
Klamra 1 (310) marzec 2019 1

egzemplarz  bezpłatny
ISSN 1233-2593    Rok XXx      nr 1 (310) 2019 r.
fot. Joanna gatlik-Kopciuch - Rynek w Sułkowicach - lipiec 2016 r.



Klamra 1 (310) marzec 20192

minęło ponad 130 dni od wyborów samorządowych, w których to Państwo 
zdecydowali o zmianie na stanowisku Burmistrza naszej Gminy. Podczas  
inauguracji kadencji w dniu 23 listopada 2018 roku, w swoim wystąpieniu 
mówiłem o tym, że funkcję burmistrza postrzegam jako służbę dla dobra 
Gminy oraz jej mieszkańców i z tą ideą będę ją sprawował.

W kampanii wyborczej przedstawiałem trudną sytuację finansową Gmi-
ny, opierając się jedynie na poziomie zadłużenia wynikającym z dostępnych 
dokumentów. Z kolei mój kontrkandydat, ówczesny burmistrz przedstawiał 
same sukcesy swoich rządów. 
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Słowo wstępne Burmistrza

Szanowni Państwo,
przeżywamy obecnie czas Wielkiego Postu 

– duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

W związku z tym, że kolejny numer Klamry trafi do Państwa po świętach 
pragnę już teraz złożyć życzenia, aby w tym szczególnym czasie 

Wielkiego Postu udało się zatrzymać choć na chwilę 
nad tym co najważniejsze.

Życzę Państwu dobrych wieści, dobrych nowin i informacji, 
bo w czasie Wielkanocnym świętujemy Dobrą Nowinę. 
Niech ten czas przyniesie Nam wytchnienie, nadzieję 

i siłę do realizacji nowych wyzwań.
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ma możliwości skorzystania z toalet! Zostały one bowiem 
zamknięte decyzją Nadzoru Budowlanego z powodu fa-
talnego stanu budynku UM w Sułkowicach. Ten stan nie 
pojawił się z dnia na dzień. Budynek przechodził kontrole 
rokrocznie, niestety bez realizacji wniosków pokontrolnych. 
Od lat żadne działania nie były podejmowane, by ten bu-
dynek nadawał się do użytku. Co więcej w dniu 4 lutego 
2019 roku otrzymałem decyzję Nadzoru Budowlanego, któ-
ra przy obecnym stanie jasno określa zakres prac do wy-
konania z terminem realizacji na dzień 31 grudzień 2019 
roku! Jest to koszt ok. kilkaset tysięcy złotych, zatem, przy 
obecnej kondycji finansowej Gminy, jest to nierealne do wy-
konania. Uwzględniając obecny stan techniczny budynku 
taka inwestycja jest również bezsensowna, ze względu na 
zakres przewidzianych we wnioskach robót. W związku  
z powyższym, byłem zmuszony podjąć decyzję, aby rozpo-
cząć prace mające na celu doraźne przeniesienie urzędu 
w inne miejsce. Obecnie trwają ustalenia i sprawdzanie 
miejsc, w których będzie możliwe funkcjonowanie UM.

Zaniedbania, brak nadzoru i brak kompetencji w dzia-
łaniu można dostrzec we wszystkich obszarach funkcjo-
nowania gminy – finansach, w tym szczególnie długu 
publicznego, toczących się sprawach sądowych, planach 
zagospodarowania, inwestycjach, bezpieczeństwie, oświa-
cie, a nawet w kulturze. 

Praktycznie codziennie odkrywam jakieś nowe, nega-
tywne fakty. Zapewniam, że nie pozostawię tego bez wyjaś-
nienia i bez wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób 
za ten stan rzeczy odpowiedzialnych. 

Pozwólcie Państwo, że pokrótce nakreślę tę sytuację 
posługując się kilkoma chociażby przykładami, a tych przy-
kładów w naszej gminie jest niestety o wiele więcej.

  
Oświata: 

Wydatki na oświatę stanowią znaczną część budżetu 
Gminy. Pochodzą one z subwencji oświatowej, dotacji oraz 
środków własnych Gminy. By sprostać wymaganiom sta-
wianym edukacji konieczna jest właściwa jej organizacja 
na poziomie Gminy, a takowej do tej pory było brak. Zada-
nia oświatowe tylko w ubiegłym roku musieliśmy „dofinan-
sować” kredytem w wysokości 400 tysięcy złotych, jednak 
środki te zostały wyczerpane, a kredyt do spłacenia pozo-
stał. Pozostał też szereg błędnych działań, których konse-
kwencje będą się ciągnąć latami. Wieloletnie zaniedbania 
remontowe w niektórych placówkach, które można było wy-
konywać na bieżąco (a nie były wykonywane), spowodowa-
ły, że wymagają one obecnie gruntownego remontu. 

Zamiast szukania dobrych rozwiązań i dofinansowa-
nia, podjęto się budowy hali w Biertowicach, w miejscu, 
które utrudnia nam otrzymanie jakiejkolwiek dotacji ze-
wnętrznej na ten cel (hala ma za małe wymiary). Tym spo-
sobem przy starym budynku powstaje nowy obiekt, który 
notabene ze względu na trudności finansowe Gminy i brak 
dotacji zamiast w niespełna rok, będzie budowany przez ko-
lejne 3 lata. 

Kolejna powstała na naszym terenie inwestycja: Przed-
szkole Nr 1 w Sułkowicach przy ul. Kwiatowej. Obiekt może 
być postrzegany jako efektowny, ale czy o wygląd tutaj cho-
dzi, czy o funkcjonalność? Budynek, którego koszt wyniósł 
6 milionów złotych i w całości został pokryty ze środków 
własnych Gminy jest po prostu niefunkcjonalny i już po 
roku swojego funkcjonowania wymaga remontu. Dla po-
równania warto dodać, że chociażby w Sieprawiu w tym 

Słowo wstępne Burmistrza

Na początku mojej kadencji, aby dokonać komplekso-
wej oceny obecnego stanu Gminy, przystąpiłem do szcze-
gółowego zapoznania się ze stanem faktycznym. Niestety, 
sytuacja finansowa jaką zastałem okazała się dramatyczna, 
wręcz katastrofalna. Jawność tego, co dzieje się w Gminie 
jest moją powinnością wobec mieszkańców i mam nadzieję, 
że przedstawione przeze mnie informacje pozwolą Państwu 
zrozumieć powagę sytuacji, jak również bardzo duże ogra-
niczenia bieżącego funkcjonowania i możliwości inwesty-
cyjnych Gminy. 

Poniżej przedstawiam tylko kwoty kredytów, które musi-
my spłacić w najbliższych latach, a jakie zostały zaciągnięte 
w poprzednich kadencjach:

    • 2019 rok, do spłaty: 5 357 897 zł 
    • 2020 rok, do spłaty: 5 302 960 zł 
    • 2021 rok, do spłaty: 6 340 020 zł 
    • 2022 rok, do spłaty: 6 032 000 zł 

Ponadto, według opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie Gmina Sułkowice utraciła zdolność 
zaciągania i spłaty nowych, długoterminowych zobowią-
zań. W tej sytuacji największy problem to brak możliwości 
uczestniczenia w programach o dofinansowanie, w których 
wymagany jest finansowy wkład własny Gminy. Nasza 
Gmina nie mając możliwości zaciągnięcia kredytu niestety 
nie może obecnie w tych programach uczestniczyć. 

Nasuwa się pytanie: skąd taka sytuacja? Przede wszyst-
kim to brak konsekwencji w podejmowaniu trudnych decy-
zji przez ostatnie osiem lat. Można to zauważyć niemal na 
każdym kroku i w każdym obszarze. To także skutek nie-
przemyślanych i pochopnie realizowanych inwestycji, jak 
np.: 

• boisko na tzw. „Gościbii”, którego budowa została roz-
poczęta, ale nieukończona,

• pseudo Orlik na ul. Sportowej w Sułkowicach, który zo-
stał wybudowany bez dokładnej analizy,

• Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach, które nie jest funkcjo-
nalne i coraz więcej w nim usterek, 

• Centrum Kultury w Harbutowicach, które jest w fatal-
nym stanie kilka lat od zakończenia budowy,

• budowa hali w Biertowicach, której lokalizacja jest co 
najmniej zastanawiająca.

Tylko powyższe inwestycje to koszt ponad 12 milio-
nów złotych! Fatalna sytuacja to także w mojej ocenie, sku-
tek braku dbałości o zabezpieczenie interesów gminy, as-
tronomiczne kwoty odszkodowań wypłacane w toczących 
się sprawach sądowych, czy liczne konkursy, w których nie 
braliśmy udziału, a z których mogliśmy otrzymać środki 
do realizacji niektórych zadań. Wiele możliwości dofinan-
sowania naszej Gminy straciliśmy bezpowrotnie, a zaciąg-
nięte wcześniej wielomilionowe pożyczki spowodowały, że 
dzisiaj znajdujemy się w sytuacji bardzo, bardzo trudnej...

Przygotowany przez mojego poprzednika, projekt bu-
dżetu na rok 2019 niestety nie zakładał np.: ani złotówki na 
organizację Posterunku Policji i ani złotówki na dofinan-
sowanie dla jednostki OSP w Rudniku, choć padało wie-
le obietnic w tych tematach. Ogromne zaniedbania widać 
na wielu płaszczyznach i można je krótko określić brakiem 
gospodarności i brakiem zainteresowania Gminą. Nie znaj-
duje innych słów, bowiem jak inaczej można wytłumaczyć 
fakt, że w Urzędzie Miejskim, gdzie pracuje 50 osób i co-
dziennie przebywa wielu mieszkańców naszej Gminy, nie 
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samym czasie powstało przedszkole,  
o takiej samej liczbie oddziałów, a jego 
koszt przekroczył nieznacznie kwotę  
4 milionów złotych. 

Przykłady tak nieprzemyślanych 
decyzji można wskazywać w każdej  
z naszych miejscowości. Nasuwają się 
zatem pytania: kto za to odpowiadał, 
kto i czy w ogóle prowadził nadzór 
nad realizowanymi inwestycjami i jak 
formułowano umowy. W Krzywaczce  
w trakcie realizacji zadania: „Budo-
wa Przedszkola” podjęto niewłaściwe 
decyzje w stosunku do firmy, która 
na początku realizowała to zadanie.  
W konsekwencji tej złej decyzji w 2018 
roku, Gmina Sułkowice otrzymała 
wyrok nakazujący wypłatę 211 tysięcy 
złotych kary. Warto dodać, że środki 
na spłatę wyroku (w 2018 roku) zosta-
ły zabrane innym placówkom oświa-
towym, w tym w dużej części Szkole 
Podstawowej nr 1, która z kwoty przy-
znanej na remont łazienek musiała 
zwrócić blisko 50 tysięcy złotych na 
rzecz tego odszkodowania. 

