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Słowo wstępne Burmistrza

W bieżącym numerze naszej 
gminnej gazety obiecałem przed-
stawić dalszą część „bilansu otwar-
cia” w takich zagadnieniach jak: 
inwestycje zrealizowane w Gminie, 
polityka śmieciowa i kanalizacyjna, 
turystyka i rekreacja oraz ekologia.

Powyższe zagadnienia znajdą 
swój opis w następnym numerze. 
W obecnym wydaniu, w związku  
z zaistniałą sytuacją, wieloma nie-
prawdziwymi informacjami jakie 
są rozpowszechniane wśród miesz-
kańców naszej gminy, chciałbym 
wyjaśnić kilka kwestii w temacie 
stanu technicznego budynku Urzę-
du Miejskiego.

Szanowni Państwo, jeszcze 
przed objęciem funkcji burmistrza, 
ze zdziwieniem dowiedziałem się, 
że zgodnie z decyzją PINB (Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego), część budynku Urzędu 
Miejskiego w Sułkowicach zosta-
ła wyłączona z użytkowania. Do-
kładnie chodzi o dobudowaną 
część, w której mieszczą się toalety.  
W związku z fatalnym stanem bu-
dynku, część dobudowana niejako 
„odklejała” się od głównego budyn-
ku. Nie była to sprawa, która poja-
wiła się nagle. Już od 2014 roku  
w protokołach z przeglądu budyn-
ku urzędu pojawiały się uwagi, co 
do pęknięć na elewacji i wewnątrz 
budynku. Niestety pomimo zaleceń 
PINB nie przeprowadzono żadnych 
prac remontowych, które popra-
wiłyby stan techniczny budynku.  
W konsekwencji braku skutecznych 
działań poprzednich władz, decy-
zją PINB z dnia 23 marca 2018 roku 
część budynku, w której mieszczą 
się toalety została zamknięta.

Urząd Miejski, gdzie pracuje 
prawie 50 osób, gdzie codziennie 
przyjmowane są strony, mieszkańcy 

załatwiają sprawy, został pozbawiony 
toalet. Najbliższe toalety znajdują się 
w Starej Szkole i na parkingu przy koś-
ciele. Proszę sobie wyobrazić sytuację, 
w jakiej znajduje się gospodarz, gdy na 
pytanie gościa: „Czy mogę skorzystać  
z toalety?” musi odpowiedzieć: „Nie-
stety nie mamy toalet”. Dla wielu osób, 
z którymi spotykam się pełniąc urząd 
burmistrza, którym opowiadam o tej 
sytuacji, jest to niewiarygodne, że moż-
na do czegoś takiego doprowadzić.

Zgodnie z przytoczoną wcześniej 
decyzją PINB urząd został zobligowany 
do wykonania pełnej ekspertyzy stanu 
technicznego budynku. Ta ekspertyza 
o nazwie: „Ocena uszkodzeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 
wraz z projektem napraw” została wy-
konana i przedstawiona Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego.

W dniu 4 lutego 2019 roku, ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu, do 
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 
dotarła decyzja PINB nr 15/2019, któ-
ra w swej treści mówi m.in., że na 
podstawie prawa budowlanego na-
kazuje się Burmistrzowi Gminy Suł-
kowice usunięcie nieprawidłowości  
w budynku Urzędu Miejskiego poprzez 
wykonanie robót budowlanych polega-
jących na: 
1. odcinkowej wymianie ścian na 

wszystkich trzech kondygnacjach 
części dobudowanej do budynku 
głównego od strony wschodniej bu-
dynku;

2. wymianie murów zewnętrznych – 
metodą odcinkową – po całym obwo-
dzie budynku głównego na wysoko-
ści 0,7 – 1,0m ponad kamienne ściany 
fundamentowe;

3. wzmocnieniu belek stalowych stropu 
odcinkowego nad piwnicami;

4. naprawie stropu żelbetowego nad 
piwnicami.

Roboty pod nadzorem osoby posia-
dającej odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane należy wykonać do 31 grud-
nia 2019 roku!

Szanowni Państwo, po głębszym 
namyśle, zbadaniu faktycznego sta-
nu budynku urzędu, po zasięgnięciu 
opinii wielu osób, które znają się na 
sztuce budowlanej podjąłem decyzję  
o nieprzystępowaniu do remontu tego 
budynku. Decyzja oparta była na kilku 
przesłankach. Budynek jest w fatalnym 
stanie technicznym. W przeglądach 
okresowych pełno jest uwag do bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego czy sy-
stemu wentylacji. Budynek nie posiada 
instalacji centralnego ogrzewania, jest 
ogrzewany piecykami elektrycznymi  
i koszty jego eksploatacji są ogrom-
ne. Nie posiada żadnego ocieplenia  
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i izolacji przed wilgocią (w wielu miej-
scach widoczny jest grzyb). Na ostat-
niej kondygnacji nie ma płyty, są tylko 
drewniane stropy. Zalecenia, które zo-
stały zawarte w decyzji PINB mają na 
celu tylko doraźne „uratowanie” tego 
budynku. Nie ma to nic wspólnego  
z jego kapitalnym remontem, który  
w mojej ocenie uważam za bardzo kosz-
towny i w tym przypadku bezpodstaw-
ny. Warto również nadmienić, że obec-
nie budynek nie jest przystosowany do 
potrzeb i możliwości osób niepełno-
sprawnych. Ponadto w decyzji wskaza-
no, że jedną z przyczyn takiego stanu 
budynku jest to, że w pobliżu przebiega 
bardzo ruchliwa droga wojewódzka.  
I jeden z najważniejszych argumentów: 
sytuacja finansowa naszej gminy, która 
jest tragiczna.

W takiej sytuacji najprościej byłoby 
podjąć działania zmierzające do budo-
wy nowego budynku urzędu. W tego-
rocznym budżecie na projekt nowego 
budynku zostały nawet zabezpieczone 
środki w wysokości 100 000,00 zł. Jed-
nak pojawia się pytanie, gdzie mógłby 
on stanąć, za co go zbudować i jak to 
zrobić do końca terminu wskazanego  
w decyzji PINB (31.12.2019 r.) Zaczęły 
pojawiać się też różne propozycje prze-
niesienia na pewien czas urzędu w inne 
miejsce. Propozycji padało wiele, każ-
da była dogłębnie analizowana, brane 
były pod uwagę wszystkie za i przeciw. 
W końcu wypracowano kilka koncepcji. 
Wszystkie koncepcje staramy się do-
kładnie rozpoznać, pracownicy urzędu 
dokonali wstępnej, szacunkowej oceny 
kosztów dostosowania poszczególnych 
rozwiązań. 

1. Remont istniejącego budynku, 
nawet taki minimalny, który pozwoli 
w tym budynku „trwać” do czasu zna-
lezienia ostatecznego rozwiązania np. 
budowy nowej siedziby.

Szacunkowy koszt doprowadzenia 
tego budynku do stanu w miarę bez-
piecznej używalności to ok. 800 000,00 
zł. Koszty nie uwzględniają poprawy 
funkcjonalności i zredukowania kosz-
tów eksploatacji, a jedynie wykonanie 
minimalnego, niezbędnego zakresu 
prac. 

2. Przeniesienie urzędu do czę-
ści budynku Szkoły Podstawowej nr 1  
w Sukowicach (budynek B). Ten wa-
riant nie został oszacowany, ponieważ 
ze względu na specyfikę rozmieszcze-
nia sal lekcyjnych i sal gimnastycz-
nych, zajęcia musiałyby się odbywać 
w tej szkole na dwie zmiany, uczniowie 
na zajęcia WF musieliby przechodzić 
przez budynek urzędu.

3. Przeniesienie urzędu do czę-
ści budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
(dawne gimnazjum).

W tym wypadku zostały opra-
cowane 2 warianty. Pierwszy to cza-
sowe umieszczenie urzędu w czę-
ści wschodniej budynku (skrzydło 
od zalewu) oszacowany koszt ok. 
430 000,00 zł. Drugi wariant czasowe 
umieszczenie urzędu nad pomiesz-
czeniami dawnej rehabilitacji, osza-
cowany koszt to ok. 125 000,00 zł. 
W tym przypadku należy zaznaczyć, 
że w budynku dawnego gimnazjum  
w latach największej liczebności uczyło 
się ponad 700 uczniów, od 1 września 
2019 r. będzie się ich uczyło niecałe 
200. Przedstawione warianty nie powo-
dują żadnych zmian w funkcjonowaniu 
szkoły. Pozostaje jednozmianowość, 
dostęp do klas, sali gimnastycznej  
i stołówki szkolnej taki jak dotychczas, 
a dostęp do urzędu dla mieszkańców 
gminy nie byłby utrudniony oddaloną 
lokalizacją.

4. Przeniesienie Urzędu Miejskie-
go do Internatu, na ul. 1-go Maja.

Zwróciłem się do Zarządu Powiatu 
w Myślenicach z prośbą o przekazanie 
na rzecz gminy  budynku Internatu. 
Sprawa jest w toku i zgodnie z zapew-
nieniami wicestarosty Andrzeja Pułki, 
Sułkowice otrzymają bardzo preferen-
cyjne warunki przejęcia (odkupienia) 
obiektu. Nikt jednak nie potwierdza, że 
otrzymamy go za 1 zł, a takie informa-
cje są przekazywane wśród mieszkań-
ców. Szacunkowy koszt przystosowania 
tego budynku na potrzeby urzędu to ok. 
1 400 000,00 zł. Dodatkowo sytuację 
komplikuje fakt, że w budynku znaj-
dują się najemcy i dzierżawcy lokali  
i mieszkań.

5. Zgodnie z sugestią niektórych 
mieszkańców rozważono przeniesienie 
czasowe urzędu do kontenerów biuro-
wych umiejscowionych na placu targo-
wym na Osiedlu Zielona.

Ten wariant został przeanalizowa-
ny poprzez zaproszenie firm, które spe-
cjalizują się w tego typu rozwiązaniach. 
Wstępny koszt ok. 26 kontenerów biuro-
wych został oszacowany na poziomie 
700 000,00 – 970 000,00 zł, bez kosz-
tów przyłączy energetycznych, wody  
i kanalizacji. Przy takim rozwiązaniu 
musiałby  zostać zlikwidowany plac tar-
gowy, a dodatkowo pojawia się problem 
miejsc parkingowych, których już na tą 
chwilę brakuje dla mieszkańców i użyt-
kowników osiedla. 

6. Budowa nowego budynku urzę-
du za Starą Szkołą w Rynku. Ten wa-
riant jest możliwy, ale najpierw należy 

dokonać zmian w Studium Uwarun-
kowań i Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
ponieważ obecne zapisy uniemożli-
wiają rozpoczęcie prac projektowych 
na  terenie, który mógłby być brany pod 
uwagę i jest własnością gminy. Ponadto 
koszt takiej budowy to kilka milionów 
złotych, na co w obecnej sytuacji finan-
sowej nas nie stać.

