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22 listopada minął rok od objęcia
przeze mnie zaszczytnego urzędu Burmistrza Gminy Sułkowice. Pierwsza
rocznica to dobra okazja do podsumowania, spojrzenia na to co udało się już
zrobić i co jeszcze przed nami. Jakie
działania planować na przyszłość.
Miniony czas tych 12 miesięcy to
czas intensywnej pracy nad zastaną
w gminie i urzędzie sytuacją. Dotyczy
to zarówno obecnej, trudnej sytuacji finansowej oraz zmian kadrowych w ścisłym kierownictwie urzędu. Wszystkie
podejmowane działania mają na celu,
uporządkowanie i usprawnienie pracy
Urzędu Miejskiego. Uporządkowanie
spraw organizacyjnych w podległych
jednostkach, przeprowadzenie analizy
posiadanego majątku, jego stanu, potrzeb inwestycyjnych itd.
Niewątpliwie największym dla
mnie zaskoczeniem po rozpoczęciu
kadencji była sytuacja samego budynku Urzędu Miejskiego (pisałem już o
tym na łamach naszej gminnej gazety).
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Od dziesięciu miesięcy prowadzimy
prace nad wyborem najlepszego możliwego rozwiązania umiejscowienia
administracji gminy, rozważając każdy wariant, analizując koszty i nasze
możliwości. Staram się podejmować
wszelkie działania, by przedstawić
Radzie Miejskiej najlepsze, również
z punktu widzenia finansowego, rozwiązanie tego problemu.
Podsumowując pierwszy rok kadencji chciałbym się jednak skupić
na tym co zrobiliśmy, co mimo starań
musimy odłożyć na później, z czym będziemy się mierzyć w najbliższym roku
i kolejnych latach.
W ramach reorganizacji pracy
Urzędu Miejskiego powstał (z połączenia samodzielnych stanowisk) Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji,
a w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym zmieniło się kierownictwo. Te
działania mają na celu usprawnienie
nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami oraz położenie większego nacisku na rozwój Gminy. Skutecznie
pozyskaliśmy środki zewnętrzne na
realizację zadań podnoszących poziom
bezpieczeństwa w gminie: doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 956 przebiegającej przez
Sułkowice. Wspólnie z Powiatem realizujemy zadanie: budowa chodnika
przy drodze powiatowej na Bęczarkę.
Gmina dofinansowuje również budowę ronda w Krzywaczce w kierunku
Radziszowa (160 tys. zł) tutaj również
pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, a całość inwestycji realizuje Powiat Myślenicki.
Największym
sukcesem
tego
pierwszego roku pracy jest, moim

zdaniem, pozyskanie środków z programu „Sportowa Polska” na budowę
sali gimnastycznej w Biertowicach,
gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie
niespełna 1,1 mln zł oraz na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego
w Przedszkolu nr 2 w Sułkowicach.
W tym przypadku kwota dofinansowania to ponad 500 tys. zł z przeznaczeniem na remont, doposażenie, dostosowanie do potrzeb dzieci, roczne
bieżące utrzymanie, zajęcia dodatkowe
dla dzieci oraz rozwój kadry nauczycielskiej. Zwieńczeniem tegorocznej
pracy jest bez wątpienia uzyskanie dofinansowania dla zadania rewitalizacji
wsi Harbutowice poprzez budowę placu zabaw, gdzie otrzymaliśmy ponad
300 tyś. zł dofinansowania.
Ponadto w Sułkowicach powstała
Otwarta Strefa Aktywności – siłownia
zewnętrzna oraz doposażony został
plac zabaw (również przy wsparciu
środków zewnętrznych). Realizowaliśmy tzw. małe granty finansowane
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Były to środki na organizację imprez takich jak:
obchody 50-lecia uzyskania praw miejskich: „#50 lat tworzymy miasto”, Jarmark Sułkowicka Jesień, dzięki czemu
mogliśmy odciążyć budżet gminny. Te
działania prowadziliśmy we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami. Dla
Orkiestry Dętej pozyskaliśmy środki na zakup nowych instrumentów
w kwocie 10 tys. zł.
To wszystko nie byłoby możliwe,
gdyby nie zaangażowanie i ciężka
praca pracowników Urzędu Miejskiego. To dzięki ich kreatywności,
determinacji i solidności w przygoto-
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wywaniu wniosków, a później ich rozliczaniu, możemy dzisiaj powiedzieć,
że się udało, chociaż na początku niewielu wierzyło, że się uda. Oczywiście,
że nie nadrobimy straconych szans,
możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, przede wszystkim na
działania proekologiczne, związane
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie naszej gminy (przede wszystkim
na wymianę starych, nieekologicznych
kotłów na paliwo stałe na nowe, niskoemisyjne). Ale nie czas na rozpamiętywanie, tylko czas na jeszcze bardziej
wytężoną pracę.
Determinacja z jaką pracowało
wiele osób zaowocowała m.in. pozyskaniem środków w kwocie ponad 500
tyś. zł na zakup nowego samochodu
gaśniczego dla jednostki OSP w Harbutowicach. To pokazuje jak wiele
można zrobić jednocząc siły, pracując
dla wspólnego dobra.
Cieszę się, że w powyższe działania udało się zaangażować wiele osób
i instytucji, takich jak Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Radnych Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i wiele innych. Podejmując
współpracę zawsze spotykałem się
z ich strony z zaangażowaniem i zrozumieniem, za co już dzisiaj bardzo
dziękuję.
Przed nami dużo pracy. W roku
2020 podejmiemy kolejną próbę pozyskania środków na modernizację
terenu wokół zalewu. Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu tego obiektu
sprawiły, że jego obecny stan jest bardzo zły, otoczenie odstrasza, zamiast
przyciągać. W miarę posiadanych
własnych środków Gmina podjęła
próbę ratowania tego co jeszcze zostało, jednak brak pieniędzy w budżecie
Gminy pozwala tylko na doraźne naprawy. Chciałbym, aby w tym miejscu
naszej Gminy powstała szeroko pojęta
strefa rekreacji i aktywności fizycznej dla naszych mieszkańców. W tym
miejscu apeluję raz jeszcze dbajmy
o nasze wspólne dobro, które nieustannie jest niszczone przez wandali. Reagujmy i zgłaszajmy takie sytuacje.
Przed nami w kolejnych latach
stoją bardzo trudne wyzwania: kwestie związane z ekologią, stanem powietrza, gospodarką odpadami oraz
oświatą.
Zanieczyszczenie powietrza to
temat, który teraz, zwłaszcza na początku okresu grzewczego, jest na ustach wszystkich mieszkańców. Przez
wiele lat zaniedbano całkowicie działanie w tym temacie na terenie Gminy. Wymiana nieco ponad 60 kotłów
w ramach programu PONE, to kropla

