  Światłoniów na 
Malikówce.

Sklep Jana Pułki na Malikówce.

Sklep Stanisławy Skorut na ul. Na Węgry. Sklep Anny Światłoń na ul. Na Węgry. Sklep „Światłoń” pod Malikówką na 
ul. Partyzantów.

Sklep Krystyny Garbień na ul. Kowalskiej.Sklep „Dosia” na ul. Partyzantów. Sklep GS „Jedynka” na ul. 11 Listopada.

Sklep Marii i Krystyny Kluzik. Sklep „Ania” w strażnicy OSP. Sklep Marii Chmielik.

Sklep Jana Sroki w Harbutowicach.

Sułkowice

Sklep „Koala” w Sułkowicach Ja-
dwigi i Bogdana Koników sprzedaje 
najwięcej egzemplarzy „Klamry”.
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Bar „Clio” na Zielonej. Sklep „Lido” Lidii Pułki 
na Zielonej.

Sklep Elżbiety i Piotra Sroków 
na ul. Szkolnej na Osiedlu.

Sklep GS „Dziesiątka” na ul. 1 Maja. Kwiaciarnia pp. Francuziak na Zielonej.

„Lewiatan”. PHU „Zachęta” na ul. 
Sportowej

GS. Delikatesy „Centrum” 
w Centrum Handlowym WDT

Sklep „Rogalik” na ul. 11 Listopada. Warzywniak na Rynku.

Delikatesy Krzysztofa  Światłonia na 
Rynku.

Kwiaciarnia „Róża” na Rynku.

Sklep „Kurczak” na ul. 1 Maja. „Hurtownia” Ireny Ciapały 
na ul. 1 Maja

Kiosk Czesława Szczotkowskiego 
na Zielonej.

Kiosk przy ul. 11 Listopada.
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Sklep Jolanty Miziury na ul. Szkolnej 
na Osiedlu.

Sklep Zofii Krzywoń na ul. Szkolnej 
na Osiedlu.

Market „Zibi” w Rudniku Dolnym.

Nowy punkt handlowy Wiernego Sprze-
dawcy GS – „Delikatesy Centrum” na 
Zielonej.Rudnik

Sklep GS na ul. Dolnej. Sklep Józefy Blak na ul. Centralnej.

Sklep Barbary Powroźnik 
na ul. Centralnej.

Sklep Moniki Szczepaniak naprzeciw-
ko OSP na ul. Centralnej.

Sklep Janusza Szczurka 
na ul. Centralnej.

Sklep Stanisławy Chlipały 
na ul. Centralnej.

Sklep Władysława Szlachetki 
w Rudniku.

Sklep Edyty Góralik na ul. Słonecznej. Sklep Teresy Starzec na ul. Słonecznej.

Biertowice

Kiosk Lucyny Bieli.GS w Biertowicach.
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Krzywaczka

Sklep Katarzyny i Roberta Dąbrowów.

– Pochodzisz z Urugwaju. 
Jak trafiłeś do nas i zo-
stałeś obywatelem gminy 
Sułkowice? Jak sobie ra-
dzisz z językiem polskim?
– Po raz pierwszy przy-
jechałem tutaj kilka lat 
temu w odwiedziny do 
mojej dziewczyny, która 
teraz  jest już moją żoną. 
Okolica od razu bardzo mi 
się spodobała, a na stałe 
zamieszkałem tu jakiś rok 
temu. Po polsku jeszcze 
nie mówię, chociaż cał-
kiem dużo już rozumiem.

– Od kiedy robisz tatuaże 
i gdzie się tego nauczyłeś?
– Poznałem tę sztukę 
mniej więcej ok 1998, ale na poważ-
nie zająłem się nią dwa lata później. 
Nie było żadnej konkretnej szkoły, 
parę amerykańskich czasopism 
o tatuażu i zacząłem kopiować to, co 
widziałem. Swój własny styl zdoła-
łem wypracować podróżując i  prak-
tykując w profesjonalnych studiach 
tatuażu w Brazylii  i w Europie.

– Czy tatuowanie się jest bez-
pieczne? Czy znasz przypadki ja-
kich zranień lub zakażeń?