Kolejnym przykładem niewłaś-
ciwego, niezrozumiałego dla mnie, 
działania mojego poprzednika jest 
sprawa Dyrektora byłego Gimnazjum 
w Sułkowicach. Kilka lat temu Rada 
Miejska rozpatrywała skargę na Panią 
Dyrektor, podjęła nawet uchwałę, by 
Panią Dyrektor odwołać. Tymczasem 
poprzedni burmistrz przyznał Pani 
Dyrektor kolejną nagrodę za wspa-
niałą, wyróżniającą pracę. Sprawa 
nie była nowa, ciągnęła się od dawna  
i tylko determinacja rodziców obawia-
jących się o bezpieczeństwo swoich 
dzieci pozwoliła na jej upublicznienie. 
W konsekwencji działań mojego po-
przednika sprawa Pani Dyrektor nie 
jest zakończona i toczy się nadal w Są-
dzie oraz przed Komisją Dyscyplinar-
ną dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Małopolskim, a Gmina zobowiązana 
jest co miesiąc wypłacać Pani Dyrek-
tor pensję, pomimo tego, że nie pracu-
je. 

Na bieżąco spotykam się z Dyrek-
torami szkół, starając się wypracować 

optymalne rozwiązania, co do funk-
cjonowania placówek, jednocześnie 
zapewniając ich, że każda zaoszczę-
dzona złotówka, pozostanie w ich 
szkołach. Robimy też wszystko, co  
w naszej mocy, by sukcesywnie dopro-
wadzać zaniedbane placówki szkolne 
do wyższych standardów, gdyż w nie-
których obiektach czas się zatrzymał 
(np. szatnie w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Sułkowicach pamiętają lata  
70-te XX wieku).

Bezpieczeństwo: 
Błędne decyzje sprzed lat doty-

czące likwidacji Komisariatu Policji 
w Sułkowicach, a także powstałej na 
jego miejsce Straży Miejskiej skutkują, 
widocznymi dookoła aktami wanda-
lizmu. Przykładem są tutaj chociażby 
zdemolowane ostatnio miejskie ubi-
kacje, pomalowane budynki, ponisz-
czone ławki, kosze, tłuczone lustra 
drogowe, strach przed wieczornym 
spacerem w okolice zalewu, bójki, roz-
boje. To także obawa o naszą młodzież, 
która może być narażona na działania 
grup dilerskich. 

Brak służb mundurowych w naszej 
Gminie powoduje, że wandale pozo-
stają bezkarni, a ich bezczelność dzia-
łania jest coraz większa. Nie możemy 
pozostać obojętni na tego typu zda-
rzenia, dlatego reakcja powinna być 
natychmiastowa. Jednym z punktów 
mojego programu wyborczego było 
przywrócenie na teranie Sułkowic 
Posterunku Policji, który uważam jest 
niezbędny w poprawie bezpieczeń-
stwa w naszej Gminie. 

Już dziś chciałbym Państwa po-
informować, że Posterunek Policji po-
wstanie w tym roku w budynku miesz-
czącym się przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Codzienne patrole prewencyjne, 
jak również rozbudowa monitoringu  
w miejscach newralgicznych, którą 
także planujemy, będzie moim zda-
niem ważnym elementem budowy 
bezpiecznej przestrzeni publicznej  
w naszej Gminie.

Kultura:
Nie nastraja optymistycznie sytu-

acja Sułkowickiego Ośrodka Kultury, 
który powinien być kolebką tego, co 
dobre i wartościowe, a niestety staje się 
areną kłótni, braku kompromisu i chę-
ci działania. Skargi na Panią Dyrektor, 
toczące się wobec Niej postępowania 
sądowe nijak mają się do wysokich na-
gród przyznawanych Jej przez byłego 
Burmistrza. Obecnie trwa kontrola roz-
liczenia dotacji za rok 2017 oraz 2018. 
Dyscyplina finansów publicznych jas-

no określa co powinno się dziać z pie-
niędzmi publicznym, jak powinny być 
wydawane i jak rozliczane. Dotacja  
w wysokości 560 tysięcy złotych rocz-
nie jaką otrzymuje SOK musi być 
właściwie spożytkowana, a co naj-
ważniejsze prawidłowo rozliczona. 
Takie są przepisy i każdy musi się do 
nich stosować. Wierzę, że Sułkowicki 
Ośrodek Kultury może być przykład-
ną jednostką promującą naszą kulturę  
i oferującą dzieciom, młodzieży i se-
niorom wiele wartościowych zajęć, ale 
w sposób jasny i przejrzysty.

Szanowni Państwo, mieszkańcy 
naszej Gminy. W tej pierwszej części 
mojego „bilansu otwarcia”, chciałem 
Państwu pokrótce przybliżyć kilka ob-
szarów i to, co w nich zastałem. Trudno 
w jednym numerze opisać wszystkie 
palące kwestie. Trudno też odnieść się 
do tego, co zostało zrobione, a co nie 
i co straciliśmy niestety bezpowrot-
nie. Mam kontakt z innymi Wójtami 
i Burmistrzami z gmin ościennych  
i zazdrosnym okiem patrzę na to, co 
Im udało się osiągnąć w poprzednich 
kadencjach.

W kolejnym numerze „Klamry”, 
przedstawię stan takich zagadnień 
jak: inwestycje zrealizowane w Gmi-
nie, polityka śmieciowa i kanalizacyj-
na, turystyka i rekreacja oraz ekologia. 
Wszystkie sprawy traktuję bardzo po-
ważnie i nigdy nie zgodzę się, by nasze 
wspólne pieniądze były marnowane 
poprzez niedbalstwo.  

Wiem, że oczekujecie Państwo 
ode mnie wiele. Widzę to, czytając 
Wasze wpisy, komentarze na forach  
i portalach społecznościowych, czy 
rozmawiając z Państwem bezpo-
średnio, jednak nie jestem w stanie  
w ciągu zaledwie 4 miesięcy od obję-
cia funkcji Burmistrza naprawić wie-
loletnich zaniedbań. Na to potrzeba 
czasu i funduszy, których niestety nie 
mamy. Zapewniam jednak Państwa, 
że zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
aby tę sytuację naprawić i wywiązać 
się z moich obietnic, bo wiem, że dzia-
łając razem osiągniemy wiele.

Napisz do nas 
i podziel się swoją pasją.

Posiadasz ciekawą pasję, 
osiągnięcia i chcesz 
je zaprezentować?

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt z redakcją na adres 

klamra@sulkowice.pl
Zapraszamy! Burmistrz Gminy Sułkowice
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Szanowni Mieszkańcy i Goście,
jestem oburzony wandalizmem, 

jaki dokonuje się w publicznych toa-
letach mieszczących się przy kościele  
w Sułkowicach.

Apeluję do wszystkich Mieszkań-
ców i Gości, aby z rozwagą i należytą 
kulturą korzystać z udostępnionych 

obiektów publicznych. Nie bądźmy 
obojętni wobec aktów wandalizmu  
i będąc świadkami takich dewastacji 
zgłaszajmy to bezpośrednio na policję.

Informuję, że wobec sprawców 
zostaną wyciągnięte konsekwencje,  
a dzięki zamontowaniu rozszerzone-
go monitoringu, będzie możliwość ich 
bezwzględnego ukarania.

W związku z powtarzającą się sy-
tuacją niszczenia publicznych toalet,  

Sprawy urzędowe

Noga z gazu
Fotoradar zamontowany przy 
drodze wojewódzkiej nr 956 przy  
ul. 1 Maja w Sułkowicach został 
uruchomiony 20 grudnia 2018 r. 

Radar pojawił się w tym miejscu 
z inicjatywy i dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu prezesa Kuźni Sułkowice 
S.A. Bogumiła Banasia, przy współ-
pracy z Gminą Sułkowice, Zarządem 
Dróg Wojewódzkich oraz Inspekcją 
Transportu Drogowego.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 155 
tys. zł, a Kuźnia S.A. wpłaciła Gminie 
Sułkowice darowiznę na ten cel w wy-
sokości ponad 145 tys. zł.

Fotoradar został umiejscowio-
ny w newralgicznym miejscu, gdzie 
jest bardzo duży ruch pieszych –  
w pobliżu Przedszkola Samorządowe-
go Nr 2; Spółdzielni Socjalnej Podków-
ka, Galerii Internat, szkoły muzycznej 
i przedsiębiorstwa produkcyjnego – 
mieszczących się w budynku byłego 
internatu, a także w pobliżu Sułko-
wickiego Ośrodka Kultury i Kuźni, 
która jest umiejscowiona po obu stro-
nach drogi wojewódzkiej. Przypo-
minamy, że w terenie zabudowanym 
obowiązuje ograniczenie prędkości  
do 50 km/h.

Całkowitym zarządzaniem fotora-
darem i karaniem wykroczeń zajmuje 
się Główny Inspektorat Transportu 

będą one czynne przez cały tydzień  
w godz. 7:00 - 19:00.

Pamiętajmy o tym, że potrzeb  
w naszej gminie jest wiele, wybudo-
wanie toalet było bardzo kosztowne, 
a wszelkie naprawy będące skutkiem 
bezmyślnego zachowania wandali 
będą ograniczać nasz wspólny budżet.

Artur Grabczyk 
Burmistrz Gminy Sułkowice

Drogowego. Oby to urządzenie zdy-
scyplinowało kierowców.

tekst i fot. Joanna Gatlik-Kopciuch

Apel burmistrza
dotyczący toalet miejskich

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sułkowicach  
organizuje dla Mieszkańców Gminy  
punkt składania zeznań rocznych  
za 2018 rok 8 kwietnia 2019 r. (po-
niedziałek) w godz. 8.00 - 16.00 
w budynku B - Urzędu Miejskiego. 

Pracownicy Urzędu Skarbowego 
pomogą klientom w samodzielnym 
rozliczeniu się w podatku dochodo-
wym, szczegółowo instruując, jak 
wprowadzić zeznanie PIT do kom-
putera i sprawnie wysłać go za po-
średnictwem systemu e-deklaracje 
 do właściwego urzędu skarbowego.

Ważne: 
Aby samodzielnie złożyć zezna-

nie przez internet, należy znać kwotę 
przychodu wynikającą z dowolnego 
zeznania podatkowego lub roczne-
go obliczenia złożonego za 2017 rok  
(można zabrać ze sobą kserokopię 
rozliczenia PIT za 2017 rok).

tekst: red. MW
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Uchwała antysmogowa
co powinniśmy wiedzieć

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie 
zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczysz-
czeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od  
1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopol-
skiego obowiązuje uchwała anytsmogowa. 

odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże 
ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, 
które podczas spalania emitowane są do atmosfery.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje za-
kaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche 
drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością 
i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

 
POMOC FINANSOWA 
– PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego ce-
lem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kot-
łów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania 
te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finanso-
wym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadają-
cych zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzin-
nego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę sta-
rego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie 
domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych 
źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki)

Program Czyste Powietrze obsługiwany jest przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie (ul. Kanonicza 12, tel. 12 422 94 90 wew. 2 
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl). 