Sprawy urzędowe
w morzu potrzeb, a sąsiednie Gminy realizowały i nadal realizują
wielomilionowe inwestycje (wymiana kotłów, termomodernizacja,
systemy solarne, pompy ciepła,
fotowoltaika itp.). W pierwszej kolejności uruchomiliśmy w naszej
gminie system pomiaru czystości powietrza, którego celem jest
uświadomienie mieszkańcom, że
przez nieodpowiedzialne działanie trujemy samych siebie. Nasza
Gmina podpisała porozumienie
z
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony Środowiska w Krakowie,
zobowiązując się do obsługi programu „Czyste Powietrze”. Złożyliśmy wniosek o włączenie do
programu LIFE, co pozwoli nam
m.in na zatrudnienie ekodoradcy
do obsługi mieszkańców w zakresie korzystania z programów proekologicznych. Gmina od 1 stycznia 2020 roku wprowadza własny
system dopłat do wymiany kotłów.
Na ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2020 środki
w wysokości 100 tys. zł – na tyle
na chwilę obecną pozwala sytuacja finansowa gminy. Dodatkowo podejmujemy starania w celu
pozyskania środków na działania
w zakresie ekologii.
Gospodarka śmieciowa od początku kadencji wiąże się z nieustannymi podwyżkami za wywóz
śmieci. Najbliższy rok również nie
napawa optymizmem, czekają nas
kolejne, znaczne podwyżki opłat
za śmieci. Tutaj niestety jesteśmy
bezradni. System odbioru odpadów musi się sam sfinansować,
tzn. Gmina nie może do niego dopłacać, a co za tym idzie wszystkie
koszty z tym związane muszą pokryć mieszkańcy, a ceny jakie proponują oferenci startujący w ogłaszanych przez gminę przetargach
są ogromne, wzrost o ponad 100%.
Jak zapewne Państwo słyszycie
w mediach, to problem ogólnopolski i jako wójtowie i burmistrzowie
z małopolski wyraziliśmy swoje
stanowisko i oburzenie brakiem
działań ze strony władz w Warszawie. Tak naprawdę to wszystko co
możemy zrobić.
Środki jakie Gmina przeznacza
na oświatę to znaczna część całego
budżetu gminy, dlatego konieczne
jest poszukiwanie sposobów na
oszczędności. Podjęliśmy działania w celu objęcia wszystkich placówek wspólnym ubezpieczeniem,
co pozwoli na obniżenie kosztów
składek za ubezpieczenie. W całej
grupie dokonujemy zakupu ener-
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Sprawy urzędowe