Szanowni Państwo, w tej chwili 
czekamy na informację ze Starostwa 
Powiatowego w Myślenicach co do 
możliwości i formy przekazania bu-
dynku dawnego Internatu. Ze względu 
na złą sytuację finansową gminy, brak 
możliwości zaciągania pożyczek, mu-
simy bardzo rozważnie podchodzić do 
wydawania tych niewielkich środków 
jakie posiadamy. Wszystkie warianty są 
rozpatrywane pod warunkiem przede 
wszystkim bezpieczeństwa, możliwości 
funkcjonowania w tym czy innym obiek-
cie, kosztów ponoszonych na ewentual-
ną adaptację pomieszczeń. Na bieżąco 
wszystkie posiadane informacje prze-
kazuję Radnym Rady Miejskiej. Odbyły 
się dwa zebrania z Rodzicami i Nauczy-
cielami w Szkole Podstawowej nr 2,  
w których uczestniczyłem przedstawia-
jąc to co opisałem powyżej. Chciałem 
stanowczo podkreślić, że nie zostanie  
w Sułkowicach zamknięta żadna szkoła! 
Bezpieczeństwo dzieci, ale i pracowni-
ków urzędu i wszystkich mieszkańców 
naszej gminy jest dla mnie najważniej-
sze. Media społecznościowe wydają na 
mnie wyrok za to, że chcę rozmawiać. 
Podejmując dialog, chętnie porozma-
wiam o rzeczowych argumentach, sta-
rając się zrozumieć drugą stronę, ale  
i sam oczekując zrozumienia. Zawsze 
będę dbał o dobro mieszkańców i dobro 
naszej gminy. 

Szanowni Państwo, na mnie spo-
czywa odpowiedzialność za nałożone  
i podejmowane decyzje administracyj-
ne. Od tej odpowiedzialności się nie 
uchylam i staram się sprostać zasta-
nej w gminie sytuacji. W wyniku za-
niechań poprzednich lat wiele spraw 
się nawarstwia i wiele zaniedbań wy-
chodzi na światło dzienne. Będę dbał  
o to, aby zaległości były systematycz-
nie nadrabiane i nie odkładane na „po-
tem”, bo potem może być już za późno. 
Nie będę jednak działał pochopnie, bez 
dogłębnego sprawdzenia każdej niepo-
kojącej sprawy i bez podjęcia działań  
w celu znalezienia najlepszego rozwią-
zania.

Burmistrz Gminy Sułkowice
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Umowy grantowe
podpisane

W dniu 5 marca 2019 r. w Sali Samorządowej w Starej Szkole  
w Sułkowicach odbyło się podpisanie umów grantowych po-
między Grantobiorcami z terenu Gminy Sułkowice, a Zarzą-
dem Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Umo-
wy grantowe z ramienia LGD podpisywali Prezes Zarządu 
– Kazimierz Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu – Małgorzata 
Dziadkowiec oraz Członek Zarządu – Jan Podmokły.

Podpisanie umów grantowych było zwieńczeniem przygo-
towywanych przez ubiegły rok wniosków o powierzenie gran-
tu. Łącznie z terenu Gminy Sułkowice wsparcie uzyskało  
9 podmiotów na kwotę 180 310,00 zł. Burmistrz Gminy Sułkowice 
– Artur Grabczyk pogratulował wszystkim Grantobiorcom życząc 
satysfakcji z realizacji projektów. 

Granty na zakup doposażenia, sprzętu, strojów i urządzeń, które 
ułatwią funkcjonowanie stowarzyszeń otrzymały:
• Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice – 9 914,00 zł
• Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach 

„Klub Seniora” – 10 000,00 zł
• Sułkowicki Ośrodek Kultury – 9 932,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień  

– 10 000,00 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach – 10 000,00 zł
• Stowarzyszenie Moc Różnych Razem – 9 790,00 zł

Granty na wydanie publikacji promocyjnych otrzymały:
• Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach – 23 964,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic ”Kowadło” – 16 499,00 zł
• Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach – 12 360,00 zł

Granty na utworzenie terenów rekreacyjnych oraz na renowację 
obiektów historycznych otrzymały:
• Gmina Sułkowice – 27 231,00 zł
• Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice – 15 498,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” – 25 122,00 zł

Wszystkie projekty grantowe zostały zaplanowane do realizacji 
w 2019 roku. Realizacja projektów jest szansą dla stowarzyszeń na 
udoskonalenie swojej działalności oraz na wsparcie ich codziennej, 
jakże ważnej działalności. Obecnie trwa realizacja pierwszych pro-
jektów, planujemy że do końca maja 6 projektów zostanie w całości 
zrealizowanych.

Wszystkie projekty realizowane są w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwo-
jów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tekst i fot.: red. EG

Wybory 
do Parlamentu Europejskiego

W Polsce wybory do Europarlamentu zo-
staną przeprowadzone 26 maja 2019 r. pod-
czas których wybrani zostaną polscy przed-
stawiciele w Parlamencie Europejskim. 
Tego dnia swój głos będzie można oddać  
w lokalach wyborczych otwartych w godzi-
nach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca 
okazuje obwodowej komisji wyborczej ds. prze-
prowadzenia głosowania w obwodzie dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. 
dowód osobisty, prawo jazdy). W wyborach do Par-
lamentu Europejskiego możemy zagłosować tylko 
na jedną listę. W kratce obok nazwiska kandydata 
stawiamy znak „X”. Zgodnie z ostatnimi zmianami 
znak „X” – to co najmniej dwie linie, które przeci-
nają się w obrębie kratki.

Głosowanie korespondencyjne
Ze względu na to, że w Polsce tylko część lokali 

wyborczych dostosowana jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, mogą one skorzystać ze specjal-
nych uprawnień i podczas wyborów do PE zagło-
sować korespondencyjne lub przez pełnomocnika. 
Takie prawo osobom niepełnosprawnym zapewnia 
kodeks wyborczy.  Aby zagłosować koresponden-
cyjnie, należy poinformować komisarza wyborcze-
go o chęci skorzystania z takiej możliwości nie póź-
niej niż 15 dni przed dniem wyborów. Zgłaszając 
taką chęć, wyborca może zażądać dołączenia do 
pakietu wyborczego nakładki na kartę do głoso-
wania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet 
wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż  
7 dni przed dniem wyborów. Aby zagłosować, na-
leży wypełnić kartę do głosowania i odesłać ją  
w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami otrzy-
manymi wraz z pakietem wyborczym.

Akt pełnomocnictwa
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporzą-

dza się na wniosek wyborcy. Taki wniosek należy 
złożyć najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów 
u burmistrza gminy, w której wyborca jest wpisa-
ny do rejestru wyborców. Należy jednak pamiętać, 
że pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana 
do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba 
udzielająca pełnomocnictwa do głosowania. Peł-
nomocnikiem nie mogą być: osoby wchodzące  
w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej 
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełno-
mocnictwa do głosowania, mężowie zaufania oraz 
kandydaci w danych wyborach.

Dopisanie do spisu wyborców
Każdy, kto w tym dniu będzie przebywał  

w innej gminie, niż jest zameldowany - może do-
pisać się do spisu wyborców. Aby to zrobić, wy-
starczy złożyć wniosek zawierający dane osobowe 
oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywał  
w Gminie Sułkowice. Wypełniony wniosek należy 
złożyć najpóźniej do 21 maja 2019 r.  Dopisanie do 
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spisu wyborców dotyczy tylko wybo-
rów do PE, które odbędą się 26 maja 
2019 r. - jest to dopisanie na te konkret-
ne wybory. Głosować w Gminie Sułko-
wice mogą również obcokrajowcy - oby-
watele Unii Europejskiej, którzy na stałe 
mieszkają w Polsce i są dopisani do re-
jestru wyborców. Najpóźniej w dniu gło-
sowania muszą mieć ukończone 18 lat.

Zaświadczenie o prawie 
do głosowania

Osoby zameldowane w Gminie 
Sułkowice, które wiedzą, że nie będzie 

ich na terenie gminy w dniu wybo-
rów, ale jeszcze nie są pewni, w jakiej 
miejscowości oddadzą swój głos, mogą 
uzyskać zaświadczenie o prawie do 
głosowania. 

Zaświadczenie daje możliwość 
głosowania w dowolnym miejscu za-
równo w kraju jak i za granicą. Wy-
starczy, że posiadacz zaświadczenia 
uda się w dniu głosowania z tym do-
kumentem do wybranej komisji wy-
borczej. Zaświadczenie o prawie do 
głosowania odbiera się najpóźniej  
24 maja 2019 r. 

Gmina Sułkowice należy do Okrę-
gu wyborczego nr 10. Obszar okręgu 
wyborczego, na którym Okręgowa Ko-
misja Wyborcza w Krakowie wykonuje 
zadania rejonowej komisji wyborczej 
obejmuje powiaty: chrzanowski, kra-
kowski, miechowski, myślenicki, olku-
ski, oświęcimski, proszowicki, wado-
wicki, wielicki oraz miasto na prawach 
powiatu - Kraków. 

tekst: red. MW

Spotkanie nowo wybranych 
Sołtysów i Rad Sołeckich

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się uroczyste spotkanie 
władz gminnych z członkami Rad Sołeckich i Sołtysa-
mi wybranymi na kadencję 2019 – 2024.

Zaświadczenia wręczyła Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej Teresa Francuziak, a Burmistrz Artur 
Grabczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Walde-
marem Wolskim wręczyli Sołtysom jubileuszowe zestawy 
flag podarowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
gratulując i życząc dalszych sukcesów w pracy na rzecz 
społeczności Gminy Sułkowice.

Składy Rady Osiedla Sułkowice, 
Rad Sołeckich i Sołtysów w kadencji 2019-2024:

Sułkowice
Przewodniczący Rady Osiedla - Józef Jończyk,
Zastępca Przewodniczącego - Józef Hołda,
Członek Zarządu - Adam Górka,
Członek Zarządu - Krzysztof Kuchta,
Członkowie rady: Adam Bargieł, Stanisław Boczkaja, 

Mariusz Fus, Piotr Garbień, Krzysztof Gielata, Janusz  
Jędrzejowski, Rafał Kurek, Magdalena Latoń, Benedykt 
Łącki, Ryszard Sroka, Tomasz Stręk.

Biertowice
Sołtys Sołectwa Biertowice - Kazimierz Król
Rada Sołecka: Szymon Duda, Grzegorz Flaga,  

Władysław Kania, Andrzej Sowa, Paweł Śliwa, Sławomir 
Turek, Michał Widlarz.

Harbutowice
Sołtys Sołectwa Harbutowice - Izabela Starowicz

Rada Sołecka: Barbara Bobeł, Anna Boczkaja, Agnieszka 
Dzidek, Maria Hyrlicka, Bożena Kois, Agata Pająk, Bogdan 
Pasternak, Celina Rydz, Leokadia Salus.

Rudnik
Sołtys Sołectwa Rudnik - Zofia Góralik

Rada Sołecka: Ryszard Blak, Małgorzata Dzidek, Józef 
Godzik, Krzysztof Malina, Józef Oliwa, Józef Powroźnik, 
Paweł Serafin, Małgorzata Syrek, Stanisław Szczepaniak, 
Tadeusz Szczurek.

Krzywaczka
Sołtys Sołectwa Krzywaczka - Janusz Starzec
Rada Sołecka: Wojciech Braś, Zofia Brożyna, Stanisław 

Burda, Robert Cora, Mirosław Dybeł, Leszek Lisowski, 
Piotr Oliwa, Helena Piątek.

tekst i fot.: red. MW
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Otwarcie gabinetu 
stomatologicznego w ZPO 

w Rudniku
27 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie gabine-
tu stomatologicznego w Zespole Placówek Oświa-
towych w Rudniku. Otwarcia dokonali: Burmistrz 
Gminy – Artur Grabczyk, Wicestarosta Myślenicki 
– Andrzej Pułka, Dyrektor ZPO – Konrad Gomulak 
oraz właściciel Centrum Medycznego WIK – Piotr 
Woś. Gabinet mieści się na I piętrze nowo wybudo-
wanej hali sportowej, posiada osobne wejście bez-
pośrednio od ulicy. Choć gabinet mieści się w szkole  
w Rudniku, korzystać mogą z niego dzieci i młodzież 
z całej gminy. 