Informacji o programie można zasięgnąć zarówno  
w siedzibie WFOŚiGW, gdzie można spotkać się z dorad-
cą energetycznym jak i poprzez kontakt telefoniczny na 
infolinii  502 073 066 (czynna w godzinach 8.00-15.00). 

Dodatkowo WFOŚiGW udostępnił dla mieszkańców na 
swojej stronie internetowej:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

terminarz spotkań z beneficjentami. Poprzez wypełnienie 
formularza można umówić się na spotkanie, czy też uzy-
skać informacje nt. samego programu i złożenia wniosku.

 
tekst: red. EK

Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do 
stosowania postanowień tej właśnie uchwały:
- Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub re-

montowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie 
parametry. Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie moż-
na eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub 
kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie eko-
projektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią 
dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się 
do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej 
grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powta-
rzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może 
wynieść nawet 5 000 zł!

- Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać 
wymienione do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 roku 
nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel  
i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na 
kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-
czej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo 
stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

- Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie kominki muszą speł-
niać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna 
powinna wynosić co najmniej 80% lub być wyposażone  
w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgod-
nego z wymaganiami ekoprojektu. 

- Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 
roku. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które 
spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posia-
dają klasę 3 lub klasę 4.

- Zakaz stosowania węgla i drewna o określonych parame-
trach. Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowią-
zuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to 

Sprawy urzędowe
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Już niedługo otwarcie gabinetu 
dentystycznego w Rudniku…

Na podstawie złożonej do Mini-
sterstwa Zdrowia oferty konkursowej, 
Gmina Sułkowice uzyskała dotację 
na urządzenie gabinetu dentystyczne-
go w Rudniku oraz realizację projek-
tu edukacyjnego w zakresie zdrowia 
jamy ustnej, w ramach projektu „Po-
prawa dostępności świadczeń stoma-
tologicznych dla dzieci i młodzieży  
w szkołach w 2018 r.”. 

Informacja 
 o numeracji budynków

Szanowni Państwo, 
Urząd Miejski w Sułkowi-

cach uprzejmie przypomina, że na 
podstawie art. 47b ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne właściciele nieru-
chomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewi-
dencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami włada-
ją, mają obowiązek umieszczenia  
w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z nu-
merem porządkowym. 

Na tabliczce, oprócz numeru 
porządkowego zamieszcza się rów-
nież nazwę ulicy, a w miejscowoś-
ciach bez ulic nazwę miejscowości. 
Pamiętajmy o tym, aby oznakować 
swoje domy, to zdecydowanie ułatwi 
również pracę Urzędowi Pocztowe-
mu, firmom kurierskim, bądź oso-
bom które chcą do nas dotrzeć. 

tekst: red. EG

Zadbajmy o nasze pieniądze
Apel do mieszkańców Gminy Sułkowice
Szanowni Państwo,
trwa składanie rozliczeń podatkowych PIT za 2018 r. Jednym z głów-

nych źródeł dochodu miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Im więcej ich wpłynie 
do budżetu miasta tym więcej pomysłów i inicjatyw wspólnie zrealizujemy.

Te pieniądze to środki na realne inwestycje, które podniosą standard ży-
cia w naszej gminie. Jeśli płacą Państwo podatki w miejscu zamieszkania, 
mogą one do Państwa wrócić w postaci chodników, lepszych dróg, nowych 
inwestycji, placów zabaw - krótko mówiąc – w postaci przyjaznego i dobrze 
funkcjonującego otoczenia.

Aby pieniądze z Państwa podatku zasiliły budżet gminy Suł-
kowice nie trzeba zmieniać miejsca, zameldowania. Jeżeli miesz-
kacie Państwo w naszej gminie wystarczy w Urzędzie Skarbowym  
w Myślenicach złożyć wypełniony formularz ZAP-3 i poinformować o tym 
pracodawcę. W zeznaniu rocznym należy zaktualizować dane adresowe 
i w formularzu ZAP-3 wpisać aktualne miejsce zamieszkania. Wypełnie-
nie formularza jest bardzo proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem  
z zeznaniem rocznym.

Dodatkowo jak co roku mamy możliwość przekazania 1% podatku do-
chodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Zachęcam więc Mieszkańców, aby rozliczając się z podatku za 2018 r. 
pamiętali o gminie Sułkowice oraz możliwości wsparcia poprzez przekaza-
nie 1% podatku organizacji działających na terenie naszej gminy, a zwłasz-
cza naszych szkół i przedszkoli.

Artur Grabczyk 
Burmistrz Gminy Sułkowice

Wysokość dotacji wyniosła 
99.400,00 zł. Nowy gabinet mieścił się 
będzie na I piętrze nowo wybudowanej  
hali sportowej przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Rudniku. W styczniu 
i lutym w pomieszczeniu trwały prace 
adaptacyjne: roboty elektryczne, wod-
ne, kanalizacyjne. Pomieszczenie choć 
nowe, nie spełniało wszystkich wymo-
gów dla gabinetów dentystycznych. 

Obecnie trwają prace odbiorowe 
przez odpowiednie instytucje, które 
dopuszczą gabinet do użytkowania. 
Samo otwarcie planowane jest na po-
łowę marca, o czym będziemy Państwa 
informować na bieżąco poprzez stronę 
internetową. 

tekst: red. EG

Mobilny 
Punkt Informacyjny

31 stycznia 2019 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Starej Szkole  
w Rynku zagościł Mobilny Punkt In-
formacyjny Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego. 

Było to możliwe dzięki pomocy Pani 
Elżbiety Maślerz – Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Zarządzania Programami 
Operacyjnymi. Podczas konsultacji pra-
cownik FEM udzielał informacji na temat 
możliwości wsparcia z dotacji i pożyczek 
udzielanych ze środków Funduszy Euro-
pejskich na lata 2014-2020. Z udziału w 
konsultacjach bardzo licznie korzystali 
mieszkańcy gminy. Głównymi temata-
mi były dotacje na wymianę pieców oraz 
dotacje i pożyczki na utworzenie i rozwój 
działalności gospodarczej. Ze względu 
na tak duże zainteresowanie tematyką 
funduszy zewnętrznych planujemy kolej-
ną wizytę Mobilnego Punktu Informacyj-
nego w naszej gminie. O terminie poin-
formujemy na naszej stronie internetowej.

tekst: red. EG

Nowy gabinet 
dentystyczny w Rudniku
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INFORMACJA
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Procedura planistyczna zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego następuje zgodnie z  Usta-
wą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

W dniach od 21 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. 
wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej dział-
ki o numerach ewidencyjnych: 1184, 1185, 1186 (przed po-
działem dz. nr 266/1), 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 
256/14, 266/3, 256/4 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

W dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. odbyła się dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
rozwiązaniami.

Do dnia 8 lutego 2019 r. można było wnieść uwagi do 
projektu planu oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wpłynęło 16 uwag.

Obecnie Burmistrz zgodnie z Art.  18.  pkt 12) i 11) roz-
patruje wniesione uwagi dotyczące projektu planu.

tekst: Elżbieta Chwała

Nowe zasady korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. poszerzony został 
katalog osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego. Z pomocy będzie mogła skorzystać każda osoba 
fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możli-
wości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu telefo-
nicznie pod numerem 12 274 97 59.

Gdzie i kiedy skorzystać z pomocy?
Rynek 6; 32-440 Sułkowice – wejście z tyłu budynku 

(stara szkoła w Sułkowicach)
Poniedziałek  13:00 - 17:00 
Wtorek  8:00 - 12:00 
Środa   8:00 - 12:00 
Czwartek  8:00 - 12:00 
Piątek  8:00 - 12:00

tekst: red.MW

Informacja o opłacie
 

za wywóz odpadów
Szanowni Państwo,
od kilku dni trafiają do Państwa domów rachunki za 

wywóz śmieci.
Dbając o to, aby byli Państwo poinformowani o wszyst-

kich zmianach oraz aby podejmowane przez gminę działa-
nia były przejrzyste i zrozumiałe, wyjaśniam poniżej powo-
dy zmiany stawki za wywóz odpadów.

Stawka, która obowiązywała w naszej gminie do tej 
pory nie wystarcza na pokrycie kosztów wywozu odpa-
dów. Powodem wzrostu cen są przede wszystkim rosnące 
ceny transportu, energii (w ostatnich latach sześciokrotny 
wzrost) oraz zwiększenie stawek za tzw. opłatę marszał-
kowską, czyli opłatę ponoszoną z tytułu składowania odpa-
dów. Rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych mogą doprowadzić do utraty samofinansowa-
nia się systemu gospodarki odpadami, co stanowiło główne 
założenie wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

W naszej gminie opłaty wzrosły w stosunku do roku po-
przedniego o 1,00 zł od mieszkańca w przypadku śmieci 
segregowanych i 2,00 zł w przypadku odpadów niesegre-
gowanych.

Na wzrost opłat za wywóz śmieci złożyło się wiele czyn-
ników. Musimy być świadomi, że ceny te mogą się jeszcze 
zmienić, co pokazują przeprowadzane przez gminy postę-
powania przetargowe. Część gmin już podniosła opłaty, 
niektóre nawet o 100% w stosunku do dotychczasowych  
a pozostałe gminy będą musiały zmierzyć się z tym proble-
mem w najbliższym czasie.

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

Dwa Sztaby WOŚP  
w Gminie Sułkowice

W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych w Gmi-
nie Sułkowice zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 

Tegoroczne granie to już 27 okazja do wspar-
cia potrzebujących. W Gminie Sułkowice w sumie  
32 wolontariuszy w dwóch sztabach zebrało 35 145,78 zł.

Sztab w Sułkowickim Ośrodku Kultury – ponad  
22,5 tys. zł. Sztab w Zespole Placówek Oświatowych  
w Krzywaczce – ponad 12,5 tys. zł.

 
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

grała dla  dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. W miarę upływają-
cych godzin puszki zapełniały się kolejnymi datkami od 
mieszkańców za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania 
za zaangażowanie kierujemy również do wszystkich wolon-
tariuszy

„Wierzę, że przez te wszystkie lata przyczyniliśmy się 
wspólnie do poprawy stanu zdrowia potrzebujących. Może 
nawet uratowaliśmy czyjeś życie” – powiedział szef Sztabu 
w Krzywaczce p. Grzegorz Bochenek.

tekst: red. na podstawie informacji ze sztabów
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg 

nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2 
usytuowanym w budynku komunalnym w Sułkowicach-
-Rynku (przystanek PKS), stanowiącym własność Gminy 
Sułkowice, na okres 5 lat z możliwością przedłużania na 
lata kolejne.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz.10.00 
w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, 
pok. nr 113.