– Jeśli robisz tatuaż w profesjo-
nalnym studiu, nie ma ryzyka. 
Mniej więcej tak, jak z wizytą 
u dentysty – jeśli idziesz do pro-
fesjonalisty, nie masz się czego 
obawiać. Poza tym obecnie studia 
tatuażu są bardziej kontrolowane 
pod względem higieny niż gabi-
nety lekarskie. Zakażenie oczywi-
ście może się zdarzyć, bo jest to 
przecież jakiś typ powierzchownej 
rany. Może się tak stać, jeśli tatuaż 

Z artystą z Urugwaju rozmawia Joanna Gatlik, tłumaczy jego żona Urszula, rodowita sułkowianka 

Tatuaże Victora Portugal

nie jest odpowiednio traktowany 
w pierwszych dniach po jego wyko-
naniu. Muszę jednak powiedzieć, 
że osobiście nie znam żadnego ta-
kiego przypadku.

– Co tatuujesz najchętniej? Jakie 
są Twoje ulubione motywy? Skąd 
czerpiesz inspiracje?

– Najbardziej lubię surrealizm, 
twarze i biomechanikę. Inspiracją 
może być cokolwiek, jakaś cie-
kawa tekstura, sztuka barokowa, 
ozdoby architektoniczne etc.

Skąd najczęściej pochodzą Twoi 
klienci?

Z różnych stron. W tym tygodniu 
miałem klientów z Rumunii, Bar-
celony i Austrii, a kilka tygodni 
temu był nawet pewien fan tatu-
ażu z Australii. No i oczywiście ta-
tuuję całkiem sporo Polaków. 

– Jeździsz na różne światowe kon-
wenty tatuażystów. Słyszałam, że 

zajmujesz pierwsze miej-
sca na tych zjazdach, po-
chwal się nam!

– Tak, uczestniczę w wielu 
konwencjach tatuażu i za-
wsze staram się dać z sie-
bie wszystko. Cieszę się, 
że wiele osób to docenia.

– Widziałam album, gdzie 
jesteś wymieniony wśród 
najlepszych tatuażystów 
świata. Wykonany przez 
Ciebie motyw zamiesz-
czono nawet na okładce 
tego albumu. To wielki 
sukces!

– Ten album powstał w Sta-
nach Zjednoczonych. Jego 
autor zgromadził w nim 

kilkaset najlepszych tatuaży z całe-
go świata. To jest oczywiście powód 
do zadowolenia. Sam album dla lu-
dzi interesujących się sztuką może 
być bardzo interesującą pozycją.

– A kto Ciebie wytatuował?

– Mam całkiem sporą kolekcję 
tatuaży różnych autorów. Przede 
wszystkim są to prace moich zna-
jomych tatuatorów.

– Czy podoba Ci się życie w Pol-
sce? W gminie Sułkowice?

– Tak, życie w Polsce bardzo mi 
się podoba, zwłaszcza Kraków jest 
niesamowitym miastem, pełnym 
młodych ludzi z ciekawymi pomy-
słami. W Sułkowicach od samego 
początku czułem się dobrze, lu-
dzie są tu nastawieni przyjaźnie, 
a okolica jest naprawdę piękna 
i spokojna, co dla mnie jest bar-
dzo ważne, bo zawsze mieszkałem 
w dużych miastach. 

Victor Portugal przy pracy. Fot. z arch. rodzinnego

Sklep Teresy Kosek w Biertowicach. Sklep GS.



„ S ł o n e c z n e  P r o m y k i ”

Gminny Dzień Seniora w Karczmie w Krzywaczce

Nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli W Galerii Internat wspominanie i wspomnienia dyrektorów ZSZ i O

fot. Jan Zdrzenicki

fot. Joanna Gatlikfot. Marta Czarny



Produkt tradycyjny
sułkowicka krzonówka
rejestracja
w Urzędzie Marszałkowskim

Produkt tradycyjny
sułkowicka krzonówka
rejestracja
w Urzędzie Marszałkowskim

fot. Anna Witalis Zdrzenicka