Gmina Sułkowice pozyskała na ten cel dotację z Mini-
sterstwa Zdrowia w kwocie 98.345,00 zł. Gmina zakupiła 
sprzęt stomatologiczny na bardzo wysokim, europejskim 
poziomie, a także zrealizowała program edukacyjny w  za-
kresie zdrowia jamy ustnej. Podczas otwarcia Burmistrz 
Gminy – Artur Grabczyk podkreślił jak ważne jest dbanie  

Co dalej z zalewem w Sułkowicach?
Zalew w Sułkowicach został oddany do użytkowania 
niespełna 7 lat temu, w sierpniu 2012 roku.  Budowa 
zalewu możliwa była dzięki środkom pozyskanym  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego i kosztowała łącznie 4 306 528,00 zł 
brutto, dofinansowanie wynosiło 2 403 600,08 zł za-
tem z budżetu gminy wydatkowana została kwota 
1 902 927,92 zł.

W ramach projektu została zrewitalizowana prze-
strzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha,  
w tym zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i po-
jemności 23 000 m3 oraz amfiteatr (zadaszona scena oraz 
widownia) o powierzchni ok. 158 m2. Dodatkowo został 
wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet pub-
licznych oraz grill wraz z ławeczkami. Zostały także urzą-
dzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz dokonano 
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Niestety akty wandalizmu  oraz lata zaniedbań, brak 
podstawowych napraw, malowania, zabezpieczenia drew-
na itp.  sprawiły, że na chwilę obecną miejsce, które powin-
no być wizytówką naszej gminy nadaje się do zamknięcia. 

Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców 
obiektów małej architektury obowiązek poddawania ich 
okresowej kontroli. Kontrola ta powinna polegać na spraw-
dzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
konkretnego obiektu budowlanego. Obiekty małej architek-
tury w sposób szczególny narażone są na szkodliwe wpły-
wy atmosferyczne i niszczące działania czynników wystę-
pujących podczas ich użytkowania. Argumentem, który za 
tym przemawia jest konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa najmłodszym użytkownikom.

Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego 
elementów zalewu z ostatnich lat (sporządzone na zle-
cenie Urzędu Miejskiego) zawierały konkretne wnioski  
i rekomendacje, ze wskazaniem elementów koniecznych do 

o zdrowie jamy ustnej od najmłodszych lat, a także podzię-
kował wszystkim którzy przyczynili się do powstania ga-
binetu. Gabinet funkcjonuje od 1 kwietnia. Harmonogram 
pracy gabinetu przewiduje, że w pierwszych dwóch miesią-
cach gabinet będzie otwarty dwa dni w tygodniu: ponie-
działek i czwartek w godzinach 8:30-15:30, natomiast od 
czerwca gabinet będzie funkcjonował pięć dni w tygodniu.

tekst: red. EG, fot.: red. EK

naprawy. Czynności kontrolne kończyły się jednak na spo-
rządzeniu protokołu, nie były podejmowane żadne prace 
mające na celu poprawę stanu infrastruktury.

Na dzień dzisiejszy Gmina stara się pozyskać środki 
zewnętrzne na remont zalewu. Dodatkowo własnymi siła-
mi (Grupa Gospodarcza Urzędu Miejskiego) remontować 
będziemy po kolei wszystkie drewniane elementy. Mamy 
nadzieję, że uda nam się doprowadzić to miejsce do takiego 
stanu, aby korzystanie z niego stało się przyjemne.

tekst: Artur Grabczyk Burmistrz Gminy Sułkowice, Fot. red.. EK
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułkowice, na sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2019 r. 
podjęta została uchwała zwiększająca stawki za odbiór 
odpadów komunalnych w naszej gminie. 

Od dnia 1 maja br. koszty wywozu odpadów będą na-
stępujące:
• 15,00 zł/os. – odpady segregowane (wzrost o 5,00 zł)
• 30,00 zł/os. – odpady niesegregowane (wzrost o 10,00 zł)

Na wzrost cen odbioru odpadów wpłynęło wiele czyn-
ników. Stawka, która obowiązywała w naszej gminie do tej 
pory nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania 
systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sy-
stem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizo-
wany przez gminę powinien się samofinansować, co prze-
kłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych 
przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpiecza-
jącym pokrycie kosztów jego funkcjonowania. W lutym br. 
rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych. 

W ubiegłym roku koszt zagospodarowania odpadów 
wynosił 344,52 zł za tonę. Styczniowa podwyżka o 1 zł za 
śmieci segregowane i 2 zł za śmieci niesegregowane zosta-
ła wprowadzona na podstawie prognozy, która zakładała 
wzrost ceny za tonę odpadów oddawanych na wysypisko 
do maksymalnie 360,00 zł. W prowadzonym postępowaniu 
przetargowym do Urzędu wpłynęła tylko jedna oferta z Za-
kładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach na kwotę 414,45 zł 
za tonę przyjętych odpadów. 

Kwoty przedstawione powyżej dotyczą jedynie prze-
kazania odpadów z gminy na wysypisko, do tego dochodzi 
jeszcze kwota odbioru tych odpadów z gospodarstw do-
mowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułko-
wicach, która wynosi 5,93 zł za osobę. Powodem takiego 
wzrostu są rosnące ceny transportu, energii (w ostatnich 
latach sześciokrotny wzrost), zmieniające się przepisy usta-
wowe oraz obostrzenia dla firm zajmujących się wywozem 
odpadów.

Dodatkowo wzrosły stawki za tzw. opłatę marszałkow-
ską, czyli opłatę ponoszoną z tytułu składowania odpadów: 
w roku 2018 stawka ta wynosiła 140,00 zł/t, w roku 2019 
– 170,00 zł/t, a w 2020 i latach kolejnych wynosiła będzie 
270,00 zł/t.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w 2017 
roku w Polsce zebranych zostało prawie 12 tys. ton odpa-
dów komunalnych. W samej Gminie Sułkowice było to 630 
ton, natomiast w 2018 roku na wysypisko śmieci trafiło już  
1 521 ton odpadów zmieszanych. Ogółem na terenie Gminy 
Sułkowice w 2018 roku wytworzonych zostało 2 756 t opa-
dów (w tym odpady zmieszane i segregowane). Dodatkowo 
zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw, które zajmowały się 
odbiorem odpadów. Brak tych firm na rynku spowodował 
wzrost cen świadczonych w tym zakresie usług. 

Jednocześnie informuję, że Gmina Sułkowice będzie 
szukała rozwiązań, które pozwolą na ustabilizowanie 
rosnących cen za odpady komunalne na najbliższe lata.

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

Informacja
o cenach za odbiór odpadów komunalnych

Będą kontynuowane prace 
przy kaplicy w Rudniku

W 2018 r. Parafia w Rudniku zrealizowała projekt 
współfinansowany ze środków PROW, dzięki które-
mu udało się wykonać hydroizolację wewnętrzną i ze-
wnętrzną budynku, roboty elewacyjne oraz renowację 
stolarki okiennej, a także poddać konserwacji zabytko-
wy feretron. 

Zewnętrzna część kaplicy prezentuje się okazale, jed-
nak jej wnętrze wymaga wykonania licznych prac budow-
lanych i renowacyjnych. Już w maju rozpoczną się prace 
przy I etapie prac wewnątrz, który sfinansowany zostanie  
z funduszu sołeckiego wsi Rudnik. Pozwoli on wykonać 
tynki wewnętrzne oraz detale sztukatorskie, warstwy ma-
larskie na ścianach i sklepieniu. W 2019 r. planowany jest 
także II etap prac wewnątrz kaplicy. Będzie on możliwy 
dzięki pozyskanemu przez Gminę Sułkowice dofinansowa-
niu w ramach konkursu Kapliczki Małopolski ogłoszonego 
w marcu br. przez Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego oraz częściowym finansowaniu przez Parafię  
w Rudniku. II etap obejmie wykonanie posadzki, prace re-
nowacyjne przy tablicy fundacyjnej, kropielnicy, drzwiach 
oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Łączny 
koszt planowanych do realizacji w 2019 r. prac przy kaplicy 
wyniesie ponad 56 tys. zł.

tekst: red. EG

Sieć czujników airly 
– sprawdź jakim powietrzem oddychasz

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że każdy z Pań-
stwa może na bieżąco sprawdzać jakość powietrza  
w naszej gminie dzięki zamontowanym czujnikom airly.

Sensory pobierają dane takie jak stężenie pyłów zawie-
szonych PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza w stop-
niach Celsjusza, wilgotność i ciśnienie.  Dane te, automa-
tycznie za pomocą systemu elektronicznego, są nanoszone 
na mapę online.

Ma do nich dostęp każdy użytkownik Internetu, a ko-
rzystanie z aplikacji nie wymaga rejestracji. Na bieżąco mo-
żecie Państwo śledzić stan jakości powietrza w punktach 
pomiarowych na terenie gminy:

• Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce, 
   Krzywaczka 41
• Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku, Rudnik ul. Szkolna 55
• Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach, 
   Harbutowice 179
• Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach, 
   Biertowice 222
• Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, 
   Sułkowice ul. Kwiatowa 16
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach, 
   Sułkowice ul. 11 Listopada 29

Platforma jakości powietrza działa również na aplika-
cjach na systemy Android i iOS, można ją pobrać bezpłat-
nie ze strony airly.eu/pl/ i monitorować jakość powietrza na 
swoim smartfonie.

tekst: red. EK
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1. Obecnie trwają prace nad modernizacją dalszej 
części drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Sułkowicach.  
W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa 
o  długości ok.  120 mb  i szerokości 3,0 m.

2. Zakończono budowę chodnika łączącego ul. Wyzwo-
lenia z kładką na potoku Harbutówka. Dzięki współpracy  
z naszym mieszkańcem panem Kamilem Pitalą, który sfi-
nansował część robót budowlanych, wykonany został chod-
nik z kostki brukowej o pow. 120 m2. 

3. Trwają prace adaptacyjne w budynku przeznaczo-
nym na nowy posterunek policji (kompleks przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sułkowicach). Obecnie  montowane są 
ścianki działowe oraz wykonywane są  prace instalacyjne  
i wodociągowo –kanalizacyjne.

4. Rozpoczęto roboty remontowe w sanitariatach  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. W ramach prac 
zostanie wykonany gruntowny remont trzech łazienek  

Ekspresem przez gminę 

w budynku A. Zostaną wymienione instalacje wodociągo-
wo - kanalizacyjne oraz  urządzenia sanitarne.

5. Trwają również prace remontowe w budynku znaj-
dującym się na terenie zalewu rekreacyjnego, wymienione 
zostały futryny oraz drzwi w pomieszczeniach sanitariatów, 
wykonano malowanie i uzupełniono tynki.

6. Trwa budowa hali sportowej w Biertowicach. Wyko-
nano prace instalacyjne tj. montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wy-
konano również wylewki. Trwają   prace ciesielskie związa-
ne z pokryciem dachowym.