Warunki przetargu
- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowa-

dzenie działalności handlowej lub usługowej.

- Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23% 
VAT w stosunku miesięcznym.

- Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 
12.03.2019 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr konta:  
37 8589 0006 0170 0810 0410 0009 przy czym liczy się 

V Sesja Rady Miejskiej 
w Sułkowicach - 31 stycznia 2019 r.
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
Głównym tematem ostatniej sesji było zagad-

nienie ochrony powietrza, stan, potrzeba poprawy  
i możliwości finansowania. 

O negatywnych skutkach niskiej emisji i potrze-
bie rozwiązania tego problemu mówili zaproszeni  
na sesję Anna Synowiec - Starszy Specjalista Do-
radca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie i Rafał Bochenek - Inspektor ds. Informacji  
o Funduszach Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

Ponadto w sesji wzięli udział Marcin Zarzecki  
i Łukasz Zarzecki z Przychodni Medycyny Rodzinnej  
w Sułkowicach, gdzie zainstalowano czujnik jakości powie-
trza, aby móc monitorować czystość powietrza w Sułkowi-
cach i badać jego wpływ na zachorowalność mieszkańców. 

Jest to dzisiaj niezwykle ważny problem, dlatego istotne 
jest skuteczne podejmowanie działań i efektywne wdroże-
nie długoterminowych programów mających na celu ogra-
niczenie ryzyka negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń 
na środowisko i zdrowie mieszkańców naszej gminy.

ZMIANY W STATUTACH SOŁECTW
Kolejnym tematem podjętym przez Radę Miejską były 

zmiany w statutach Sołectw i Osiedla Sułkowice. W związ-
ku z ustawowym wydłużeniem czasu trwania kadencji sa-
morządu terytorialnego o jeden rok pojawiła się potrzeba 
dostosowania zapisów Statutu Gminy Sułkowice, dlatego 
zostały podjęte uchwały m.in. w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Sułkowice oraz Statutów poszczególnych Sołectw  
i Osiedla Sułkowice.

tekst: red. MW

Terminy zebrań wiejskich:
Sułkowice – 7 marca 2019 r.  

o  godz. 18.00 w Starej Szkole w Sułkowicach

Krzywaczka – 10 marca 2019 r.  
o godz. 12.30 w ZPO w Krzywaczce

Biertowice – 10 marca 2019 r.  
o 17.00 w Gminnym Centrum Ekologicznym w Biertowicach 

(ZGK)

Rudnik – 17 marca 2019 r. 
o godz. 10.00 w Strażnicy OSP Rudnik

Harbutowice – 17 marca 2019 r. 
o godz. 12.30 w Centrum Kultury w Harbutowicach

Terminy wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich 

oraz Rady Osiedla Sułkowice:
Miasto Sułkowice w dniu 24 marca 2019 r., 
w godz. 7.30 – 13.30, 
miejsce – Stara Szkoła w Sułkowicach, Rynek 6

Sołectwo Harbutowice  w dniu 31 marca 2019 r., 
w godz. 7.30 – 13.30, 
miejsce – Centrum Kultury w Harbutowicach

Sołectwo Biertowice w dniu 31 marca 2019 r.,
w godz. 7.30 – 13.30
miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach

Sołectwo Krzywaczka w dniu 7 kwietnia 2019 r.,
w godz. 7.30 – 13.30,
miejsce – Zespół  Placówek Oświatowych w Krzywaczce

Sołectwo Rudnik w dniu 7 kwietnia 2019 r.,
 w godz. 7.30 – 13.30 ,
miejsce – Remiza  OSP w Rudniku

tekst: red. MW

termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na 
konto Urzędu. 

- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.

- Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg 
zaliczone zostanie na poczet opłat z tytuł najmu lokalu, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

- Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  odwo-
łania  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku 
Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod nume-
rem (12) 273-20-75 lub 273-21-48 wewnętrzny 31.

tekst: red. ID

Sprawy urzędowe
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50. rocznica 
naszego miasta

Rok 2019 to kolejny rok wielu ważnych dla Polski rocznic. 
Jego początek przyniósł nam setną rocznicę pierwszych wy-
borów parlamentarnych oraz pierwszych obrad Sejmu Usta-
wodawczego w wolnej Polsce, jesienią zaś minie osiemdzie-
siąt lat od najtragiczniejszego polskiego września, kiedy to 
wybuchła II wojna światowa. 

One day in Europe
Realizacja klipu o tym, jak Unia Europejska 
zmieniła życie „zwykłego obywatela”. 

Lokalna producent dla Agencji France Presse 
Natalia Bełdyga zwróciła się do Gminy Sułkowice  
z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu lokacji na po-
trzeby realizacji spotu o tym, jak Unia Europejska 
zmieniła życie „zwykłego obywatela”. 

Spot ma mieć tytuł „One day in Europe”, a Polska 
to już 14 kraj, w którym jest kręcony film z tej serii. 
Natalia Bełdyga pomaga realizować ten film dla te-
lewizji Parlamentu Europejskiego (projekt Komisji 
Europejskiej). Kolejny film ma być kręcony na Litwie.

Na potrzeby filmu zostały wykorzystane obiekty 
w Sułkowicach – obejście gospodarskie oraz kuch-
nia. Bohaterem filmu jest rolnik, który jest w swojej 
kuchni, następnie pakuje walizkę i o poranku jedzie 
do fotografa do studia (w centrum Wadowic). Aktor 
występujący w spocie to Andrzej Pietruszka, który 
produkuje także spektakle dla dzieci i młodzieży 
oraz prowadzi edukację poprzez teatr. Operator ka-
mery oraz reżyser są z Belgii. Film został nakręcony  
19 grudnia 2018 roku.

Ten projekt to część serii krótkich filmików reali-
zowanych w całej Unii Europejskiej w imieniu insty-
tucji europejskich, aby podkreślić korzyści z Unii Eu-
ropejskiej w życiu codziennym ludzi. Filmy powinny 
być opublikowane na wiosnę głównie na portalach 
społecznościowych. Mimo bardzo niskiego budżetu, 
każdy stara się, by wyszła z tego produkcja o jakości 
kinowej. Wszystkie historie ukazują krótkie fikcyjne 
historyjki inspirowane lokalną specyfiką. Scenariu-
sze mają być kombinacją faktów, emocji i humoru.

Miejmy nadzieję, że projekt ten choć trochę przy-
czyni się do promocji Sułkowic na skalę międzyna-
rodową.

tekst i fot. Joanna Gatlik-Kopciuch

Zdjęcia z planu filmowego

Jednak najważniejszą dla naszej miejscowości jest 50. roczni-
ca nadania praw miejskich Sułkowicom. Dla jednych jest to już wy-
darzenie czysto historyczne, o którym dowiadują się z opowiadań, 
dokumentów i książek, ale wśród nas wciąż wiele jest takich osób, 
które pamiętają ten czas osobiście. By przekonać się, jak ważny 
był to akt dla Sułkowic, wystarczy przyjrzeć się rozwojowi miasta  
na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.

W 1968 roku nasza miejscowość spełniła wszystkie warunki, 
które pozwalały ubiegać się o nadanie praw miejskich. Ówczes-
ne władze lokalne wystąpiły więc z wnioskiem o ich przyznanie  
i w czerwcu tegoż roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie, 
w myśl którego z dniem 1 stycznia 1969 roku Sułkowice otrzymały 
prawa miejskie. 

Wówczas też rozpoczęto pracę nad nowymi symbolami Sułko-
wic. Autorem obecnie obowiązującego herbu miejskiego jest Ry-
szard Judasz, wieloletni działacz kultury, a obecnie kustosz dzia-
łającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Józefa Sadzika 
Izby Tradycji. Herb ten w swojej symbolice nawiązuje do tradycji 
naszego miasta: w czerwonej tarczy nad połową koła zębatego 
umieszczono srebrnego orła oraz skrzyżowane narzędzia ko-
walskie, młotek i szczypce. W związku z rocznicą nadania praw 
miejskich w tym roku powstało okolicznościowe logo, które za-
projektował Maciej Ziembla. Będzie ono nam towarzyszyło przez 
cały rok obchodów jubileuszu. Logo, podobnie jak herb, nawiązu-
je do tradycji kowalskich Sułkowic. 

Inauguracja roku jubileuszowego nastąpiła 31 stycznia pod-
czas V Sesji Rady Miejskiej. Specjalnie na tę wyjątkową okazję 
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika we współpra-
cy z Sułkowickim Archiwum Cyfrowym i Towarzystwem Przyja-
ciół Sułkowic „Kowadło” opracowała prezentację multimedialną 
przedstawiającą historię Sułkowic od najstarszych dziejów, poprzez 
rozwój miejscowości, aż do momentu nadania jej praw miejskich  
w roku 1969. Inauguracja roku jubileuszowego nastąpiła w stycz-
niu, ale świętować będziemy cały rok. W uświetnienie tej ważnej 
rocznicy włączą się instytucje i szkoły działające nie tylko na terenie 
naszego miasta, ale całej gminy. Już w lutym biblioteka zorganizo-
wała dla uczniów sułkowickich szkół podstawowych „Spotkania  
z historią”, podczas których dzieci miały okazję poznać dzieje na-
szej miejscowości. 

O dalszych planowanych wydarzeniach będziemy informo-
wać na łamach gminnej gazety oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego.

tekst: Małgorzata Dzidek

Wydarzenia kulturalne
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Spotkanie 
z Jaśkiem Melą

 Z inicjatywy i dzięki pomocy Rady Rodziców SP nr 2 
w Sułkowicach 6 lutego br. gościliśmy w naszych pro-
gach Jaśka Melę – podróżnika (najmłodszego zdobyw-
cę dwóch biegunów w ciągu jednego roku), człowieka 
o wielkim sercu (założyciel Fundacji „Poza Horyzon-
ty”) i głowie pełnej pomysłów. Do tego dodajmy jesz-
cze odwagę, otwartość i skromność. Że takich ludzi nie 
ma? Są. I można ich naśladować. A nawet trzeba. 

Można użalać się nad sobą albo szukać wymówek, że 
coś poszło nie tak. Tylko teraz jakoś tak głupio, bo Jasiek po-
kazał, że niepełnosprawność (częściowa amputacja prawej 
ręki i lewej nogi) nie jest przeszkodą, by żyć pełną życia. 
Zdobyć dwa bieguny? Wspiąć się na Kilimandżaro? Prze-
biec maraton? Zrobić dla dziewczyny szalik na drutach? 
Proszę bardzo. „Można siedzieć na kanapie i marzyć. Ale 
marzenia same się nie spełnią. Trzeba ciężkiej pracy, bo 
sam talent to tylko 10% sukcesu. I potrzeba wytrwałości. 
Myślicie, że ci, co osiągnęli sukces, nie doznawali porażek? 
Wiele razy coś im się nie udawało. Tylko, że oni się nie pod-
dawali, dlatego im się udało.” – mówił Jasiek.