gii elektrycznej i gazu, co również pozwoli obniżyć koszty.
Wspólnie z dyrektorami i pracownikami urzędu szukamy
sposobu na obniżenie kosztów, które stają się dla budżetu
gminy nie do uniesienia. Jest to proces, który będzie trwał
i wymaga dokładnej analizy sytuacji.
Szanowni Państwo. Zapewniam, że wraz z zespołem
pracowników Urzędu Miejskiego, przy współpracy z Radą
Miejską, jestem otwarty na wszelkie uwagi, dyskusje, propozycje. Jeżeli macie Państwo słowa krytyki co do podejmowanych działań proszę, aby była to krytyka konstruktywna,
która coś wnosi, jest wskazówką na przyszłość, pokazuje
kierunek w którym nasza Gmina powinna podążać.
Już dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim za współpracę
w tym pierwszym, bardzo trudnym dla mnie roku. Ta współpraca pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość. Wierzę,
że z takim zespołem współpracowników, zaangażowaniem
mieszkańców, życzliwością postronnych osób uda nam się
jeszcze wiele dobrego zrobić dla naszej Gminy i wszystkich
Mieszkańców. Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.
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Środki pozyskane przez Gminę Sułkowice oraz
Stowarzyszenia przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Sułkowicach
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Burmistrz Gminy Sułkowice
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Środki pozyskane przez Gminę Sułkowice oraz jednostki
OSP przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sułkowicach
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Starsi od niepodległej jubileusz 115-lecia
OSP w Harbutowicach-Mecenat Małopolski
3 000,00 zł
(Województwo Małopolskie)
Bezpieczna Małopolska - samochód
OSP Harbutowice (Województwo Mało- 50 000,00 zł
polskie)
ORLEN FUNDACJA DAR SERCA (ORLEN) 40 000,00 zł
Ogólnopolski program finansowania służb
260 000,00 zł
ratowniczych(WFOŚ/NFOŚ)
Ogólnopolski program finansowania służb
200 000,00 zł
ratowniczych (PSP Myślenice) (KSRG)
Bezpieczny Strażak (WFOŚ)
45 000,00 zł
Orlen dla strażaków (ORLEN)
10 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
10 000,00 zł
Bezpieczny Strażak (WFOŚ)
9 000,00 zł
Małoplskie Remizy (Województwo Ma28 228,00 zł
łopolskie)
Remont pomieszczenia socjalnego (PSP
37 000,00 zł
Myślenice) (KSRG)
Remont pomieszczenia socjalnego (PSP
6 000,00 zł
Myślenice) (MSWiA)
Dotacja KSRG (PSP Myślenice) (KSRG) 2 000,00 zł
Dotacja KSRG (PSP Myślenice) (KSRG) 2 000,00 zł
Dotacja KSRG (PSP Myślenice) (KSRG) 4 700,00 zł
Dotacja MSWiA (PSP Myślenice) (MSWiA) 4 900,00 zł
5000+ zmywarka na kuchnię (PSP My5 000,00 zł
ślenice) (MSWiA)
5000+ obuwie specjalne (PSP Myśleni5 000,00 zł
ce) (MSWiA)
5000+ sprzęt AGD -zalecze socjalne
5 000,00 zł
(PSP Myślenice) (MSWiA)
5000+ obuwie specjalne, hełmy (PSP
5 000,00 zł
Myślenice) (MSWiA)
5000+ sprzęt dla MDP (PSP Myślenice)
5 000,00 zł
(MSWiA)
Łącznie pozyskano 736 828,00 zł
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Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Sułkowicach (Program rozwoju małej infra25 000,00 zł
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 – MsiT)
Budowa budynku sali gimnastycznej przy
ZPO w Biertowicach (Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury 1 092 400,00 zł
sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne
- 2019 – MsiT)
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Pomniku na Przełęczy Sanguszki
w Harbutowicach z 1895 r. etap I (,,Małopolska
11 500,00 zł
Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”)
Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie
502 174,62 zł
przedszkolne-SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020)
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kaplicy pw. Niepokalanego Serca
10 000,00 zł
NMP w Rudniku z 1895 r. (Konkurs „Kapliczki Małopolski 2019”)
Utworzenie terenu rekreacyjnego w Harbutowicach (Program Rozwoju Obszarów
27 231,00 zł
Wiejskich - grant LGD)
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych w ciągu dróg Wojewódzkich
Województwa Małopolskiego (Program
35 000,00 zł
poprawy bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników dróg na przejściach dla
pieszych)
Rozwój twórczości Orkiestry Dętej z Sułkowic poprzez doposażenie w instrumen10 000,00 zł
ty muzyczne (Konkursu pn. „Małopolskie
Orkiestry Dęte 2019 – NA START”)
#50latTworzymyMiasto
Organizacja
50-lecia praw miejskich Sułkowic (Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat
Małopolski”)
Sułkowicka Jesień (Otwarty konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w
2019 r. pn. „Mecenat Małopolski”)
Zawody judo z okazji 35 lecia UKS Katana (Otwarty Konkurs Ofert Zarząd Województwa Małopolskiego)
Monografia z okazji 135-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sułkowicach (Otwarty
Konkurs Ofert Zarząd Województwa Małopolskiego)
Doposażenie Szkółki Piłkarskiej Gościbia Sułkowice w sprzęt usprawniający jej
funkcjonowanie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Wyposażenie Orkiestry Dętej działającej przy
Sułkowickim Ośrodku Kultury (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Doposażenie Stowarzyszenia Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach
„Klub Seniora” w sprzęt usprawniający ich
funkcjonowanie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Sułkowicach w stroje reprezentacyjne oraz
wyposażenie ich siedziby (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Utworzenie przystanku turystycznego na szlaku Jakubowym w Sułkowicach (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Utworzenie miejsca służącego turystyce w
Sułkowicach na trasie żółtego szlaku turystycznego (siłownia zewnetrzna) - (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Gmina Sułkowice w obiektywie - album fotograficzny promujący jej obszar (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)
Zakup strojów dla Zespołu Elegia (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich - grant LGD)