7. Rozpoczęto odnawianie   (przez Grupę Gospodarczą) 
barier mostów i kładek na rzece Harbutówka.

8. Trwają prace przy kaplicy w Biertowicach. Obecnie 
wykonane zostały prace tynkarskie i ciesielskie oraz kon-
tynuowane są roboty wewnątrz kaplicy związane z od-
nowieniem elementów malarskich i architektonicznych.  
W dalszej kolejności zostanie wykonane zagospodarowanie 
terenu.

9. Wykonana została modernizacja chodnika wraz  
z montażem dwóch  lamp oświetleniowych przy ul. Sporto-
wej w Sułkowicach, gdzie powstanie bezpieczne, oświetlo-
ne przejście dla pieszych. Zadanie  realizowane jest wspól-
nie z  Zarządem Dróg Powiatu Myślenickiego.

10. Początek okresu wiosennego to również czas sprzą-
tania gminy – do dnia dzisiejszego zebrano ok. 4 ton śmieci 
z naszych miejscowości.

tekst: red. EŁ, fot.: red.



9Sprawy urzędowe

KOMUNIKAT
W związku z przerwami w dosta-

wie prądu elektrycznego oraz aktua-
lizacją Gminnego Planu Zarządzania 
Kryzysowego prosimy o zgłaszanie 
osób chorych, których życie podtrzy-
mywane jest przez urządzenia zasilane 
energią elektryczną, a jej długotrwały 
brak może spowodować zagrożenie 
dla ich życia i zdrowia. 

Aby gmina i służby były przygoto-
wane, mogły sprawnie zadziałać i do-
starczyć agregat takim chorym, muszą 
posiadać informację o tych osobach.

Kontakt: tel. 12 273 20 75 w. 44  
lub sulkowice@sulkowice.pl

tekst: Jakub Światłoń

Odkrycie w kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach

W kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach, w trakcie trwających 
prac konserwatorskich dokonano odkryć, które odsłaniają przed nami za-
pomniany archaiczny charakter tej budowli.

Podczas usuwania bardzo licz-
nych powłok malarskich i tynkarskich, 
natrafiono na fragmenty pierwotnych 
tynków, na których zachowały się ma-
lowidła ścienne pochodzące z czasu 
budowy kaplicy. Wiek malowideł po-
świadcza napis umieszczony przez 
malarza na ścianie ołtarzowej „AD 
1803” oraz ornament w stylu rokoko-
wym (forma ornamentu używana od 
połowy XVIII w. do początku XIX w.). 
Malowidła są dwubarwne wykonane 
pigmentami ziemnymi, ochrą czerwo-

ną i ochrą żółtą. Na ścianie ołtarzowej 
rozpoznano postać św. Andrzeja, czte-
ry główki Aniołów, ornament w stylu 
rokokowym oraz napisy „AD 1803”  
i „S …nzei” (prawdopodobnie „S. An-
zei” – zapis gwarowej wymowy imie-
nia Andrzej).

Podczas skuwania tynków odkry-
to również kilka niewidocznych dotąd 
elementów architektonicznych, w tym 
okrągłe okno w ścianie ołtarzowej 
(zamurowane w późniejszym okre-
sie) oraz częściowo zniszczoną wnękę  
w szczycie tej ściany od strony ze-
wnętrznej. Wnęka była płytka co suge-
ruje, że mogła być obramieniem nieza-
chowanego malowidła ściennego.

W murach kaplicy zachowały się 
ślady przebudowy świadczące o tym, 

że pierwotnie miała ona sklepienie ko-
lebkowe (obecne nazywa się krzyżo-
wym). O wysokości i kształcie pierwot-
nego sklepienia, można wnioskować  
z układu kamieni w murach ściany 
ołtarzowej i frontowej, oraz z zasię-
gu pierwotnych tynków odkrytych 
wewnątrz. Prawdopodobnie podczas 
przebudowy sklepienia kaplicy po-
większono również jej wejście.

W ramach dalszych prac kaplica 
zostanie otynkowana w sposób nawią-
zujący do stanu pierwotnego. Kaplica 
była murowana nierówno, niesyme-
trycznie, bez zachowywania piono-
wości ścian, wyprawami tynkarskimi 
nie wyrównywano tych krzywizn do 
takiego stanu jak jesteśmy do tego 
współcześnie przyzwyczajeni. Celem 
prac konserwatorskich jest zatem przy-
wrócenie kapliczki do stanu dawnego, 
z poszanowaniem wszelkich jego ”nie-
doskonałości”.

tekst: red. EG, fot.: red. MW
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Dodatkowe środki 
dla przedsiębiorców

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyło się 
szkolenie dla małopolskich Lokalnych Grup Działa-
nia. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawicie-
le 13 wyróżnionych LGD, które otrzymały od Wice-
marszałaka Województwa Małopolskiego Łukasza 
Smółki promesę, umożliwiającą ubieganie się o do-
datkowe środki. 
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Dla LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią”, której człon-
kiem jest Gmina Sułkowice są to środki w wysokości 
690 000,00 zł i zostaną one przeznaczone na operacje do-
tyczące rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. na podej-
mowanie i rozwój działalności gospodarczej. Promesę z rąk 
Wicemarszałka odebrał Przewodniczący Rady LGD – Bur-
mistrz Artur Grabczyk oraz  Prezes Zarządu – Kazimierz 
Dąbrowski.

Po części oficjalnej Burmistrz Artur Grabczyk wraz  
z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką spotkali się, aby 
porozmawiać o ważnych dla Gminy Sułkowice sprawach  
i możliwościach pozyskania środków na planowane w Gmi-
nie inwestycje takie jak bezpieczne przejścia dla pieszych  
i ewentualne inwestycje na drogach wojewódzkich.

Spotkanie 
dla przedsiębiorców

W dniu 28 marca 2019 r. w Sułkowickim Ośrodku Kul-
tury odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców.

Spotkanie poświęcone przedsiębiorcom produk-
cyjnym z terenu Gminy Sułkowice dotyczące Polskiej 
Strefy Inwestycji – programu wsparcia dla firm reali-
zujących nowe inwestycje oraz korzyści wynikających  
z uczestnictwa w tym programie.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Krakowskie-
go Parku Technologicznego. Wszystkim Przedsiębiorcom 
dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu.

tekst i fot.: red. EK

Ulga
termomodernizacyjna

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), 
która wprowadziła w podatku dochodowym od osób 
fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. 
ulgę termomodernizacyjną.

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przycho-
dów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są 
podatnicy podatku PIT opłacający podatek: według ska-
li podatkowej, według 19% stawki podatku, ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 
100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsię-
wzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53.000 
zł. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich 
realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w 
poszczególnych budynkach, których podatnik jest właści-

tekst i fot.: red. EK
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cielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy 
osoby podatnika bez względu na liczbę reali-
zowanych przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych w poszczególnych latach.

Odliczenie przysługuje tylko na istnie-
jące budynki. Czas realizacji przedsięwzię-
cia premiowanego ulgą nie może przekra-
czać 3 lat.  Odliczyć można wydatek wraz  
z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek 
ten nie został już przez podatnika odliczony 
na podstawie ustawy o podatku od towarów 
i usług.  Gdyby kwota odliczenia nie miała 
pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, 
można dokonywać odliczeń przez kolejnych 
6 lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym poniesiono pierwszy wydatek. 
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, 
w jakiej zostały dofinansowane ze środków 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiej-
kolwiek formie.

Ulgą termomodernizacyjną są objęte wy-
datki na materiały i urządzenia m.in.: mate-
riały budowlane wykorzystywane do docieple-
nia przegród budowlanych, płyt balkonowych 
oraz fundamentów; węzeł cieplny wraz z pro-
gramatorem temperatury; kocioł gazowy kon-
densacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia 
spalin; kocioł olejowy kondensacyjny wraz 
ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą  
i regulującą oraz układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia spalin; zbiornik 
na gaz lub zbiornik na olej; kocioł na pali-
wo stałe spełniający co najmniej wymagania 
określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; kolektor 
słoneczny wraz z osprzętem; ogniwo fotowol-
taiczne wraz z osprzętem; stolarka okienna  
i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz 
z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, 
bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne; materiały budowlane składa-
jące się na system wentylacji mechanicznej 
wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem cie-
pła i chłodu oraz na usługi: wykonanie audy-
tu energetycznego budynku przed realizacją 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wy-
konanie analizy termograficznej budynku; 
wykonanie dokumentacji projektowej związa-
nej z pracami termomodernizacyjnymi; docie-
plenie przegród budowlanych lub płyt balko-
nowych lub fundamentów; wymiana stolarki 
zewnętrzne; wymiana elementów istniejącej 
instalacji ogrzewczej lub instalacji przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej; montaż kotła 
gazowego kondensacyjnego; montaż kotła 
olejowego kondensacyjnego; montaż pompy 
ciepła; montaż kolektora słonecznego; montaż 
systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła z powietrza wywiewanego; montaż in-
stalacji fotowoltaicznej; demontaż źródła cie-
pła na paliwo stałe.

źródło: Ministerstwo Finansów

MIKS 
czyli Międzypokoleniowa Inicjatywa 

Kulturalno-Samokształceniowa
Grupa Środowiskowa działająca przy Stowarzyszeniu „Kolonia” już 
od 21 lat aktywizuje i integruje środowisko lokalne wokół istotnych 
problemów naszej gminy. 

Dzięki pozyskanym od darczyńców środkom, a także dzięki fundu-
szom pozyskanym z ofert, możemy realizować projekty, tj.: 

spotkania konsultacyjno-integracyjne, których ideą jest rozwijanie 
kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyj-
nych na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu organizowane 
są spotkania, wycieczki oraz  konsultacje ze specjalistami, tj. psycholo-
giem, pedagogiem, logopedą, psychiatrą oraz fizjoterapeutą.  

Pierwsze w tym roku spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 
odbyło się 10 marca 2019 r. Organizatorzy postarali się, by było coś dla 
ducha, ciała i umysłu.  Doznań artystycznych dostarczył wspaniały kon-
cert przygotowany przez Danutę Światłoń - Bielawę oraz  niesamowitych 
mężczyzn-wolontariuszy: Andrzeja Starca, Krzysztofa Światłonia, Mateu-
sza Pitalę i Piotra Pitalę. Swoją artystyczną „cegiełkę” wrzuciły do progra-
mu uczennice SP nr 2, Kasia Kuchta i Zuzia Światłoń, śpiewając piosen-
ki Anny Jantar „Za każdy uśmiech Twój” i „Radość najpiękniejszych lat”. 
Występy te, po raz kolejny pokazały, jak bogaty wachlarz talentów kryje się  
w naszej społeczności. Po części muzycznej, odbyła się część dotycząca cia-
ła, czyli  warsztat dziennego makijażu, przygotowany przez Annę Bochnię, 
która pokazała jak zadbać o skórę twarzy, aby wyglądała pięknie i zdrowo. 

Dla umysłu przygotowano omówienie bieżących spraw, problemów  
i planów.  Tę część prowadziła Danuta Kostowal –Suwaj z pomocą Dyrekto-
ra Ośrodka Pomocy Społecznej Józefy Berneckiej  i jej zastępcy Magdaleny 
Mieleckiej, które poinformowały zebranych o obowiązkowych zadaniach 
urzędu wobec osób niepełnosprawnych. Natomiast Maria Zdybał opowie-
działa o działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej w naszej gmi-
nie. Z życzeniami dla wszystkich pań, dotarł również Burmistrz Gminy 
Sułkowice Artur Grabczyk. 