Podczas spotkania podróżnik pokazywał zdjęcia z wy-
praw, opowiadał o relacjach w swojej rodzinie, o fundacji, 
która pomaga osobom po amputacji na nowo rozpocząć ży-
cie („Zaakceptowanie siebie po wypadku było najtrudniej-
sze. Zajęło mi to jakieś dziesięć lat”).

Potem nadszedł czas na zadawanie pytań. Gość z cierp-
liwością odpowiedział na wszystkie. Obecny na spotkaniu 
pan Burmistrz Artur Grabczyk przyznał, że Jasiek przypo-
mniał mu o jego dawnym marzeniu – podróży Koleją Trans-
syberyjską. Uwieńczeniem spotkania było „pięć minut” 
dla fotoreporterów, czyli selfie z gwiazdą, która za gwiazdę 
wcale się nie uważa. I dobrze, bo to po prostu naturalny, 
sympatyczny człowiek. A o wrażeniu, jakie wywarł na mło-
dych słuchaczach, niech świadczą często powtarzane przez 
nich słowa: „Bo Jasiek, powiedział, że…” Tak się zdobywa 
autorytet! 

tekst i fot.: Anna Bargieł

Uczniowie SP 2 podczas spotkania z Jaśkiem Melą

Koncert noworoczny
Święto Trzech Króli w Sułkowickim Ośrodku Kultury 
przebiegło pod znakiem mocnych, muzycznych wra-
żeń. Drugi Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który 
odbył się właśnie 6 stycznia na długo zapadnie w pa-
mięci tym, którzy mieli okazję go usłyszeć. 

Wydarzenie rozpoczęło się spokojnym muzycznym 
wstępem, po którym Dyrektor SOK Pani Halina Obst wraz 
z Burmistrzem Panem Arturem Grabczykiem złożyli przy-
byłym najlepsze noworoczne życzenia. Zaraz po ich wystą-
pieniu rozpoczęła się pierwsza, kolędowa część Koncertu. 
Nasi muzycy, pod batutą Pana Andrzeja Moskala zagrali 
tradycyjne tytuły. Usłyszeliśmy m.in.: „ Wśród nocnej ci-
szy”, „Gdy się Chrystus rodzi” czy „Gore gwiazda”. 

Następnie na scenie pojawili się nasi goście, zespół 
wokalny „Dzieci Chudego”, nad którymi piecze od wrześ-
nia objęła instruktorka śpiewu Pani Monika Giergiel. 
Dzieciaki na swój uroczy, pełen energii sposób wyko-
nały kilka kolęd. Dzieciaki zaśpiewały: „ Z narodzenia 
Pana”, „Przybieżeli do Betlejem”, „ Świeć gwiazdeczko”, 
„Pójdźmy wszyscy”. Kiedy brawa dla Dzieci Chudego 
ustały, rozpoczęła się druga część koncertu, w którym Or-
kiestra Dęta zaprezentowała swój rozrywkowy repertu-
ar. Podczas tej części po raz pierwszy został zaprezen-
towany utwór z wokalem Pana Mirosława Chromicza  
pt.”Mucha”. Jeśli sukces można mierzyć brawami to nie-
wątpliwie w Święto Trzech Króli nasza Orkiestra oraz Dzie-
ci Chudego go odnieśli.

Koncert Noworoczny stał się już tradycją i na stałe wpi-
sał się w kalendarz imprez kulturalnych SOK. Życzymy 
sobie aby każdy rok był witany tak wspaniałą, muzyczną 
oprawą jak ten 2019.

tekst: Beata Szuba, fot: SOK

Wydarzenia klulturalne
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W niedzielny poranek 24 lutego 2019 r. na stacji nar-
ciarskiej Szklana Góra w Harbutowicach odbyły się  
IV Zawody o Puchar Burmistrza Sułkowic w narciar-
stwie alpejskim slalom gigant. 

W zawodach tych brało udział 100 zawodników po-
dzielonych na siedem grup wiekowych. Najliczniejszą gru-
pę stanowili  mężczyźni z rocznika 1979-1999 oraz 1978  
i starsi. Wszyscy zawodnicy zacięcie walczyli na trasie, 
chcąc uzyskać jak najlepszy czas. Najszybciej trasę pokonał 
Dariusz Małysa z czasem 22:85 s.

Po zakończeniu zmagań na stoku puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli Burmistrz Gminy 
Sułkowice Artur Grabczyk oraz Dyrektor zawodów, właści-
ciel Szklanej Góry Ski Wiesław Małysa.  Na koniec uczest-
nicy zawodów brali udział w losowaniu nagród. Dziękujemy 
wszystkim zawodnikom za udział w zawodach a kibicom za 
wspaniały doping. Zapraszamy już za rok na kolejne zawo-
dy. Do zobaczenia na stoku!

tekst i fot. Tomasz Pacułt

IV Zawody o Puchar Burmistrza Sułkowic
już za nami
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Gwiazdkowa 
niespodzianka

Już po raz dziesiąty gościliśmy u nas Gwiazdkową 
Niespodziankę  z Krakowa z Grażyną Konieczną 
oraz Danutą Sołtys - prezes Stowarzyszenia Emery-
tów, Rencistów i  Inwalidów „Klub Seniora” z Suł-
kowic.

W spotkaniu w dniu 12 stycznia 2019 roku uczest-
niczyli Burmistrz Artur Grabczyk, Sekretarz Gminy 
Małgorzata Dziadkowiec oraz Dyrektor SP 2 w Sułko-
wicach Marceli Pacut.

Burmistrz podziękował wszystkim za tę wspania-
łą inicjatywę mówiąc, że „nie ma nic cenniejszego, niż 
uśmiech dziecka”.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci z całej gminy  
w wieku od 2 do 14 lat.

Gwiazdkowa Niespodzianka jak co roku przygoto-
wała bardzo bogaty program artystyczny,  m.in. wspól-
ny śpiew kolęd, spektakle: „Trzy owieczki”, „Przyja-
ciele z podwórka” oraz liczne konkursy nagradzane 
prezentami.

Przesłaniem akcji jest przekazanie potrzebującym 
dzieciom informacji, że Pan Jezus zawsze o nich pamię-
ta, troszczy się o każde z nich i jest ich najlepszym przy-
jacielem. Każde zaproszone dziecko otrzymało paczkę 
z upominkami.

Projekt był wielką radością i niezapomnianym wy-
darzeniem – dla dzieci były prezenty, a dla organizato-
rów ich uśmiechy.

tekst i fot. Katarzyna Głowacka

Świąteczne spotkanie 
z historią w tle

Uroczyste spotkanie świąteczne wraz z podsu-
mowaniem trwającego trzy lata, wieloetapowe-
go konkursu „Historia pędzlem i piórem malowa-
na” odbyło się 12 grudnia 2018 w sali Izby Tradycji.  

W świątecznej atmosferze, w blasku choinki ubranej w na-
rodowe barwy i pełnej zaproszonych gości sali, rozpoczęliśmy 
spotkanie specjalnie na tę okazję przygotowaną prezentacją 
multimedialną.

W ten sposób przybliżyliśmy zarówno historię trwającego 
3 lata konkursu, jak też jego formułę opracowaną przez pra-
cowników naszej biblioteki oraz okresy historii naszej Ojczy-
zny, które były tłem prac konkursowych. 

Pomysł konkursu zrodził się w 2016 roku kiedy to obcho-
dziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Nazwaliśmy go wów-
czas „1050. Urodziny Polski”. Jego podsumowanie odbyło się 
w grudniu 2016 r. Zainteresowanie, jakie wówczas wzbudził, 
zainspirowało nas do kontynuowania konkursu, który nazwa-
liśmy „Historia pędzlem i piórem malowana”. Naszym pomy-
słem było „przeprowadzenie” dzieci i młodzieży przez wszyst-
kie etapy naszej historii aż do momentu odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, której to 100. rocznicę świętowaliśmy 
w ubiegłym roku. Formuła konkursu pozostawała przez cały 
czas taka sama. Dzieci z młodszych klas prezentowały prace 
plastyczne, uczniowie z klas starszych i młodzież gimnazjalna 
prace literackie.

Po części oficjalnej naszego spotkania był też czas na roz-
mowę przy słodkim poczęstunku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

tekst: Małgorzata Dzidek, fot. z arch. biblioteki

Wydarzenia klulturalne
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Skąpiec w nowej odsłonie
(Nie)zwykłe czwartkowe popołudnie

Że pieniądz nie jest najważniejszą wartością, wie-
dzą wszyscy, ale o tym, jak bardzo potrafi w rodzinie 
namieszać, przekonali się ci, którzy 31 stycznia br., 
późnym popołudniem zasiedli na widowni szkolne-
go teatru w Rudniku. 

Obok dyrekcji szkoły i nauczycieli widzami byli 
licznie zgromadzeni rodzice, a dzień później, gdy spek-
takl był powtarzany, także uczniowie i specjalni goście. 
Aula pełniąca na co dzień funkcję świetlicy zamieniła 
się na czas spektaklu w kameralną scenę, którą stanowił 
współczesny salonik. Reżyserka przedstawienia zadbała 
o każdy szczegół scenografii tworzącej niepowtarzalny 
klimat dla rozgrywających się zdarzeń.

Miesiące prób i …sukces
Na scenie wystąpili gimnazjaliści ze spektaklem 

„Skąpiec w nowej odsłonie” przygotowanym wg scena-
riusza uczennicy kl. 3 gimnazjum. Rzecz była poważna, 
bo światem, w którym przyszło żyć bohaterom, rządził 
pieniądz. W komedii jest intryga, są wątki miłosne i wie-
le innych.

Wszystko brzmi niezwykle poważnie, ale na wi-
downi – przeciwnie, było bardzo wesoło. Sprawiły  
to zabawne dialogi, wartka akcja, niezwykła gra mło-
dych aktorów. Spektakl zakończył się gromkimi brawa-
mi, a słowa uznania płynęły tak ze strony dorosłych wi-
dzów, jak i kolegów ze szkolnej ławy.

Młodym aktorom serdecznie gratulujemy!

tekst i fot. Małgorzata Koźlak

Fantazja sióstr
Mówi się, że bliźnięta są bardziej uzdolnione, mają lepiej 
rozwinięte prawe półkule mózgu odpowiedzialne za kre-
atywność, wyobraźnię, zdolności muzyczne, plastyczne  
i artystyczne. Siostry Maria i Emilia Garbień z Sułkowic, 
urodzone w ten sam dzień 1994 roku, są tego najlepszym 
przykładem. Maria poszła w kierunku literatury, Emilia 
w kierunku malarstwa.