15 000,00 zł

8 000,00 zł
10 000,00 zł
8 000,00 zł

9 914,00 zł
9 932,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł
25 122,00 zł
15 498,00 zł
23 964,00 zł
10 000,00 zł

Łącznie pozyskano 1 868 735,62 zł
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Sprawy urzędowe

Bezpieczny Strażak
„Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich
skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” to program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego Gmina
Sułkowice uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy
Sułkowice w środki ochrony osobistej”.

Dzięki programowi „Bezpieczny Strażak 2019” druhowie z terenu Gminy Sułkowice otrzymali profesjonalne,
specjalne ubrania, hełmy, buty, rękawice i kominiarki do
działań ratowniczo – gaśniczych. Z programu pozyskano
45 000,00 zł, drugie 45 000,00 zł pochodziło z budżetu
Gminy. Sprzęt został przekazany jednostkom przez Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka.
Tekst: Jakub Światłoń, Fot.: Paulina Węgrzyn

Porady prawne
Przypominamy o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie. Pomoc jest
udzielana każdej osobie fizycznej, która złoży pisemne
oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Starej
Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6 - wejście z tyłu budynku.
Rejestracja wizyty: tel. 12 274 97 59
Godziny przyjęć:
W poniedziałki w godz. 13:00 - 17:00
Od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00
Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
- informacja o obowiązującym stanie prawnym;
- informacja o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach (w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo administracyjnym);
- wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu
prawnego;
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Tekst: red. MW
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Promesa dla przedszkola
nr 2 w Sułkowicach

Gmina Sułkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 502 174,64 zł na rozwój edukacji przedszkolnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Projekt
o wartości 590 793,70 zł będzie realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Sułkowicach w latach
2020 - 2021. Dzięki 85 % dofinansowaniu powstanie
nowy oddział dla 25 dzieci.

W ramach projektu zaplanowano: wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych budynku oraz dostosowanie go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, podniesienie
kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonego oddziału
przedszkolnego, zakup wyposażenia oraz realizację dodatkowych zajęć dla wszystkich dzieci (zajęcia muzyczno – ruchowe, plastyczne, gimnastyka korekcyjna oraz logopedia).
Na terenie Gminy Sułkowice w sześciu przedszkolach
istnieje 625 miejsc dla dzieci (25 oddziałów). Według danych z Systemu Informacji Oświatowych do przedszkoli
zapisanych jest obecnie 620 dzieci. W czasie rekrutacji na
rok szkolny 2019/2020 nie przyjęto łącznie 9 dzieci. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe dzieci nieprzyjęte w czasie
rekrutacji zostały skierowane do innych przedszkoli na terenie Gminy Sułkowice, które dysponowały wolnymi miejscami.
Tekst: red. MC

Zakończone projekty
grantowe
W ostatnim czasie sfinansowane zostały projekty grantowe, które realizowane były przez Gminę Sułkowice,
Szkółkę Piłkarską Gościbia w Sułkowicach i Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Sułkowicach.
Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach dzięki
udziałowi w programie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, otrzymało grant na realizację zadania „Gmina Sułkowice w obiektywie - album fotograficzny promujący jej obszar”. Z uzyskanych funduszy
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Zakończenie prac

przy Kaplicy w Rudniku
Dobiegła końca inwestycja pn. „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP w Rudniku z 1895 r.”.

zostały wydrukowane albumy fotograficzne w nakładzie
2000 egzemplarzy oraz 24 zdjęcia na pleksie o wymiarach
100 x 70 cm. Kwota dofinansowania wyniosła: 23 963,31 zł.

Kolejne dofinansowanie otrzymała Szkółka Piłkarska
Gościbia na stworzenie skweru turystyczno - rekreacyjnego. W ramach uzyskanych funduszy zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz wydrukowano
i zamontowano tablicę informacyjną o żółtym szlaku turystycznym, przebiegającym w pobliżu tego miejsca. Kwota
dofinansowania wyniosła: 15 498,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono prace konserwatorskie przy: tablicy fundacyjnej (czyszczenie powierzchni
tablicy, scalenie kolorystyczne czarnego tła i „złotych” liter,
zabezpieczenie powierzchni), kropielnicy (wykonano projekt na podstawie zachowanych obrysów części wmurowanej w ścianę i na jego podstawie wykonano rekonstrukcję),
posadzki (skucie posadzki betonowej, pogłębienie wnętrza
kaplicy w celu wykonania nowej wylewki, wykonanie wylewki betonowej z izolacją, ułożenie posadzki z płyt piaskowca). Wykonane zostały również drzwi, odtworzone na
podstawie odnalezionych fotografii przedstawiających ich
pierwotny wygląd. Obecnie trwają czynności rozliczeniowe
i sprawozdawcze z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski”.
Otrzymana kwota dotacji to 10 000,00 zł. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł 27 620,00 zł.
Tekst i fot. red. JM