Od marca rozpoczęły się również spotkania konsultacyjne ze specjali-
stami, które odbywają się w Środowiskowym Domu Samopomocy. Konsul-
tacje prowadzą sprawdzeni przez rodziców i opiekunów specjaliści. 

W tym roku Grupa Środowiskowa postanowiła zareklamować Sto-
warzyszenie „Kolonia” w nieco inny sposób. Na opłatkowym spotkaniu 
wolontariuszy zrodził się pomysł Międzypokoleniowej Inicjatywy Kultu-
ralno-Samokształceniowej. Poprzez taką aktywność osoby zaangażowane 
pragną przyczynić się do zaktywizowania osób w różnym wieku, w celu 
uatrakcyjnienia  życia w naszej społeczności poprzez takie formy działal-
ności jak: spotkania międzypokoleniowe, zabawy z literaturą, warsztaty 
dla dzieci z udziałem seniorów czy też rodzinne spacery po okolicy.

Grupa Środowiskowa wraz z Gminną Biblioteką Publiczną im. ks.  
J. Sadzika w Sułkowicach pod honorowym patronatem Burmistrza, dzięki 
wsparciu i przychylności wielu osób i instytucji m.in. dzięki Parafii NSPJ  
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w Sułkowicach, szkół i przedszkoli zorganizowała spotkania 
z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie pt: „Palący problem, 
czyli czym oddycha nasza gmina?” odbyło się 20.02.2019 r. 
Prowadzili je Łukasz Zarzecki i Marcin Zarzecki. W oparciu 
o interpretację wyników z rejestratora zanieczyszczeń, pano-
wie przygotowali bardzo interesującą  prezentację dotyczącą 
problemu smogu w naszej gminie. Wszyscy przybyli chętnie 
włączyli się w dyskusję na ten temat. Głos zabrali również 
Burmistrz Artur Grabczyk i Przewodniczący Rady Waldemar 
Wolski.  

Drugie spotkanie pt.: „Szczepić, czy nie szczepić? W tro-
sce o zdrowie mojego dziecka” odbyło się 28 marca 2019 r. 
Poprowadzili je lekarze Ilma Dajai- Zarzecka oraz Łukasz Za-
rzecki. Podczas spotkania można było dowiedzieć się m.in.: 
jak działa i co to jest szczepionka? Kto powinien się szcze-
pić? Czym różni się szczepionka skojarzona od pojedynczej? 
Omówiony został również skład podstawowych szczepionek. 
Podczas dyskusji lekarze udzielali odpowiedzi na pytania.  
W odpowiedzi na tytułowe pytanie „Czy szczepić?”, padło 
stanowcze „szczepić!”

W ramach projektu MIKS zaplanowano również wykłady 
dotyczące wychowania oraz rozwoju muzycznego dzieci. In-
formacje zostaną wkrótce podane. 

Drugą formą MIKS prowadzoną we współpracy z Bi-
blioteką Publiczną jest akcja pt. „Czytanie łączy pokolenia” 
prowadzona przez Urszulę Woźnik - Batko, Danutę Kostowal-
-Suwaj, Małgorzatę Dzidek, Piotra Pitalę, Ewelinę Węgrzyn 
oraz wolontariuszy. Odbyły się już 2 spotkania:

W sobotę 23 lutego czytaną i wspólnie omawianą baj-
ką był znany wszystkim „Czerwony Kapturek” Charlesa 
Perrault’a. We wspólnym czytaniu wzięli udział m.in.: Iza-

dzieci i dorosłych oraz Roberta Suwaja - inżyniera, pedagoga, 
społecznika, miłośnika  sportu, czytania, ornitologii i nauki 
języków. Na spacer „W poszukiwaniu wiosny” wybrało się 
spore grono zainteresowanych.  Początkowo trasa wiodła do-
liną Harbutówki, w której można było zobaczyć pozostałości 
po żeremiach bobrów i ich działalności w niedalekiej prze-
szłości. Grupa podziwiała również bogactwo runa leśnego, 
poznała wiele gatunków ptaków,odkrywała miejsca, które 
ostatnimi czasy cieszą się uznaniem wśród wspinaczy (pa-
sjonatów boulderingu). Ważnym elementem wyprawy było 
zwrócenie uwagi na ogrom śmieci, szczególnie widocznych 
o tej porze roku. Spacer przyniósł wszystkim moc atrakcji, 
zabawy, przyrodniczej wiedzy i miejmy nadzieję, że również 
chęci na odkrywanie kolejnych zakątków naszej małej ojczy-
zny. 

O terminach spotkań, spacerów i naszych akcji będzie-
my informować na bieżąco na naszej stronie facebookowej, 
stronie gminy, biblioteki oraz na plakatach. Zachęcamy do 
włączenia się do naszej inicjatywy. Czekamy na każdego, kto 
chciałby się podzielić swoją pasją czy też propozycją.  

Wszystkie spotkania są całkowicie dobrowolne i bezpłat-
ne, a prowadzący nie mają żadnych korzyści pieniężnych. 

Celem inicjatywy jest także poinformowanie o istnieniu, 
działalności  i wsparciu Stowarzyszenia Wspomagania Osób 
Niepełnosprawnych „Kolonia”. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom naszego Stowarzy-
szenia. To dzięki Waszej przychylności i wsparciu możemy 
wspólnie pomagać i przyczyniać się do uatrakcyjniania życia 
w naszej miejscowości.

tekst i fot.: Stowarzyszenie KOLONIA

bela Starowicz, Władysława Kołodziejczyk, Burmistrz Artur 
Grabczyk. W dalszej części spotkania dzieci wzięły udział  
w zabawach integracyjnych w tematyce prezentowanej bajki. 

Drugie spotkanie odbyło się 16 marca. Zaproszeni go-
ście odczytali fragment książki pt. „Muminkowe opowieści”.  
W role wcielili się m.in.: Adam Gumularz, Anna Gatlik, Mał-
gorzata Dzidek i Piotr Pitala. Po wspólnym czytaniu zorga-
nizowano zabawy przy okazji których dzieci uczyły się roz-
poznawać emocje z mimiki twarzy i postawy ciała, a także 
niektórych zachowań. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się we 
wspólne czytanie dla najmłodszych.  

Trzecia inicjatywa MIKS odbyła się w urokliwych oko-
licznościach przyrody: 17 marca zebrana grupa udała się na 
niedzielny, rodzinny spacer pod przewodnictwem wolonta-
riuszy Grupy Środowiskowej: Pauliny Węgrzyn - geografa, 
przewodnika beskidzkiego, animatorki czasu wolnego dla 
dzieci, miłośniczki przyrody i propagatorka turystyki wśród 

Gminny konkurs piosenki przedszkolnej 

„Na ludową nutkę”
W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządo-
wym w Rudniku odbył się Gminny Konkurs Piosenki 
Przedszkolnej „Na Ludową Nutkę” organizowany dla 
dzieci 5 - 6 letnich uczęszczających do przedszkoli na 
terenie gminy Sułkowice. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i za-
prezentowaniu przez solistów lub duety piosenki ludowej. 
Celem konkursu była promocja i publiczna prezentacja 
uzdolnionych dzieci, rozbudzenie u młodych wykonawców 
zamiłowania do śpiewu i muzyki, integracja środowisk lo-
kalnych. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy ser-
deczne gratulacje.

tekst i fot.: Katarzyna Łatas
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Koło Seniora 
projekt OPS w Sułkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach 4 marca 2019 r. 
rozpoczął realizację kolejnego projektu socjalnego pn. 
„Koło Seniora”.  Spotkanie inauguracyjno - informacyjne  
odbyło się w Spółdzielni Socjalnej „Podkówka” z udzia-
łem Burmistrza Gminy Artura Grabczyka  oraz Dyrek-
tora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach Józefy 
Berneckiej. 

Po przedstawieniu przez Dyrektora głównych założeń 
projektu oraz planowanych warsztatów głos zabrał Burmistrz 
Gminy Sułkowice, który przywitał uczestników, pochwalił 
inicjatywę Ośrodka i przedstawił działania, jakie są plano-

wane w gminie w celu pozyskania stałego miejsca na spotka-
nia dla  seniorów.   Jak powiedział pragnie, aby takie działa-
nia  nie  były okresowe,  chce aby  seniorzy otrzymali „swoje” 
miejsce, gdzie mogliby się spotykać, bawić, uczyć, korzystać  
z różnego rodzaju aktywności. Namawiał również uczestni-
ków spotkania do włączania się w działania w ramach innych 
projektów, aby młodsze pokolenia mogły korzystać z ich wiedzy  
i doświadczenia.

W projekcie uczestniczyć będzie 40 osób. Większość  to  
kobiety, ale jak podkreślają realizatorzy projektu po raz pierw-
szy deklarację uczestnictwa złożyło 5 mężczyzn. Dlatego byli 
szczególnie i bardzo serdecznie witani przez wszystkich. 

„Koło Seniora” będzie działało w okresie od marca do grud-
nia 2019 roku. W ramach projektu prowadzone będą między 
innymi warsztaty plastyczne, kulinarne, sportowe, teatralne  
a także kurs komputerowy. Osoby niezainteresowane  
w danym dniu  warsztatami będą mogły również przyjść 
na spotkanie, wypić kawę, zagrać  w szachy, scrab-
ble, karty, po prostu miło spędzić czas. Będą odbywały 
się także spotkania tematyczne w zależności od potrzeb  
i zainteresowań seniorów np. spotkanie z lekarzem, policjan-
tem, fotografem, strażakiem.  

Zarówno Burmistrz jak i pracownicy Ośrodka mają na-
dzieję,  że to „Tymczasowe Koło” będzie fundamentem  dla 
„Klubu Seniora” takiego z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie miło  i aktywnie seniorzy 
z naszej gminy będą spędzać czas. 

tekst: Józefa Bernecka, fot.: Tomasz Pacułt

Otwarcie wystawy 
135-lecia OSP w Sułkowicach

11 kwietnia 2019 r. w sali Izby Tradycji odbyło się ot-
warcie wystawy fotografii poświęconej historii Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sułkowicach obchodzącej 
135-lecie swojego istnienia. 

Wpisała się ona również w obchody 50-lecia naszego 
miasta. Wystawa powstała dzięki współpracy naszej biblio-
teki z Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” oraz 
Sułkowickim Archiwum Cyfrowym. Pomysłodawcą i auto-
rem wystawy jest Maciej Ziembla, który od lat zbiera mate-
riały i zdjęcia związane z historią ziemi Sułkowickiej. Spe-
cjalnie na tą okazję przygotował prezentację, którą można 
było zobaczyć podczas czwartkowego spotkania.

Prezentacja oprócz historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
wzbogacona była o wiele ciekawostek, które spowodowały, 
że była jeszcze bardziej interesująca. Dodatkowo przygoto-

wane zostały okolicznościowe kartki pocztowe, które moż-
na zabrać na pamiątkę zwiedzając wystawę.

tekst: Małgorzata Dzidek, fot. Biblioteka



14 Wydarzenia kulturalne

Zasłużony 
dla Gminy Sułkowice

W związku ze zbliżającą się rocznicą 50 – 
lecia nadania praw miejskich Sułkowicom, 
na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
w dniu 4 kwietnia 2019 r. podjęta została 
uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłu-
żony dla Gminy Sułkowice”. 