16 grudnia 2018 r. postanowiły zaprezentować niewielką 
próbkę swoich zdolności na wernisażu w Galerii Internat przy 
współpracy z prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Sułkowicach „Tradycja i Przy-
szłość” Aleksandrą Korpal. Goście wernisażu mieli okazję po-
dziwiać synkretyzm sztuk.

Na początku Maria – po kierunkach: bibliotekoznaw-
stwo i informacja naukowa oraz edytorstwo zaprezentowała 
wybór swoich utworów publikowanych na facebooku „Maria 
Garbień/Jane L.C. /Świat między słowami” i na blogu „Świat 
Minaris”. „Minaritala” to zbiór pieśni, hymnów i wierszy, które 
przez wiele lat przekazywali sobie ustnie bardowie, aż w końcu 
zostały spisane przez nieznanego autora. Dotyczyły one waż-
nych postaci i wydarzeń Światów z innego wymiaru. Niektóre  
z tych wydarzeń uchwycono na obrazach nieznanego pocho-
dzenia i autorstwa, które znaleziono w opuszczonej twierdzy  
w jednym z miast Drugiego Świata – puszcza wodze fantazji 
Maria Garbień.

Emilia Garbień – studentka IV roku Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
oraz na kierunku, postanowiła wykonać cykl prac, który jest 
zbiorem ilustracji do twórczości pisarskiej jej siostry. Prezento-
wane w Galerii Internat prace zostały wykonane w większości 
akrylem i węglem na papierze, ukazują interpretację Światów 
Minaris, o których pisze autorka. Wszystkie prace zostały wy-
konane w 2018 r.

Po występach dziewczyn, przyszedł czas na deser – wy-
stęp a capella Tomasza Cupa – chórzysty z Psalmodii z Krako-
wa, który wspólnie z Klaudią Chmielewską napisał melodię do 
wybranych tekstów Marii. W muzyce czuć było wpływy cel-
tyckie i nordyckie, a zebrani mogli się przenieść duchem na 
nieznane lądy, w krainę nieograniczonej wyobraźni.

Jak stwierdziła kustosz galerii Aleksandra Korpal – „To 
miejsce gościło już wielu artystów profesjonalnych, doświad-
czonych, z Krakowa, tym bardziej zatem cieszy mnie fakt, że 
tym razem gościmy artystów tak młodych i co najważniejsze 
– stąd, z samych Sułkowic.” Prace Emilii i własnoręcznie napi-
sane wiersze Marii można nadal podziwiać w Galerii Internat. 
Warto pójść i choć na chwilę zatrzymać się przed twórczością 
sułkowickich bliźniaczek.

tekst i fot. Joanna Gatlik-Kopciuch

Wydarzenia kulturalne
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Jak co roku w miesiącu styczniu wyróżniający się straża-
cy oraz Zarząd Gminny OSP w Sułkowicach spotkali się  
z Burmistrzem, który podtrzymując tradycje stycznio-
wych spotkań podziękował strażakom za ich zaanga-
żowanie i chęć niesienia pomocy drugiemu człowie-
kowi.

W imieniu druhów i całej braci strażackiej Burmistrzowi 
podziękował Komendant Gminny OSP druh Rafał Kurek. 

Burmistrz przekazał druhnom i druhom pamiątkowe 
dyplomy – podziękowania oraz profesjonalne rękawice, któ-
re są niezbędne w czasie działań ratowniczo – technicznych.

Za rok 2018 wyróżnieni zostali:
Patrycja Stokłosa z OSP w Biertowicach 
Maria Bartosz z OSP w Krzywaczce
Michał Kiebzak z OSP w Sułkowicach
Michał Polak z OSP w Sułkowicach
Adam Widlarz z OSP w Biertowicach
Stanisław Kluzik z OSP w Harbutowicach
Tomasz Spólnik z OSP w Harbutowicach
Patryk Kruk z OSP w Krzywaczce
Jan Fijał z OSP w Rudniku
Dariusz Bylica z OSP w Rudniku

tekst: Jakub Światoń, fot. red.MW

Markowe rękawice i słowa wdzięczności

Ekspresem przez gminę
 – planujemy w budżecie na 2019 rok

Biertowice:
- kontynuujemy budowę budynku sali gimnastycznej 

przy ZPO. Jest to inwestycja zapisana w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej rozpoczęta w roku ubiegłym z planowa-
nym terminem zakończenia w roku 2020. W 2019 roku za 
kwotę 1 103 000 zł zrealizujemy roboty budowlane polega-
jące na wykonaniu pokrycia dachowego, montażu stolarki, 
wykonaniu elewacji i instalacji wewnętrznych.

- kontynuowane będzie także zadanie pn. Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 956  
w Biertowicach etap II i etap VI. Środki na sfinansowanie 
zadania pochodzić będą z funduszu sołeckiego. 

Sułkowice:
- planujemy modernizację drogi „Kubanówka”. 

W budżecie na ten cel zabezpieczono  kwotę 100 000 zło-
tych. Zadanie będzie wspófinansowane ze środków Mar-
szałka Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

- planujemy również modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1. W ramach modernizacji zostaną wyre-
montowane trzy sanitariaty w budynku A. Przewidziano 
także wymianę kotła centralnego ogrzewania i moderniza-
cję układu rozprowadzania C.O. Na ten cel przeznaczono  
w budżecie kwotę 297 886,53 zł.

- podjęte zostaną działania w zakresie adaptacji lokali 
na pomieszczenia administracyjne w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

Rudnik:
W Zespole Placówek Oświatowych zaplanowano mo-

dernizację zaplecza gospodarczego kuchni. Remontem 
obejmiemy trzy pomieszczenia przyziemia. Odtworzone zo-
staną tynki, wykonana posadzka oraz flizowanie i malowa-
nie ścian. Budżet zakłada 70 000 zł na ten cel.

Krzywaczka:
W  budynku ZPO zaplanowano modernizację sanitaria-

tów. Zadanie przewiduje wymianę instalacji wewnętrznej, 
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Wymianę płytek, tyn-
ków i urządzeń. Planowany koszt modernizacji – 40 000 zł. 

tekst: Jerzy Biernat

Wydarzenia klulturalne
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Gminne Jasełka 
„Bóg między nami” w SP nr 1 w Sułkowicach

W tym roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej  
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach zorgani-
zowano Gminne Jasełka pt. „Bóg między nami” przy-
gotowywane przez uczniów szkoły. 

W niedzielę 16 grudnia 2018 roku na hali gimnastycznej 
zebrali się zaproszeni goście, społeczność szkolna, rodzice 
oraz licznie przybyli mieszkańcy Sułkowic, by wspólnie po-
czuć już świąteczną atmosferę i duchowo przygotować się 
na Boże Narodzenie.

Uroczystość rozpoczął przedstawiciel Zespołu „Cieśli-
ca” witając przybyłych gości, a następnie zgromadzonych 
mieszkańców oraz wszystkich zaproszonych powitała dy-
rektor Krystyna Madejczyk. Wyjątkowa sceneria wprowa-
dziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, zaś 
o dobrą atmosferę i miłe doznania wizualne oraz słucho-
we zadbali zdolni mali aktorzy klas II, tancerki z klas II  
i VII oraz wokaliści z chóru szkolnego. Publiczność mogła 
przeżyć historię Maryi i Józefa oraz przychodzącego na 
świat maleńkiego Jezusa. Całość przedstawienia przepla-
tana była tańcami, kolędami i pastorałkami.

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, tancerzy, 
śpiewaków, solistów, instrumentalistów, nauczycieli i ro-
dziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże 
wrażenie i poruszenie na widzach. Natomiast dzieci miały 
możliwość nie tylko uczestniczenia w tradycji, tak ważnej 
przecież dla nas chrześcijan, ale mogły także zaprezento-
wać swoje umiejętności artystyczne. Następnie na scenę 
wkroczył Zespół Regionalny „Cieślica” z Zawoi, który swo-
im występem – śpiewem, tańcem, turoniem uświetnił to ra-
dosne spotkanie. Zespół spod Babiej Góry dał pokaz praw-
dziwej góralskiej mocy głosów, nóg i poczucia humoru.

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świą-
tecznych gwarowych życzeń od zespołu, a następnie od dy-
rektor szkoły, która podziękowała wszystkim wykonawcom 
i nauczycielom za stworzenie tej niepowtarzalnej atmosfery, 
jedynej w roku nocy Bożego Narodzenia.

Po występach zebrani goście mogli zakupić liczne 
ozdoby świąteczne i ciasta na Kiermaszu Bożonarodzenio-
wym przygotowanym dzięki Nauczycielom i wspaniałym, 
hojnym Rodzicom oraz nieocenionym sponsorom i darczyń-
com. Można było również degustować przygotowany na tę 
okazję świąteczny poczęstunek.

na podst. informacji ze strony szkoły
fot. Joanna Gatlik-Kopciuch

Poznajemy zawody
Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową 
swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich 
pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi dzieć-
mi podczas różnorodnych zabaw. 

Poszerzenie wiedzy dzieci na ten temat polega na orga-
nizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. 
Celem spotkań jest poznanie specyfiki pracy ludzi różnych 
zawodów, wyrabianie u dzieci szacunku do ludzkiej pracy, 
rozumienie celowości wykonywanej pracy przez dorosłych, 
zaspokojenie ciekawości dziecięcej, rozumienia wartości 
uczciwości, odpowiedzialności. 

W oparciu o swoje obserwacje i spostrzeżenia i zdoby-
tą wiedzę podczas takich spotkań dzieci organizują samo-
dzielnie lub inspirowane przez nauczyciela zabawy tema-
tyczne. Aranżują sytuacje –„wchodzą w rolę” identyfikując 
się z wybraną postacią.

Zdobyta przez dzieci wiedza w czasie spotkań jest 
utrwalana przez różnorodne zabawy dydaktyczne i tema-
tyczne, wzbogacana literaturą dziecięcą, a prace plastyczne 

pozwalają odzwierciedlić w formie plastycznej w sposób 
twórczy to co dzieciom najbardziej utkwiło w pamięci.

Organizując cykliczne spotkania z ludźmi różnych za-
wodów realizujemy treści zawarte w rozporządzeniu MEN 
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowe-
go, które od 1 września 2018 r. dotyczy również przedszkoli.

tekst i fot. Alicja Temple

Wydarzenia kulturalne
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 Dwa tygodnie zabaw
radosnych i pożytecznych za nami

W piątek 25 stycznia wspólnym  wyjazdem na basen 
zakończyła się akcja „Ferie 2019” ze Świetlicą Środo-
wiskową. W bieżącym roku na zajęcia we wszystkich 
miejscowościach gminy uczęszczało 146 dzieci. 