Prace konserwatorskie
Gmina Sułkowice natomiast otrzymała wsparcie finansowe na utworzenie terenu rekreacyjnego w Harbutowicach,
przy Stacji Uzdatniania Wody. Przystanek turystyczny wyposażony jest we wiatę, grill, dwa stoły z konglomeratu z ławkami oraz dwa stoły z ławkami przystosowanymi dla osób
niepełnosprawnych, tablicę informacyjną, kosze na śmieci
oraz dwa stojaki na rowery. Kwota dofinansowania projektu
wyniosła: 27 231,00 zł.
Tekst i fot.: red. JM

przy pomniku na Przełęczy Sanguszki

Dobiegła końca inwestycja pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Pomniku z 1895
r. na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach etap I”.
W ramach I etapu przeprowadzono prace konserwatorskie w zakresie konserwacji technicznej związanej z powierzchnią płaską pokrytą inskrypcją. Wykonano izolację
pionową i drenaż fundamentów pomnika. Zabrano zalegające głazy, odkopano i oczyszczono ściany fundamentowe,
uzupełniono spoiny i ubytki. Nałożono powłokę hydroizolacyjną, zabezpieczono folią kubełkową oraz wyścielono
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Cieszymy się, że nasza orkiestra zyskała dodatkowe
wyposażenie, które wpłynie na jeszcze lepszy odbiór i efekt
jej pracy. Liczymy, że wzbogacona o nowy sprzęt i repertuar swoimi występami nadal będzie uświetniała wydarzenia
kulturalne, uroczystości państwowe i wydarzenia kościelne
odbywające się w Gminie Sułkowice.
Projekt pn. „Rozwój twórczości Orkiestry Dętej z Sułkowic poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne” został
zrealizowany w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry
Dęte 2019 – NA START!”.
Otrzymana kwota dofinansowania to 10 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 300,00 zł.
Tekst i fot. red. JM

Nowy samochód
dla OSP w Harbutowicach
geowłókniną, na której ułożono rury drenażowe, a następnie zasypano wykop kamieniem drenażowym i ziemią.
Obecnie trwają czynności rozliczeniowe i sprawozdawcze
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą
„Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc
pamięci narodowej i martyrologii”.
Otrzymana kwota dotacji to 11 500,00 zł. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł 21 439,00 zł.

31 października br. Burmistrz wraz z druhami dokonali odbioru nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki IVECO dla OSP Harbutowice. Pojazd wyposażony jest m.in. w zbiornik z wodą 3500 l, autopompę,
armatkę wodą, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, oddymiający, piły spalinowe, aparaty ODO, wyciągarkę 10 t.
Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach,
w obecności Roberta Bylicy – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazano wóz wraz z okolicznościowymi życzeniami Prezesowi i Naczelnikowi jednostki.

Tekst i fot. red. JM

„Małopolskie Orkiestry Dęte
2019 – NA START!”
Dzięki realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego Orkiestra Dęta
z Sułkowic otrzymała nowe instrumenty muzyczne takie jak: klarnet, puzony i tenorhorn.
Samochód zakupiony został dzięki pozyskanym
środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Województwa Małopolskiego, Fundacji ORLEN Dar Serca oraz środków własnych
OSP w Harbutowicach.
Tekst: Jakub Światłoń,
Fot.: Józef Gielata
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Nowy Quad
dla OSP Krzywaczka

Oferty programów doszkalających
dla osób pracujących

Pojazd amerykańskiej firmy Polaris zakupiony został
dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Fundacji Orlen
DAR SERCA oraz środkom własnym jednostki.

Druhowie przeszli przeszkolenie z obsługi nowego pojazdu. Quad został włączony do podziału bojowego i może
być już używany w czasie działań ratowniczych i poszukiwawczych.
W roku bieżącym w jednostce działo się wiele dobrego,
wykonano m.in. nowe szafki, plac apelowo-ćwiczebny, wyremontowano wieżę alarmową oraz zaplecze socjalne.
Tekst i fot.: Jakub Światłoń

Spotkanie informacyjne
dla przedsiębiorców
19 listopada 2019 r. w Sali Samorządowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, odbyło się spotkanie przedsiębiorców i osób zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej.

Od stycznia 2020 r. w Sułkowicach będą odbywać się
mobilne dyżury pracownika Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie, związane z naborem do projektów:
„Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.
Podczas spotkania będzie można porozmawiać z doradcą zawodowym i omówić poszczególne kroki udziału w projektach.
„Kierunek Kariera” to projekt dla osób zatrudnionych,
oferujący 180 bonów o wartości 2 700 zł z 87% dofinansowania. Bony te można przeznaczyć na szkolenia i kursy językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E
(szkolenia C, C+E bez uprawnień zawodowych).