Przez 50 lat w historii Sułkowic zapisało się 
wiele zasłużonych osób, które swoją działalnoś-
cią przyczyniły się do rozwoju zarówno samego 
miasta jak i całej gminy. Tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Sułkowice” jest wyrazem najwyższego 
wyróżnienia i uznania. Nadawany będzie za 
wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzeniu 
wspólnego dobra.

Tytuł ten może być nadany zarówno miesz-
kańcom Gminy, jak również osobom nie będą-
cym jej mieszkańcami, organizacjom, stowarzy-
szeniom i instytucjom, które w sposób widoczny 
i niepodważalny przyczyniły się do zaspokoje-
nia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządo-
wej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczy-
niając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu 
lub popularyzowania osiągnięć. Tytuł „Zasłużo-
ny dla Gminy Sułkowice” może być nadawany 
pośmiertnie.

Tytuł nadaje Rada Miejska w Sułkowicach 
w drodze uchwał, podejmowanych na wniosek 
Kapituły. 

Wniosek w sprawie przyznania tytułu „Za-
służony dla Gminy Sułkowice” mogą składać:
1. Burmistrz Gminy Sułkowice;
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowi-

cach;
3. Stałe Komisje Rady Miejskiej w Sułkowicach;
4. Jednostki organizacyjne gminy, organizacje 

społeczne i stowarzyszenia działające na 
terenie Gminy Sułkowice;

5. Grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy 
Sułkowice;

6. Sołtys/Przewodniczący Rady Osiedla wraz  
z Radą Sołecką/Radą Osiedla.

Wniosek w sprawie nadania tytułu „Zasłu-
żony dla Gminy Sułkowice” należy złożyć w for-
mie pisemnej osobiście do Biura Rady Miejskiej, 
Rynek 1, II piętro pok. nr 227 lub przesłać po-
cztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, 
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice. Wnioski należy 
złożyć na druku wniosku zamieszczonym na 
stronie internetowych Gminy Sułkowice w nie-
przekraczalnym terminie do 23 maja 2019 r. do 
godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzę-
du). Wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. Na stronie internetowej dostępny 
jest także regulamin. 

tekst: red. EK i EG

50. rocznica 
nadania praw miejskich Sułkowicom

15 czerwca 2019 roku odbędą się oficjalne obchody 50-lecia nada-
nia praw miejskich Sułkowicom. 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Sułkowice do włączenia się w świętowanie tego szczególnego ju-
bileuszu i tak ważnej daty dla naszego miasta. O godzinie 16:00 od-
będzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której podjęte zostaną 
uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 
Następnie, o godz. 17:00 odbędzie się Msza święta w intencji 

Sułkowic, po której rozpocznie się część plenerowa, zaplanowana na 
terenie parkingu przy Kościele. Podczas tej części zostaną wręczone 
statuetki oraz akty nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Sułkowice”. 
Posłuchamy koncertu Orkiestry Dętej z Sułkowic, Szkoły Muzycznej 
(filia w Sułkowicach), odbędzie się także finał I Sułkowickiej Gry 
Miejskiej oraz obejrzymy wystawę poświęconą Sułkowicom. 

W organizację wydarzenia włącza się wiele instytucji i podmiotów 
z terenu naszej gminy: Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic Kowadło, SP 
nr 1, SP nr 2, ZSZiO, Gminna Biblioteka Publiczna, Sułkowicki Ośro-
dek Kultury, Sułkowickie Archiwum Cyfrowe. Dzięki współpracy 
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz stowarzyszenia Kowadło po-
zyskano dotację w kwocie 15.000,00 zł z Województwa Małopolskiego 
w ramach otwartego konkursu ofert ,,Mecenat Małopolski” na organi-
zację obchodów 50-lecia praw miejskich Sułkowic. 

tekst: red. EG

Gminne obchody 228. 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja

W piątek  3 maja 2019 r. odbyły się gminne obchody z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie  uroczystości rozpoczął 
pochód  pocztów sztandarowych instytucji gminnych, stowa-
rzyszeń, ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz 
Orkiestry Dętej spod remizy OSP w Sułkowicach do  kościoła 
parafialnego w Sułkowicach.  

Liturgię mszy świętej w intencji ojczyzny sprawowali ksiądz 
Edward Antolak – proboszcz parafii w Sułkowicach  oraz ksiądz Ja-
cek Budzoń – proboszcz parafii w Biertowicach. 

Po mszy świętej nastąpiło przejście pod pomnik ofiar Pacyfikacji, 
gdzie przedstawiciele  placówek oświatowych, Rady Miejskiej, Rady 
Powiatu, instytucji gminnych, stowarzyszeń i firm złożyli biało- 
czerwone wieńce.  Następnie Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur 
Grabczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystości 
zwieńczył występ Orkiestry Dętej pod batutą Andrzeja Moskala. Po 
oficjalnych uroczystościach goście zostali zaproszeni na poczęstunek  
w Starej Szkole w Sułkowicach.
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Składający wieńce pod pomnikiem w dniu 
3 maja 2019 r.: delegacja ZPO w Biertowicach  
z Dyrektor Renatą Skrzeczek, delegacja Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Suł-
kowicach z Wicedyrektor Anną Łuczak, w imieniu 
mieszkańców – Burmistrz Gminy Artur Grabczyk,  
w imieniu Rady Miejskiej - Przewodniczący  
Waldemar Wolski, delegacja Rady Osiedla Sułkowice  
z Przewodniczącym Józefem Jończykiem, delegacja 
Rady Sołeckiej w Rudniku z sołtys Zofią Góralik,  
delegacja Rady Sołeckiej w Harbutowicach z człon-
kiem Rady Sołeckiej Bogdanem Pasternakiem, dele-
gacja Rady Powiatu i Zarządu na czele z Wicestarostą 
Andrzejem Pułką, delegacja Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska z Prezes Grażyną Krzyżek, dele-
gacja Spółdzielczego Banku Rzemiosła z Dyrektorem 
Kazimierzem Szafrańcem, delegacja Izby Gospodar-
czej w Sułkowicach z Prezesem Stanisławem Bierna-
tem, delegacja Stowarzyszenia „Swojskie Klimaty” 
z Krzywaczki, delegacja Stowarzyszenia Gospodyń 
„Cis”, delegacja Klubu Sportowego „Gościbia” z Pre-
zesem Jackiem Burkatem, delegacja Stowarzyszenia 
LKS „Cisy” Harbutowice, delegacja Koła Pszczelarzy 
z Sułkowic, delegacja Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Sułkowicach.

tekst i fot.: Tomasz Pacułt

Jesteśmy bo pamiętamy!

Wtedy właśnie - zgodnie z naszym hasłem: JESTEŚMY 
BO PAMIĘTAMY - spotykamy się wspólnie na mszy świę-
tej, by uczcić pamięć osób aresztowanych tego dnia w 1944 r. 
 i wywiezionych do więzień i obozów zagłady. 

To czas, by przypomnieć także ofiary wcześniejszej 
pacyfikacji, która miała miejsce w lipcu 1943 roku oraz 
wszystkich tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. 

Ogółem w czasie wojny zginęło 76 mieszkańców Sułko-
wic. Aresztowania zaczęły się już w 1939 r. W październi-
ku 1939 r. aresztowano 4 obywateli - nikt z nich nie wrócił.  
W marcu 1940 r. aresztowano 6 mieszkańców Sułkowic. 

Tylko dwóch wróciło z Gross-Rosen. Następnie pacyfikacja, 
aresztowania w 1944 r., w czasie działań wojennych zginęło 
9 osób. 

Społeczność Sułkowic nie powinna zapomnieć o tych 
ludziach, którzy zapisali się godnie w jej historii. 

Jak co roku, po mszy świętej, która rozpoczęła obchody 
rocznicowe, delegacje złożyły wieńce pod płytą pamiątko-
wą na Starej Szkole. Uroczystość zakończyło spotkanie oko-
licznościowe zorganizowane wspólnie przez Urząd Miejski 
i Stowarzyszenie Kowadło.

tekst. Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” 
fot.: red. EK, Tomasz Pacułt

Początek maja to okres wielu ważnych dla Polaków rocznic, ale w Sułkowi-
cach zaczyna się on dzień wcześniej, 30 kwietnia. 
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Dzień kobiet w SOK
W sobotę 9 marca 2019 r., z okazji Dnia Kobiet,  
w naszym Ośrodku znana aktorka Teatru Rozrywki -  
Alona Szostak - zaśpiewała przy akompaniamencie 
Leny Minkacz, utwory wspaniałej piosenkarki Anny 
German.

Co roku na początku marca, w Sułkowickim Ośrodku 
Kultury, organizowane jest wydarzenie z okazji Święta Ko-
biet. W tym roku był to bardzo udany i wzruszający recital 
utworów Anny German pt. Człowieczy los. Zanim znane 
utwory rozbrzmiały na dobre w sali widowiskowej SOK, 
Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk oraz Beata 
Szuba pracownik SOK złożyli życzenia wszystkim obec-
nym na sali. Ciepłe słowa popłynęły zarówno w kierunku 
Pań, które swój dzień miały 8 marca jak i w stronę Panów, 

którzy świętują 10 marca. Każda z przybyłych Pań otrzyma-
ła również słodki upominek z miłym cytatem traktującym  
o kobietach.

Trwający niemal dwie godziny koncert spotkał się  
z wielkim uznaniem ze strony widowni. Wyśpiewane ze 
szczerą pasją i uczuciem utwory, pomiędzy którymi Alona 
Szostak snuła piękną, chwilami bardzo osobistą i wzrusza-
jącą, pełną anegdot opowieść o piosenkarce, zostały nagro-
dzone owacjami na stojąco. Oczywiście, jak to ma miejsce 
na prawdziwie udanych koncertach, nie obyło się bez bisu.

Nie kryjemy zadowolenia z tak udanego wydarzenia. 
Cieszymy się, że mury SOK-u odwiedzane są coraz częściej 
przez tak liczną i wspaniałą publiczność. Dziękujemy, że to 
właśnie z nami postanowiliście Państwo spędzić to sobot-
nie popołudnie.

tekst i fot.: SOK

Wydarzenia SOK
W Sułkowickim Ośrodku Kultury wiele atrakcji, każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Jeżeli nie chcesz przegapić ważnych wydarzeń, kon-
kursów, imprez organizowanych w SOK zapoznaj się  
z nadchodzącomi wydarzeniami. Zapraszamy serdecznie 

również do uczestnictwa w nadchodzących wydarzeniach 
organizowanych przez Sułkowicki Ośrodek Kultury.

To ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu 
jak również doskonała sposobność na sprawdzenie swoich 
umiejętności w nadchodzących konkursach. Szczególnie 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Sułkowice 
w zwierciadle zmian”, który swoją tematyką dotyka 50 lat 
praw miejskich Sułkowic. Więcej na plakatach i stronie in-
ternetowej SOK.
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Robotyka w SP nr 1 
czyli wspaniała przygoda z programowaniem

Od marca 2019 r. chętni uczniowie z klas I – III SP nr 1  
w Sułkowicach mogą korzystać z zajęć robotyki na te-
renie szkoły. 

Zajęcia, prowadzone przez instruktorów firmy „Super 
Bystrzak” są znakomitą formą rozwijania u dzieci krea-
tywności oraz logicznego myślenia. Uczą także współpracy  
w grupie i doskonalą sprawność manualną.  