Każde zajęcia miały formę zabawy aktywizującej dzia-
łalność poznawczą oraz były źródłem relaksu wyzwala-
jącego spontaniczną radość. Oczywiście do najbardziej 
ulubionych należały zabawy ruchowe. Każdego dnia była 
więc piłka, skakanka, badminton, rywalizacja grup, zaba-
wy zespołowe. Uczestnicy z zacięciem artystycznym, mieli 
okazję do rysowania, malowania i uczestnictwa w zajęciach 
origami. Powodzeniem cieszyły się też świetlicowe gry 
planszowe, zespołowe kalambury i wiele innych.

Dzieci wzięły również udział w wycieczkach do Krako-
wa oraz wyjazdach na basen do Suchej Beskidzkiej. Odwie-
dziły  „KLockoland”, kino oraz  Centrum Sztuki i Kultury 
Japońskiej Manggha. 

Tegoroczne ferie przebiegały w twórczej atmosferze ze-
społowej zabawy kształcącej poczucie odpowiedzialności 
za wykonane zadanie i umiejętność pracy wspólnej dla do-
bra grupy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrze 
spędzony czas.

tekst i fot.: Bernadeta Żurek

Ferie w SOK
Sułkowicki Ośrodek Kultury jak 
co roku w okresie ferii prowadził 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Za-
jęcia prowadzone były w formie 
warsztatów. 

Oprócz zajęć warsztatowych, 
Ośrodek odwiedził również Teatr Bla-
szany Bębenek ze spektaklem „Ana-
ruk w Grenlandii”. Spotkanie dzieci 
z prawdziwymi aktorami było bardzo 
udane i przybrało lubianą przez ma-
łych widzów formę przedstawienia in-
teraktywnego.

Zajęcia malowania na jedwabiu 
prowadziła instruktorka Koła Pla-
stycznego SOK Pani Ewa Garbień. 
Uczestnicy najpierw przygotowali pro-
jekt pracy, który następnie przenieśli 
na tkaninę i wypełniali rysunek far-
bami do jedwabiu. Kolejnymi warszta-
tami przygotowanymi i prowadzonymi 
przez Panią Garbień były „warsztaty 
filcowania”. Podczas zajęć dzieci po-
znały tajniki filcowania pod wpływem 
wody, mydła, ciepła rąk rozwijając 
zdolności manualne oraz ćwicząc wy-
trwałość i cierpliwość. Kolejnym był 
cykl „warsztatów kreatywnych” obej-
mował 3 popołudniowe spotkania, na 
których dzieci wykonywały prace pla-
styczne. Pieczę nad warsztatami obję-

li członkowie Stowarzyszenia Poma-
gamy Ludziom Kreujemy Przyszłość 
KP_PL.

Kolejną atrakcją na jaką mogli li-
czyć mieszkańcy naszej społeczności 
było Objazdowe Kino Visa z filmo-
wymi nowościami. Pomysł wydaje się 
udany, ponieważ w tym okresie nasz 
ośrodek odwiedziło ok. 250 dzieci.  
W zajęciach uczestniczyły dzieci  
z miejscowości naszej gminy, ale także 
spoza jej granic. Spotkania odbywały 
się 2-3 razy w tygodniu. W sumie zre-
alizowano 5 zajęć warsztatowych (120 
osób), teatrzyk (50 osób) oraz kino 
(500 osób w tym 80 dzieci).

Podczas ferii zimowych Sułkowi-
cki Ośrodek Kultury był otwarty w sta-
łych porach od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-21:00. Dzieci i młodzież 
odwiedzały go nie tylko podczas za-
jęć w ramach Ferii z Sokiem ale także  
w porach popołudniowych i wieczor-
nych aby grać w bilard, piłkarzyki czy 
tenisa stołowego. Podczas ferii odby-
wały się również zajęcia Koła Szacho-
wego, Orkiestry Dętej, ZPiT „Elegia”, 
Chóru „Apassionata”, nauka gry na 
gitarze oraz nauka śpiewu.

tekst: Beata Szuba, fot.: SOK

Wydarzenia klulturalne
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„Wielki”- „Mały” jubileusz w ZSZiO

Ten cytat Christiana Schultza wy-
braliśmy  w roku 2014 na motto jubi-
leuszu 120 rocznicy powstania szkol-
nictwa zawodowego w Sułkowicach. 
Dzisiaj dodajemy kolejne 5 lat i wspo-
minamy. Nasza szkoła – Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Sułkowicach - przebyła długą drogę 
od jej założenia w dniu 16 październi-
ka 1894 roku do dnia dzisiejszego. 125 
lat działalności, to piękna rocznica,  
a zarazem długa i ciekawa histo-
ria. C.K. Szkoła Kowalska – bo tak 
się nazywała w dniu poświęcenia – 
zmieniała się na przestrzeni dziejów. 
Przetrwała trudne czasy I i II wojny 
światowej, okres okupacji oraz zmiany 
ustrojowe. Z biegiem lat, mimo wielo-
krotnej zmiany nazwy szkoły, bazy lo-
kalowej oraz kształcenia w zawodach, 
wytworzyła bardzo bogatą tradycję, 
swój klimat i przede wszystkim połą-
czyła kilka pokoleń ludzi – nauczycie-
li, pracowników szkoły oraz uczniów 
i absolwentów. Można stwierdzić, że 
„szkoła przeszła długą i zawiłą trans-
formację od kowadła do komputera”. 

„Mały” jubileusz szkoły jest 
okazją do wspomnień, przywoła-
nia pamięci o zdarzeniach i ludziach 
współtworzących świadectwo, które-
go jesteśmy spadkobiercami. Trudno 
być obojętnym wobec miejsca, w któ-
rym zostawiło się część życia szkol-
nego i zawodowego, część najpięk-
niejszych szkolnych lat, które zawsze 
pozostaną w pamięci. Dlatego dzisiaj 
sięgając w przeszłość i analizując  hi-
storię szkoły możemy być dumni, że 

jesteśmy jej pracownikami, uczniami 
i absolwentami oraz mieć nadzieję,  
że w dalszych latach następne pokole-
nia młodych ludzi i nauczycieli będą 
sięgać po kolejne sukcesy.

Jaki jest dzień dzisiejszy? Jak 
funkcjonuje szkoła w roku „małego” 
jubileuszu? 

W skład Zespołu Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących wcho-
dzą: Technikum, Branżowa Szkoła  
I stopnia, Liceum Ogólnokształcące, 
Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych oraz Ośrodek Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego.

Obecnie kształcimy młodzież 
w nowoczesnych przyszłościowych 
zawodach: technik urządzeńc i syste-
mów energetyki odnawialnej, tech-

nik mechatronik, technik mechanik 
CNC, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych,  mechanik pojazdów 
samochodowych, operator obrabiarek 
skrawających, ślusarz, i innych (mu-
rarz , tynkarz, sprzedawca, kucharz, 
fryzjer, stolarz). Proponujemy bogatą 
ofertę kształcenia zawodowego, ponie-
waż wiemy, iż „dobry zawód otwiera 
wiele drzwi”. Organizujemy bezpłatne 
praktyki zagraniczne (Włochy, Niem-
cy, Portugalia i Anglia). Rozwijamy 
i modernizujemy bazę dydaktyczną. 
Wymieniliśmy stary park maszyno-
wy, doposażyliśmy pracownie zawo-
dowe. Największą inwestycją, można 
by powiedzieć inwestycją na miarę 
120-lecia,  była budowa nowej hali la-
boratoryjno -warsztatowej obok szko-
ły, gdzie prowadzone jest praktyczne 
kształcenie zawodowe. Szkoła posiada 
nowoczesne pracownie i laboratoria 
do kształcenia ogólnego i zawodowe-
go, nowe wielofunkcyjne boisko z po-
liuretanową nawierzchnią, siłownię 
oraz dwie sale gimnastyczne. W pra-
cowniach znajdują się indywidualne 
stanowiska do nauki zawodu z naj-
nowszymi urządzeniami, maszynami 
i środkami dydaktycznymi. W szko-
le działa ośrodek egzaminacyjny do 
przeprowadzania egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie dla 
nauczanych zawodów. Dla zaintere-
sowanych uczniów oferujemy bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijają-
cych zainteresowania. Współpracuje-
my z uczelniami krakowskimi (AGH, 
PK, UP i inne), z firmą patronacką 
SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. 
z o. o oraz Instytutem Zrównoważonej 
Energii „MIĘKINIA Sp. z o. o”. Szkoła 
i jej otoczenie jest monitorowane, zna-
my wszystkich uczniów i to powoduje,  

Budynek szkoły z nowoczesnymi pracowniami tematycznymi

Wokół edukacji

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. 
Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi…”
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że szkoła jest bezpieczna. Uczymy się na jedną zmianę, za-
jęcia kończą się ok. 15.00. Gwarantujemy miłą i przyjazną 
atmosferę.

W roku „małego” jubileuszu otwieramy 8 klas pierw-
szych, w tym ponownie Liceum Ogólnokształcące z rozsze-
rzonym językiem angielskim, biologią i geografią.

Dla absolwentów gimnazjum:
    • I Tgm w zawodach: technik żywienia i usług gastrono 

micznych oraz technik mechanik CNC
    • I Tmu w zawodach: technik mechatronik oraz technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
    • I wz - g – klasa wielozawodowa
    • I Lo - g – rozszerzenie: język angielski, biologia, geografia

Dla absolwentów szkoły podstawowej:
    • I Tmg w zawodach: technik żywienia i usług gastrono-

micznych oraz technik mechanik CNC
    • I Tum w zawodach: technik mechatronik oraz technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
    • I wz - p – klasa wielozawodowa
    • I Lo - p – rozszerzenie: język angielski, biologia, geografia

W naszej szkole historia wiąże się z teraźniejszością,  
a tradycja przeplata z nowoczesnością. Szkoła ma głębokie 
korzenie i silne fundamenty, na których buduje i tworzy 
przyszłość. W ciągu 125 lat istnienia Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących na trwałe wpisał się w historię 
Sułkowic i powiatu myślenickiego. 

tekst i fot.: ZSZiO w Sułkowicach

Wokół edukacji
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W środę, 9 lutego 2019 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Biertowi-
cach wzięli udział w zajęciach in-
teraktywnych „Żywej lekcji histo-
rii – droga do Niepodległości”. 

Dzięki tak zorganizowanej lekcji, 
uczniowie mieli okazję poznać cieka-
wą historię naszej Ojczyzny z okresu 
od rozbiorów aż do odzyskania wolno-
ści przez naród polski. Nasi uczniowie 
wcielali się w postacie historyczne 
m.in. Napoleona, żołnierzy Powsta-
nia Listopadowego i Styczniowego, 
Piłsudskiego. Zobaczyli autentyczne 
stroje z tamtych czasów. Prowadzący 
zaprezentowali również uzbrojenie  
z okresu powstań i I wojny światowej. 
Prawdziwe eksponaty robiły ogrom-
ne wrażenie szczególnie na najmłod-
szych uczniach. Prowadzący chwalili 
aktywność i wiedzę uczestników zajęć 
oraz talenty aktorskie.