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

• mieć ukończone 25 lat i pracować;
• być związanym z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
• wykształcenie osób poniżej 50 roku życia nie może obejmować więcej niż zdaną maturę;
• osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65
roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

„Kierunek Kariera Zawodowa” to projekt w ramach którego można otrzymać bony o wartości 5 055,00 zł z 85%
dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia
umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych
potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak:
kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia
prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia
podyplomowe.
Przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Krakowie zaprezentowali szereg możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Omówione zostały aktualne i planowane konkursy, dotacje
i pożyczki. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za
udział. Spotkanie zorganizowane było przez Izbę Gospodarczą w Sułkowicach oraz Urząd Miejski w Sułkowicach.
Tekst i fot.: Klaudia Garbień SiG

Informacje dotyczące dyżuru pracownika WUP w
Sułkowicach, będą pojawiać się na stronie internetowej
www.sulkowice.pl oraz na oficjalnym profilu fb Gminy –
www.facebook.pl/sulkowice.
Więcej informacji
pociagdokariery.pl.

o

projektach:

https://kierunek.

Tekst: WUP w Krakowie
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125 - lecie szkolnictwa
zawodowego w ZSZiO
W poniedziałek, 14 października 2019 r. Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
świętował Jubileusz 125-lecia działalności.
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NIE REAGUJESZ

= AKCEPTUJESZ
Z przykrością informowaliśmy Państwa o kolejnych
aktach wandalizmu w naszej Gminie. Poniszczone
ławki i wiaty przystankowe, wyrwane znaki drogowe,
połamane nowe nasadzenia, zniszczone toalety publiczne, pomalowane ściany obiektów publicznych to
tylko nieliczne przykłady dewastacji naszego wspólnego mienia.
W styczniu Burmistrz Gminy apelował o zwracanie
uwagi na niestosowne zachowania i niewłaściwe korzystanie z udostępnionych obiektów publicznych, po zniszczeniu
budynku toalet w centrum Sułkowic.

Święto Szkoły rozpoczęło się od Mszy Św. koncelebrowanej przez Księdza Proboszcza Edwarda Antolaka,
Księdza Proboszcza Mariana Błaszczyka i Księdza Leszka
Dyląga. W szkole odbyła się uroczysta akademia, w której
wzięło udział wielu zaproszonych gości, m. in. Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, Członek Zarządu
Powiatu Myślenickiego Andrzej Pułka, Burmistrz Gminy
Sułkowice Artur Grabczyk, wizytator Kuratorium Oświaty
w Krakowie Małgorzata Kolbusz, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego, dyrektorzy szkół
podstawowych gminy Sułkowice, byli dyrektorzy szkoły,
absolwenci, przyjaciele szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.
Podczas akademii dyrektor szkoły Waldemar Wolski oraz
uczniowie zaprezentowali działalność szkoły za ostatnie
pięć lat, jako że jubileusz nosił tytuł: „Od Jubileuszu do Jubileuszu”.

Nie zabrakło też elementów historii szkoły. Mottem
uroczystości były słowa Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
Podczas akademii nastąpiło uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych, wręczenie statuetki „Minerwa”
Adamowi Skorutowi, właścicielowi firmy SKORUT Systemy
Solarne, wręczenie nagród dla nauczycieli i pracowników
szkoły z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Po akademii odbyło się zwiedzanie szkoły i wystawy.
Z okazji święta szkoły została wydana broszura: „Od
Jubileuszu do Jubileuszu” oraz zorganizowano wystawę
okolicznościową pod tym samym tytułem.
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach „Tradycja i Przyszłość” przygotowało wystawę w Galerii Internat oraz Zjazd Absolwentów w dniu 23 listopada 2019 r.
Tekst i fot.: ZSZiO

Niejednokrotnie pracownicy Grupy Gospodarczej tutejszego urzędu sprzątają tereny placów zabaw, teren wokół
pomnika w rynku czy też kładek rzecznych po „spotkaniach” młodzieży z terenu naszej gminy. Często zdarzają się uszkodzenia lamp, uszkodzenia sprzętów na placu
zabaw, wyrywane znaki bądź rozbite zamontowane lustra
drogowe. W ostatnim czasie, wandale dopuścili się nawet
kradzieży nowych ławek z niedawno odremontowanego
cmentarza cholerycznego.
Dewastacje te nie tylko wpływają na pogorszenie
estetyki naszej Gminy, ale powodują również szereg niepotrzebnych wydatków związanych z naprawą uszkodzonych elementów. Tracimy na tym wszyscy jako mieszkańcy,
ponieważ koszt naprawy, a często i niezbędnej wymiany,
zniszczonych urządzeń lub mienia to blisko kilka tysięcy złotych. Gmina przeznaczając nieplanowane na taki
cel środki finansowe, zmuszona jest zawsze zrezygnować
z innych ważnych – z punktu widzenia dobra społecznego
– przedsięwzięć.
Apelujemy do Państwa, nie bądźmy obojętni na niszczenie naszego wspólnego mienia!
TAK - naszego wspólnego, nie Gminy, nie Urzędu,
a wszystkich mieszkańców.
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W tym miejscu zwracamy się po raz kolejny do rodziców/opiekunów o reagowanie i zwrócenie uwagi na to
w jaki sposób dzieci i młodzież spędzają czas. Szacunek do
cudzej własności wynosimy bowiem z domu. Rodzice to autorytet dla dzieci, więc i przykład do naśladowania, ponieważ dzieci uczą się przez obserwowanie postaw i zachowań
nas dorosłych.