Podczas godzinnych zajęć uczniowie konstruują i pro-
gramują roboty, wykorzystując przy tym zaawansowane 
zestawy klocków. Entuzjazm, jaki wywołały wśród dzieci 
i rodziców, pokazowe warsztaty prowadzone w ubiegłym 
tygodniu sprawił, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
wychowanków, wprowadziliśmy na stałe robotykę jako jed-
ną z propozycji zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych na 
terenie szkoły.

Tekst: Magdalena Klus, fot.: SP nr 1

Zdrowe odżywianie ma znaczenie 
spotkanie z dietetykiem

W dniu 10 maja 2019 roku w Przedszkolu Nr 1 w Sułko-
wicach odbyło się spotkanie przedszkolaków z Moni-
ką Sroką, dietetykiem Centrum Dietetycznego Projekt 
Zdrowie w Myśleniach.

Odbyła się aktywna pogadanka na temat tego co war-
to jeść aby organizm dziecka, ale też człowieka dorosłego 
był prawidłowo odżywiony i zdrowy. Szczególna uwaga 
została poświęcona warzywom, owocom, mleku, produk-
tom z pełnego ziarna no i oczywiście aktywności fizycznej. 
Ku mojej niesamowitej radości większość dzieci uprawia ja-
kieś sporty, rower, rolki, basen, dziewczynki balet, chłopcy 
piłka nożna,  rewelacja i ukłon w kierunku rodziców, którzy 
dbają o poziom aktywności swoich dzieci, to bardzo istotny 
element prawidłowego rozwoju – wspomina Pani Monika. 

Dzieci podczas spotkania poznały piramidę zdrowego 
odżywiania. Pani dietetyk, wraz z pomocą asystentki Ewe-
liny, przygotowały dla maluchów wyklejanki do piramidy. 
Przedszkolaki, pod okiem obu pań a także swoich wycho-
wawczyń, podzielone na zespoły samodzielnie stworzyły 
własne piramidy, poszło im to bardzo sprawnie, działały  
z uśmiechem na ustach. 

 Muszę przyznać, że przedszkolaki są niesamowicie 
wyedukowane w aspekcie zdrowego odżywiania i wiedzą, 
co warto jeść a czego nie. Myślę, że to  w dużej mierze za-
sługa cudownych Pań Przedszkolanek, które tak wiele opo-
wiadają im na ten temat – mówi Pani dietetyk.  

Spotkanie zakończyło się  podziękowaniem i pamiąt-
kowym zdjęciem.

tekst i fot.: Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie
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Grają i rozwijają 
talenty muzyczne

Szkoła Muzyczna w Sułkowicach działa piąty rok  
i doczekała się już, w ubiegłym roku szkolnym, pierw-
szych absolwentów. Jest to szkoła państwowa, finan-
sowana i nadzorowana przez  Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.  

Działa jako zewnętrzny punkt nauczania Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, której 
organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina Racie-
chowice. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła mieści się w budynku dawnego internatu ZSZiO 
w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66. Lekcje odbywają się w 
godzinach popołudniowych od poniedziałku do soboty. 
Młodsi uczniowie (6-10 lat) przyjmowani są do sześciolet-
niego cyklu nauczania, a starsi (10 - 16 lat) uczęszczają do 
szkoły cztery lata.  Szkolny plan nauczania zakłada dwie 
lekcje w tygodniu indywidualnej nauki gry na wybranym 
instrumencie przez cały cykl nauczania, dwie godziny zbio-
rowych zajęć teoretycznych - kształcenie słuchu, godzinę 
rytmiki, a w starszych klasach dochodzą takie przedmio-
ty jak: chór lub zespół instrumentalny, audycje muzycz-
ne i fortepian dodatkowy. W szkole można wybrać naukę 
gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, 
altówka, kontrabas, wiolonczela, gitara, akordeon, perku-
sja, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, saxhorn. Zajęcia  
z uczniami prowadzą wykwalifikowani nauczyciele po 
studiach muzycznych w Akademii Muzycznej, na wydzia-
łach instrumentalistyki klasycznej lub jazzowej. Posiadają 
też przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo są czynny-
mi muzykami, grającymi w: Opera Krakowska, Akademia 
Beethovenowska, Polish Art Filharmonic, zespoły jazzowe  
i gospelowe, nagrywają muzykę do filmów itp.

pują poza szkołą: w Sułkowickim Ośrodku Kultury,  kościo-
łach, grają podczas koncertów promocyjnych w okolicznych 
szkołach, zapraszani są na różne zewnętrzne imprezy. Od 
uczniów wiemy także, że chętnie występują w swoich szko-
łach ogólnokształcących, uświetniając uroczystości. Wyjeż-
dżają do filharmonii, opery, na warsztaty instrumentalne 
i Dzień Patrona - spotkanie wszystkich uczniów z pięciu 
placówek czasławskiej szkoły. Biorą także liczny udział  
w konkursach instrumentalnych i teoretycznych oraz prze-
słuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej.

Kandydaci do szkoły są przyjmowani na podstawie ba-
dania przydatności (egzamin wstępny),  polegającego na 
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psycho-
fizycznych i predyspozycji do gry na danym instrumen-
cie. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie  
i kwestionariusz osobowy do końca maja (druki dostęp-
ne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej   
smczaslaw.pl w zakładce Dla Kandydatów/ Dokumenty do 
pobrania), a badanie przydatności kandydatów odbywają 
się w pierwszej połowie czerwca.

Rodzice i uczniowie bardzo cenią sobie atmosferę pa-
nującą w szkole. W szkolnej sali koncertowej, wyposażonej  
w piękny fortepian, uczestniczą w różnych wydarzeniach 
artystycznych: Ślubowanie klas pierwszych połączone 
z Koncertem mistrzów -  nauczycieli i uczniów, Koncert 
pierwszoklasistów, Kolędowanie z dziadkami, Koncert dla 
Mamy i Taty, Koncert dyplomantów, audycje klas poszcze-
gólnych instrumentów. Wszystkie występy nagradzane są 
gromkimi oklaskami licznie gromadzącej się publiczności. 
Szkoła w Sułkowicach organizuje ogólnopolskie konkursy 
muzyczne: Konkurs Saksofonowy Za kotarą oraz Skrzypco-
wy im. Antoniego Cofalika. Uczniowie równie często wystę-

Szkoła muzyczna uczy podstaw techniki gry na in-
strumencie i przygotowuje do kształcenia w SM II stopnia, 
rozwija talent artystyczny, przekazuje wiadomości z historii 
i teorii muzyki, uczy zachowania na scenie, pomaga  za-
prezentować się na konkursach wśród najwybitniejszych 
uczniów w Polsce i Europie, zaistnieć w środowisku pro-
fesjonalnych muzyków. Kształci umiejętność świadomego 
odbioru muzyki, wyzwala emocje i wzruszenia w kontakcie 
z kulturą, zbliża osoby o podobnych upodobaniach, uczy 
efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, wyrabia 
systematyczność i obowiązkowość i wiele innych pozytyw-
nych cech niezależnie od dalszej drogi życiowej. 

Zapraszamy do kształcenia w naszej szkole! Zaprasza-
my na koncerty szkolne! Informacje znajdują się pod adre-
sem: facebook.com/szkolamuzycznasulkowice

tekst i fot.: Szkoła Muzyczna
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III Ogólnopolski Konkurs Saksofonowy 

 „ZA KOTARĄ”
13 kwietnia 2019 r. Sułkowice gościły młode talenty  
ze szkół muzycznych I stopnia z całej Polski. Przyje-
chali oni wziąć udział w organizowanym przez Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Czasławiu III Ogólnopolskim 
Konkursie Saksofonowym ZA KOTARĄ. 

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Myśleni-
ckiego - Józefa Tomala, Wójta Gminy Raciechowice - Wac-
ława Żarskiego oraz Burmistrza Gminy Sułkowice - Artu-
ra Grabczyka. W tym roku swoje uczestnictwo zgłosiło 60 
osób m.in. z Bełchatowa, Domosławic, Czasławia, Kato-
wic, Suchej Beskidziej, Tychów, Łomży, Łącka, Chrzano-
wa, Tarnowa i wielu innych ośrodków. Unikatowa formuła 
konkursu ma na celu zachowanie jak najbardziej obiek-
tywnego sposobu wyłonienia laureatów. Przesłuchania 
odbywają się za kotarą, kolejność występów jest losowana, 
a uczestnicy nie są zapowiadani imieniem i nazwiskiem, 
lecz tylko numerem w swojej grupie. Tegoroczne występy 
oceniała komisja w składzie: dr Alicja Wołyńczyk (War-
szawa), dr Łukasz Nędza (Kraków), mgr Łukasz Matu-
szek (Żywiec). Jury zgodnie podkreślało wysoki poziom 
prezentowany przez uczestników. Uwieńczeniem dnia był 
uroczysty koncert laureatów połączony z wręczeniem na-
gród. Na koncercie wystąpili laureaci pierwszych miejsc  
w poszczególnych grupach wiekowych:

Patrycja Salamon (SM I st. w Domosławicach), Dawid 
Hodurek (SM I st. w Czasławiu), Marlena Kasprzyk (SM 
I st. w Domosławicach) oraz Tomasz Orłowski (PSM I st. 

w Bełchatowie), który otrzymał również nagrodę specjalną 
Wójta Gminy Raciechowice - Wacława Żarskiego dla naj-
lepszego uczestnika. Nagrody dla uczestników ufundowali 
również sponsorzy - Sosnamusic,d’Addario, Magnus, Bartez 
i Lajkonik, którzy kolejny raz wsparli organizację Konkur-
su. Konkurs jak zawsze przebiegł w znakomitej atmosferze 
sprzyjającej nawiązaniu nowych kontaktów i współpracy 
między ośrodkami z całej Polski, a dla młodzieży była to 
kolejny raz okazja do spróbowania własnych sił na scenie, 
posłuchania koleżanek i kolegów, a także do nawiązania 
nowych muzycznych przyjaźni. Organizatorzy konkursu 
kierują gorące podziękowania Waldemarowi Wolskiemu 
– dyrektorowi ZSZiO w Sułkowicach, Karinie Biela, An-
drzejowi Starcowi, Paulinie i Mirosławowi Hodurek, Annie 
i Mirosławowi Jakubik oraz Radzie Rodziców SM w Sułko-
wicach za pomoc w organizacji konkursu.

tekst i fot.: Szkoła Muzyczna
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Zawody Gimnastyczne 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

15 marca 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 odbyły się Zawody 
Gimnastyczne dla uczniów klas 
IV-VIII. 

W zawodach wzięło udział 77 
zawodników z  SP w Jaworniku, SP  
w Rudniku, SP nr 2 w Sułkowicach 
oraz SP nr 1 w Sułkowicach. Po powi-
taniu uczestników, sędziów, nauczy-
cieli i rodziców, Dyrektor Szkoły - Kry-
styna Madejczyk życzyła wszystkim 
zawodnikom sportowej rywalizacji  

Maria Kania oraz nauczyciele WF. Po 
konkurencjach: układ gimnastyczny, 
skok rozkroczny przez kozła i skok 
kuczny przez skrzynię, tytuł mistrzow-
ski zdobyli:
w kategorii klas IV Karolina Płonka z 

SP w Rudniku, oraz Rafał Stopa z SP 
nr 2 w Sułkowicach;

w kategorii klas V-VI  Natalia Moskal  
z SP nr 1 w Sułkowicach oraz  Kon-
rad Komperda z SP w Rudniku;

w kategorii klas VII-VIII  Aleksandra 
Bochenek z SP nr 1 w Sułkowicach 
oraz Karol Marek z SP w Rudniku.