Żywa lekcja historii - droga do niepodległości

Żywa lekcja historii nawiązywała do minionej stuletniej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. W przystępny sposób dla uczestników zajęć zostały omówio-
ne najważniejsze fakty i wydarzenia. Uczniowie mogli utrwalić wiedzę o prze-
szłości naszego kraju oraz poczuć się prawdziwymi obrońcami Ojczyzny. 

tekst i fot.: Paulina Sutor-Głodzik

„Przepis na sukces” to tytuł ak-
cji profilaktycznej realizowa-
nej w siedemdziesięciu sześciu 
szkołach przez znanego rapera  
Jakuba Nowaka.

W dniu 10.12.2018 r. do naszej 
szkoły przybyli uczniowie klas VII  
i VIII ze wszystkich szkół Gminy Suł-
kowice na spotkanie zorganizowane 
przez  Jakuba Nowaka- Anatom i Bart-
ka Krakowiaka. Młody raper wspólnie 
z przyjacielem podzielili się świade-
ctwem swojego życia oraz opowiedzie-
li o swoim przepisie na sukces.

Uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali o trudnym i bolesnym dzie-
ciństwie w domu pełnym awantur i pi-
jaństwa, o ucieczkach z poprawczaka, 
narkotykach i kradzieżach. W poszu-
kiwaniu sensu życia Bartek, wyruszył 
pieszo z Warszawy do Medjugorie. Te-
raz wie, że życie jest walką, ale wygrać 
go można będąc tylko przy Maryi.

Drugie świadectwo przedstawił 
Anatom, który jako B.A.K.U. zadebiu-
tował na polskiej scenie w wieku 15 lat. 
Było o nim głośno za sprawą utworu 
„Pomimo”. Powiedział m.in. „Kiedyś 
myślałem, że szczęście jest zarezerwo-
wane tylko dla ludzi sukcesu. Marzy-
łem, by stać się jednym z nich. Pozna-
łem wiele ciekawych osób - bogatych, 

Anatom w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

bardzo utalentowanych, uwielbianych 
przez rzesze fanów, cenionych w swo-
im otoczeniu. Zacząłem też jednak do-
strzegać, że często ci sami ludzie bory-
kają się z gigantycznymi problemami 
w życiu prywatnym”.

Jakub mimo sławy i sukcesów był 
bardzo nieszczęśliwy. Postanowił do-
prowadzić swoje życie do porządku. 
Pomogła mu wspólnota chrześcijań-
skich raperów. Nawrócony i pod no-

wym pseudonimem- Anatom, obecnie 
realizuje swoje marzenia, będąc wol-
nym i szczęśliwym człowiekiem.

Następnie, zespół wykonał kilka 
utworów ze swojej płyty. Po reakcji 
oraz opinii uczniów, wiemy, że koncert 
bardzo się podobał.

tekst i fot.: Halina Przała

Wspólne zdjęcie rapera z uczniami.

Wokół edukacji
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Na wieczornicę dedykowaną Niepodległej Ojczyźnie 
zaprosiła mieszkańców i gości Szkoła Podstawowa nr 1.

W piątkowy wieczór 9 listopada 2018 r. uczniowie wy-
stąpili z pięknym programem patriotycznym, dając dobre 
świadectwo zarówno swoich talentów, jak też pracy wycho-
wawczej szkoły.

Na prezentowany koncert złożyły się pieśni, wiersze  
i fragmenty prozy oraz taniec w wykonaniu uczniów Jedyn-
ki. Doskonale przygotowany przez nauczycieli, w bogatej 
oprawie plastycznej w barwach narodowych, przemawia-
jący prosto do serc - program spotkał się z gorącym przy-
jęciem widowni. Miłą niespodzianką było też zaproszenie 
ułana (członka Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki 
Konnej imienia 21 pułku ułanów Nadwiślańskich) Andrzeja 
Koska – artysty operowego, który swoim wspaniałym teno-
rem zaśpiewał piosenki żołnierskie i legionowe. Gościnnie 
wystąpiły także pary taneczne wraz z kapelą ZPiT Elegia.

Na zakończenie dyrektor szkoły oraz grono pedago-
giczne i rodzice zaprosili wszystkich na prawdziwie polski 
poczęstunek - kapuśniak i szarlotkę. 

tekst i fot. Anna Witalis-Zdrzenicka

Uczniowie dla Niepodległej

„Book, book - tu książka”
Dążąc do rozpowszechniania czytelnictwa grupa 
uczennic z ZSP Małopolskiej Szkoły Gościnności im. 
Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach w ramach akcji 
“Zwolnieni z teorii” przystąpiła do realizacji projektu 
“Book, book - tu książka”.

Projekt w swoich założeniach jest adresowany do 
wszystkich, jednak uczniowie szkoły w szczególności chcą 
dotrzeć do dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i sa-
motnych.

Pierwsze kroki w realizacji projektu zostały już podję-
te. Młodzież pozyskuje partnerów, sponsorów od których 
otrzymuje pierwsze książki oraz inne gadżety, które posłu-
żą w projekcie.

Jednym z ważniejszych celów jest dotarcie w pierwszej 
kolejności do przedszkoli i szkół oraz dziecięcych oddzia-
łów szpitalnych, aby od najmłodszych lat zaszczepić w nich 
miłość do książek. Już w lutym 2019 roku planowane są 
pierwsze wyjazdy do tych instytucji, w ramach których czy-
telnictwo propagowane będzie nie tylko poprzez czytanie 
fragmentów książek, ale również poprzez zabawę. Projekt 
realizowany będzie również w szkole i w mediach społecz-
nościowych poprzez różnego rodzaju zbiórki, wydarzenia 
oraz konkursy związane z popularyzacją książki.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na 
stronie:
https://www.facebook.com/bookbooktuksiazka

inf. ze strony internetowej
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W dniach 19-20 stycznia 2019 roku na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach został prze-
prowadzony XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. 
Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER-
-ZOO współorganizowany przez Burmistrza Sułkowic 
oraz KS Gościbia. W turnieju wzięło udział 17 drużyn, 
które reprezentowały firmy i zakłady pracy z woje-
wództwa małopolskiego.

tutejszego środowiska uczynił wiele dobra. Sposobem życia 
potwierdził tę znaną myśl, że „Człowiek jest wielki nie przez 
to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”. Podkreślił, że dzielił się 
sercem ze wszystkimi potrzebującymi i był zawsze tam gdzie 
potrzebna była pomoc. Bezinteresowny, twórczy, kreatywny  
i pracowity. Złożył życzenia z okazji 18-tych uro-
dzin jego córce Monice i powiedział „Bądź dum-
na ze swojego taty i kontynuuj jego dzieło”. Podzię-
kował wszystkim prezesom drużyn biorących udział  
w turnieju oraz wręczył symboliczny upominek. Wy-
różnił osoby oraz wręczył symboliczny upominek  
i kwiaty osobom, które w sposób ponad przeciętny bezin-
teresownie włączały się w organizację tego turnieju byli to 
m.in. pani Stefania Pilch i pan Leszek Tyrawa.

Burmistrz Artur Grabczyk podziękował wszystkim,  
a w szczególności prezesom i organizatorom tego turnieju 
za to „że może się dziać tutaj dobro, że możemy się tutaj 
spotkać i pokazywać innym, że się da”. Podziękował Panu 
Sawickiemu i wszystkim prezesom za to, że znajdują czas  
i chęci, życzył, aby ten turniej przynosił jak najwięcej dobra. 
W podziękowaniu za organizację tegorocznego turnieju 
Burmistrz wraz z Sekretarzem Gminy wręczyli prezesowi 
Sawickiemu symboliczną podkowę.

Senator Andrzej Pająk podkreślił, że jest to wspa-
niała integracja całej wspólnoty gminy i powiatu  
a pamięć o Januszu Światłoniu kształtuje młode charaktery 
i osobowości i tą pamięć się tu podkreśla i zachowuje. 

Prezes Gościbi odczytał list okolicznościowy Wicestaro-
sty Myślenickiego Andrzeja Pułki.

Słowa podziękowań za turniej padły także z ust Dy-
rektora Marcelego Pacuta, który podkreślił, że dzięki tej 
akcji społeczność szkolna może zaakcentować wrażliwość 
na drugiego człowieka. Uczennice wręczyły organizatorom 
kwiaty, a imprezę uświetniła Paulina Rusek swoim śpie-
wem.

W niedzielę odbyły się mecze półfinałowe. Trzecie 
miejsce wywalczyła Firma „Inter-Drew” Jasienica. Po za-
ciętej rywalizacji mecz finałowy wygrała drużyna firmy  
„Z. Szczurek” Sułkowice i będzie gospodarzem turnieju za 
rok. Firma Trento Food zdobyła II miejsce i srebrny medal. 
Zwycięskim drużynom gratulujemy! Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za zaangażowanie i przybycie.

Do zobaczenia za rok.

tekst i fot. Katarzyna Głowacka

XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej 
im. Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER- ZOO Szczytny cel i sportowe wrażenia

W organizowanym turnieju to nie wynik był naj-
ważniejszy. Częściowy dochód z tej sportowej im-
prezy charytatywnej został przekazany, jak co roku, 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy.  
W tym roku było to czworo dzieci, które otrzymały: rowerek 
treningowy, wózek inwalidzki, przenośny koncentrator tle-
nu Lovego 2 oraz bon na usługi z zakresu rehabilitacji.

Podczas oficjalnego otwarcia turnieju prezes KS Gości-
bia Jacek Burkat przywitał wszystkich zebranych oraz za-
proszonych gości m. in. Senatora RP Andrzeja Pająka, Bur-
mistrza Sułkowic Artura Grabczyka, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Waldemara Wolskiego, Sekretarza Gminy 
Małgorzatę Dziadkowiec, Radnego Powiatowego Krzysz-
tofa Trojana, Dyrektora Szkoły Podstawowej 2 w Sułkowi-
cach Marcelego Pacuta oraz Kierownika Świetlicy Środo-
wiskowej Bernadetę Żurek. W związku z żałobą narodową 
uczczono minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta 
Gdańska.

Podczas turnieju padło wiele ciepłych słów uznania i po-
dziękowań. Gospodarz tegorocznego turnieju prezes firmy 
„Inter- Zoo” Tadeusz Sawicki wspomniał o Januszu Światło-
niu, który jak podkreślił, był wspaniałym człowiekiem i dla 

Na sportowo
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Tak zmieniał się Rynek w Sułkowicach
W kolejności:
- zdjęcie prawdopodobnie z około 1900 roku
- zdjęcie z lat 60., wieża kościelna ze zmienionym dachem (przed pożarem był kopułowy)
- zdjęcie z rozbiórki starego kościoła w 1969 roku (rozbiórka trwała zaledwie trzy miesiące)
- zdjęcie z lat 70., przygotowania do obchodów 1-majowych fo
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