Nie bądźmy obojętni
i wspólnie dbajmy o naszą małą ojczyznę!

Jeżeli jesteście Państwo świadkami aktów wandalizmu, prosimy o natychmiastową reakcję, która może przyspieszyć interwencję i ułatwić stosownym służbom ujęcie
sprawcy.

Telefony alarmowe:
POLICJA tel. 997 lub tel. 112
Komenda Policji w Myślenicach: 12 372 92 00
Tekst i fot.: red. JM

Zasady zimowego utrzymania dróg
w Gminie Sułkowice w sezonie 2019/2020
W związku z przygotowaniami do zimowego utrzymania dróg na ternie Gminy Sułkowice w sezonie
2019/2020 przedstawiamy Państwu wykaz telefonów
do osób i instytucji odpowiedzialnych za utrzymania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
krajowych z terenu naszej gminy.
Jednocześnie informujemy, że wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie
2019/2020 dostępny jest na stronie internetowej gminy pod
adresem: www.urzad.sulkowice.pl.
Telefony kontaktowe
Drogi Gminne:
Urząd Miejski w Sułkowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej
Dyrektor ZGK

tel. 12 273 20 75 wew. 21
tel. 12 273 20 50
tel. 12 273 22 16,
kom 692 931 405

Drogi Wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
DW nr 956 DROGBUD Kazimierz Sobaniak
DW nr 956 Biertowice do mostu
na Sułkowice i DW nr 955 POL-BRUK Pietrzak S.J.

tel. 12 272 17 88
tel. 33 877 50 62
tel. 12 274 00 68,
kom. 605 275 428,
kom. 601 508 924

Drogi Powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych
Krzywaczka - Bęczarka, Krzywaczka - Radziszów, Wolności,
Wyzwolenia, Kowalska, Na Węgry,
Sportowa, Ptasznica, Tysiąclecia
oraz Rudnik Dolna - Obłaza

tel. 12 272 17 33
kom. 502 686 465

Drogi Krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Wadowicach
Droga krajowa nr 52 Bielsko-Biała –
Głogoczów - DROG-BUD Franciszek
Fryc Spytkowice

tel. 33 873 73 28
tel. 33 879 15 09

Inwestycje 2019 r.
w liczbach i fotografiach
Poniżej prezentujemy podsumowanie inwestycji zrealizowanych na terenie naszej gminy w 2019 r.
Biertowice
remont instalacji elektrycznej w garażu
bojowym OSP
budowa sali gimnastycznej przy ZPO

6 000,00 zł
1 536 000,00 zł

rozbudowa oświetlenia ulicznego - DW
956 (fundusz sołecki)

37 043,00 zł

Harbutowice
koncepcja rozbudowy budynku ZPO
(projekt)

33 210,00 zł

oświetlenie uliczne – droga na Końcówkę
- etap VI (fundusz sołecki)

37 500,00 zł

stworzenie terenu rekreacyjnego przy
SUW

27 231,00 zł

prace konserwatorskie i restauratorskie
przy Pomniku na Przełęczy Sanguszki

21 439,00 zł

remont przepustu – droga Halawówka

9 597,32 zł

Krzywaczka
pomoc finansowa dla Powiatu Myślenickiego (dotacja na budowę chodnika)

299 567,72 zł

modernizacja drogi na działce 532/1

28 000,00 zł

modernizacja drogi na działce 1022 etap II

20 000,00 zł

modernizacja wieży na budynku OSP

36 900,00 zł

modernizacja placu apelowo - ćwiczebnego

56 334,00 zł

Rudnik
modernizacja kuchni w ZPO

49 803,57 zł

prace remontowo – konserwatorskie
Kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP

65 139,00 zł

Sułkowice
modernizacja drogi „Kubanówka”

179 715,42 zł

wykonanie doświetlenia przejść dla
pieszych – DW 956

70 000,00 zł

adaptacja lokali SP nr 2 dla Posterunku
Policji

91 988,65 zł

modernizacja drogi na działce nr 2190 –
etap II

55 460,85 zł

modernizacja budynków SP nr 1 (węzeł
cieplny, instalacja c.o.)