W klasyfikacji drużynowej dziew-
cząt: I miejsce wywalczyła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Sułkowicach, na-
tomiast w klasyfikacji drużynowej 
chłopców największą liczbę punktów i 
I miejsce  zdobyła Szkoła Podstawowa 
w Rudniku.

Tegoroczne Zawody uświetnił wy-
stęp Leny Latoń i Emilii Kruszec, któ-
rych trenerką jest pani Anna Simsak.

Statuetki, medale i dyplomy zwy-
cięzcom wręczyli Burmistrz Gminy 
Sułkowice - Artur Grabczyk  oraz Dy-
rektor Krystyna Madejczyk.

Zwycięzcom gratulujemy!

tekst: Halina Przała, fot.: red. EK

w duchu zasad fair play.
Zawody sędziowali: Anna Simsak 

- trenerka Mistrzyń Polski Cheerlea-
ders i w Fitness Gimnastycznym, sę-
dzia Polskiej Federacji Tańca, Karolina 
Moskal - założycielka Studia Tańca R, 
wykładowca na kursach instruktor-
skich tańca i gimnastyki oraz Andrzej 
Pułka - Wicestarosta Myślenicki, któ-
ry od dwunastu lat nie tylko sędziuje 
zawody ale jest również fundatorem 
pucharów. Nad bezpieczeństwem za-
wodników czuwała pani pielęgniarka 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

w Biertowicach
„…Bo chcieli być wolni” - pod takim hasłem w naszej 
szkole 1 marca 2019 r. odbył się apel z okazji Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, przybliżając 
wszystkim zgromadzonym dzieje Żołnierzy Wyklętych.

Następnie uczniowie przypominali kolejno losy nie-
złomnych bohaterów, którzy walczyli o wolną i niepodległą 
Polskę, takich jak: generał August Fieldorf, rotmistrz Wi-
told Pilecki, major Zygmunt Szendzielarz, major Hieronim 
Dekutowski oraz Danuta Siedzikówna. Aktorzy wcielali się  
w role żołnierzy i opowiadali  wzruszające historie, które 
pokazywały, że odgrywane przez nich postacie honor i mi-
łość do ojczyzny cenili wyżej niż własne życie.

W refleksyjny nastrój wprowadziły uczestników akade-
mii wiersze, które  przybliżyły wszystkim to, co działo się  
w tamtych czasach. Całość przedstawienia uświetniły pio-
senki w wykonaniu uczniów klasy piątej.

tekst i fot.: Dorota Ostafin
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Konkurs przyrodniczy 
w przedszkolu w Harbutowicach

W tym roku szkolnym przedszkole w Harbutowicach 
realizuje roczny program pracy „Dbamy o naszą pla-
netę”, który ma na celu przede wszystkim rozwijanie 
świadomości i postawy ekologicznej. 

4 kwietnia 2019 r. odbył się już po raz trzeci w naszym 
przedszkolu Gminny Konkurs Wiedzy „Przedszkolak trosz-
czy się o przyrodę”. Wzięły w nim udział 4 drużyny repre-
zentujące przedszkola z terenu gminy, każda liczyła po troje 
dzieci w wieku 6 lat.

Zadania nie były proste. Przedszkolaki wykazały się 
dużą wiedzą o środowisku przyrodniczym, w którym żyją, 
prawach w nim rządzących, zależnościach i skutkach in-
gerencji człowieka. Zadaniem dzieci było np.: rozpoznać 
ptaki i podzielić je na te, które pozostają w Polsce na zimę  
i odlatują do ciepłych krajów, rozpoznać zwierzęta po od-
głosach i nazwać je, rozpoznać drzewa, dokończyć zdania, 
posegregować śmieci. W trakcie konkursowych konkuren-
cji dzieci świetnie poradziły sobie z dopasowaniem brakują-

cych części do „Umowy Przyjaciół Przyrody”. W ten sposób 
udowodniły , że wiedzą jak dbać o środowisko.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Przedszkole Samorządowe w Rudniku
II miejsce - Przedszkole Samorządowe w Krzywaczce
III miejsce - Przedszkole Samorządowe w Biertowicach

tekst i fot. Marta Szczurek  

Uczniowie – 
wolontariusze

Kierując się słowami Patrona Jana 
Pawła II: „Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca” społeczność szkolna  
w Harbutowicach już od kilku lat 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Ho-
spicyjnym w Wiśniowej „Bądźmy Ra-
zem”. W roku 2017 zaprosiliśmy do nas 
panią psycholog, która działa w Stowa-
rzyszeniu i Hospicjum Domowym Kró-
lowej Apostołów dla Dorosłych i Dzieci 
w Wiśniowej. Opowiedziała nam ona 
o swojej pracy oraz pracy swoich kole-
gów - lekarzy, pielęgniarek i wolonta-

riuszy. Mówiła o podopiecznych – ich 
problemach, smutkach, radościach i o 
potrzebach – licznych i różnorakich. 
No i tak to się zaczęło.

W roku 2017 przygotowaliśmy 
stroiki na Święta Bożego Narodze-
nia oraz kartki z okazji Wielkanocy. 
Część z tych rzeczy przekazano pod-
opiecznym, a część sprzedano na kier-
maszach świątecznych (dochód oczy-
wiście przeznaczony był na potrzeby 
chorych). Ponadto zorganizowaliśmy 
zbiórkę artykułów higienicznych, któ-
re następnie przekazaliśmy potrzebu-
jącym. Odbyła się również sprzedaż 
żonkili zerwanych z naszego szkolne-
go „Pola nadziei”, a zebrane pieniądze 
zasiliły konto Stowarzyszenia.

Również w okresie przedświątecz-
nym - nie zapomnieliśmy o innych. 
Dzieci z naszej szkoły – w klasach, na 
świetlicy środowiskowej, w domach 
przygotowały w sumie 72 kartki wiel-
kanocne i 20 stroików. Niektóre z nich 
przekazano chorym, aby umilić im ten 
okres, a pozostałe sprzedano na kier-
maszu.

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
i świadomość, że czynimy coś dla in-
nych daje nam samym – uczniom, na-
uczycielom wiele radości i satysfakcji, 
bo „każdy gest, nawet najdrobniejszy… 
zmienia świat, czyjś świat”.

tekst i fot.: Małgorzata Pająk

Wokół edukacji



22

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Sułkowicach, jako placówka kształcenia zawodowe-
go corocznie stara się organizować staże zagraniczne 
dla swoich uczniów. Udawało się nam to od roku 2011: 
Niemcy, Portugalia, Włochy, Anglia, Niemcy.

W roku szkolnym 2018/2019 projekt realizowany był  
w Berlinie w Niemczech w terminie od 17 marca do 13 
kwietnia.

Projekt pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija 
umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i eu-
ropejskim rynku pracy” skierowany był do uczennic i ucz-
niów trzecich klas technikum Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Sułkowicach w następujących za-
wodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik 
mechatronik, technik mechanik obrabiarek sterowanych 
numerycznie. 

Staż realizowany był w zagranicznych firmach, w ra-
mach 4-tygodniowej praktyki zawodowej, wynikającej  
z programów nauczania w poszczególnych zawodach. 
Miejsce stażu to restauracje, fabryki i zakłady przemysłowe  
w Berlinie w Niemczech.

Partnerem pośredniczącym w organizacji był  
BERLINK ETN GmbH w Berlinie.

Celem projektu było:
• zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia za-

wodowego w międzynarodowym, wielokulturowym śro-
dowisku,

• nabycie umiejętności, podnoszących konkurencyjność
uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
niemieckim i angielskim,

• rozwijanie u uczniów kreatywności i mobilności, pozwa-
lających na swobodne poruszanie się na współczesnym
rynku pracy,

• rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
i pracy zespołowej,

• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Nie-
miec.

Łącznie na praktykę wyjechało 25 uczniów i 2 opie-
kunów, których po 2 tygodniach wymieniło innych dwoje 
opiekunów.

W ramach przygotowania pedagogiczno- kulturowo-
-językowego uczniowie brali udział w:
- warsztatach na temat historii, kultury i obyczajów w Niem-

czech: historia Niemiec w pigułce, architektura i sztuka,
zwyczaje, obyczaje niemieckie, geografia Niemiec, Ber-
lin- zabytki i atrakcje turystyczne, nasze miejsca praktyk,

- warsztatach „Psychologiczne aspekty pracy w obcym śro-
dowisku”: skuteczne komunikowanie się, metody rozwią-
zywania konfliktów, współpraca w grupie, tolerancja ak-
ceptacja odmienności, jak radzić sobie ze stresem- zasady
pozytywnego myślenia,

- warsztatach „Savoir Vivre w pracy i na co dzień”: dobre
obyczaje w kontaktach towarzyskich, zasady etykiety
w pracy, spotkania służbowe i towarzyskie, ćwiczenia
w zespołach,

- intensywnym kursie „potocznego” i „zawodowego” języ-
ka niemieckiego (konwersacje),

- uzupełniający kurs języka angielskiego (konwersacje).

Poprzez realizację niniejszego projektu szkoła mogła 
zrealizować (m. in. w trakcie przygotowania pedagogicz-
no-kulturowo-językowego oraz pobytu w Berlinie) cele 
dotyczące zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwo-
ju, wyposażanie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne 
do funkcjonowania na międzynarodowym, wielokulturo-
wym rynku pracy. Praca w nowoczesnych zakładach pra-
cy podniosła jakość kształcenia zawodowego. Codzienne 
używanie języka obcego podniosło umiejętności językowe 
uczniów i nauczycieli, którzy byli opiekunami. Dzięki temu 
realizowane były cele podniesienia jakości kształcenia oraz 
wspierania nauczycieli w rozwoju. Równocześnie wdrożony 
został w naszym projekcie system ECVET, jako europejski 
system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawo-
dowym. Dla nas i naszych uczniów istotne jest, że „system 
ten ma sprzyjać łatwiejszemu zdobywaniu kwalifikacji  
i w efekcie mobilności zawodowej oraz uczeniu sie przez 
całe życie”. Staż zagraniczny był dla wielu uczestników 
okazją do pierwszego w ich życiu wyjazdu z domu na dłu-
żej, pobytu, mieszkania, pracy w innych niż dotychczas 
warunkach oraz środowisku. Projekt umożliwił im udział  
w dodatkowych zajęciach, na których zetknęli się z innym 
niż „szkolny” język obcy, treningu kompetencji personal-
nych i społecznych, mogli dobrze przygotowani przez kilka 
tygodni przebywać w obcym dla nich środowisku, efektyw-
nie wykorzystując ten czas w pracy, domu, poznając cieka-
we miejsca oraz ludzi.

Rozwój zawodowy, rozwój osobisty, kompetencje języ-
kowe i międzykulturowe sprawiły, że uczestnicy projektu 
czują się „obywatelami Europy”. Z powodzeniem będą mo-
gli aplikować o atrakcyjne miejsca pracy, podejmować dal-
sze kształcenie, lub dzięki swojej kreatywności i kompeten-
cjom zawodowym otwierać nowe działalności gospodarcze.

Projekt realizowany jest w ramach programu 
ERASMUS + akcja Kształcenie i szkolenie zawodowe.

tekst i fot. ZSZiO w Sułkowicach
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Wręczenie czeku w konkursie Kapliczki Małopolski Gminne obchody 228. Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja

JESTEŚMY BO PAMIĘTAMY - 30 kwiecień 2019 r.