24 600,00 zł

modernizacja
sali
gimnastycznej
w SP nr 1 (projekt, zgłoszenie)

12 546,00 zł

modernizacja budynku PS nr 2 (wentylacja mechaniczna, podłoga)

81 680,00 zł

rozbudowa oświetlenia
ul. Sportowa

14 000,00 zł

ulicznego

–

utworzenie Otwartej Strefy Aktywności

50 499,99 zł

remont
dachu
ul. Tysiąclecia 21

29 520,00 zł

na

budyniu

–

Dodatkowo
remonty dróg gminnych

19 970,28 zł
Tekst: red. EŁ
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Droga Głogoczów-Bęczrka/Krzyszkowice

Oświetlenie ul. Sportowa

Przebudowa drogi Krzywaczka /Skawina

Posterunek Policji

Punkt rekreacyjny

Wentylacja w SP 2 i zaplecze kuchni w ZPO w Rudniku

Przepust Halawówka

Kubanówka
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Rewitalizacja w Harbutowicach
W przyszłym roku w centrum Harbutowic powstanie
teren rekreacyjny dedykowany wszystkim Mieszkańcom, wyposażony w plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Zagospodarowany zostanie również teren
wokół placu i siłowni.
Spośród złożonych 64 wniosków w naborze w ramach
11 Osi Priorytetowej, Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 do dofinansowania zostało wybranych 11
projektów w całym województwie, w tym nasz.
Wartość projektu to 426 238,28 zł, w tym dofinansowanie 316 859,17 zł.
Dzięki realizacji tego zadania w naszej gminie powstanie kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu.
Tekst: red. EK

Sesje Rady Miejskiej
Październik

W dniu 31 października 2019 roku odbyła się XIV sesja
Rady Miejskiej. Tematami sesji była analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułkowice
za 2018 rok oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2018/2019.
Ponadto Rada Miejska dokonała zmian w Budżecie na rok
2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów przez Burmistrza Gminy Sułkowice
oraz uchwałę w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO.
Jednym z głównych punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2019.
W dniu 30 września 2019 r. upłynął termin składania wniosków o Nagrody Samorządowe. W wymaganym terminie złożony został jeden wniosek o przyznanie Nagrody.
Z wnioskiem wystąpił Sułkowicki Ośrodek Kultury. Nagrodę Samorządową Rady Miejskiej w Sułkowicach w 2019 r.
otrzymał Zespół Taneczny „Retro”. Serdeczne gratulacje!

Listopad

W dniu 28 listopada br. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej, podczas której głównym tematem były zagadnienia
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.
Rada Miejska dokonała zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok oraz przyjęła program współpracy
Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Określona została wysokość stawek
podatku od nieruchomości oraz wysokość dopłat do taryf
cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2020, a także wyrażono zgodę
na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy.
Tekst: Teresa Gatlik

Rodzaj i przeznaczenie

Aktualna stawka
podatku w zł
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Stawka podatku w
zł w 2019 r.
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Jednostka
powierzchni
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1 m2

0,93

0,95

1 ha

4,54

4,80

1 m2

0,49

0,50

1 m2

0,27

0,30

1 m2 2,98

3,15

1 m2

0,81

1. Grunty

związane z prowadzeniem działalgospodarczej, bez względu na
a) ności
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
pod wodami powierzchniowymi stolub pod wodami powierzchb) jącymi
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
pozostałe zajęte na prowadzenie
statutowej działalności
c) odpłatnej
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
d) pozostałe
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. 2018 r. poz. 1398
oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych
na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
e) zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego
2. Budynki lub ich części
a) mieszkalne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynb) ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
zajętych na prowadzenie działalnogospodarczej w zakresie obrotu
c) ści
kwalifikowanym materiałem siewnym
związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przed) pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń
pozostałe:
garaże wolnostojące
budynki letniskowe i altany

0,73

1 m2 22,08 23,90

1 m2 10,98 11,18

1 m2

4,78

4,78

1 m2
1 m2

5,32
7,90

6,32
8,05

7,90

8,05

4,20

5,20

budynki zajęte na prowadzenie
e) odpłatnej statutowej działalności
1 m2
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
budynki niewymienione w pkt. 2
1 m2
lit.e

3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
związanych z prowadzeniem działalnoa) ści sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek 1,5%
linowych i wyciągów narciarskich
b) pozostałe
2%

1%
2%
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Ceny odbioru odpadów rosną w całej Polsce.

Dlaczego tak się dzieje?

Ceny, jakie płacimy za wywóz śmieci stale rosną w całej Polsce. Głównym powodem jest brak konkurencji
firm na rynku wywozu śmieci oraz coroczny wzrost
ilości wytwarzanych przez nas odpadów.
Na rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów
wpływ ma szereg innych czynników. Między innymi wzrost
tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów,
rosnące wymagania wobec zakładów przetwarzających
odpady w zakresie poziomu recyklingu, zmieniające się
koszty energii elektrycznej, wzrost wynagrodzeń czy dostosowanie do zapisów ustawy z 2013 r. o samofinansowaniu
się systemu „śmiecący płaci”. W celu zabezpieczenia wydatków przewidzianych na rok 2020 gminy w całej Polsce
zmieniają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych podejmując
stosowne uchwały.
Jak już wcześniej wspomniano jednym z głównych powodów wzrostu cen są ciągle rosnące ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców (Tabela 1.), a tym samym wzrastające koszty ich odbioru oraz zagospodarowania.
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Uroczyste obchody
Święta Niepodległości
101 lat temu, w poniedziałek 11 listopada w wagonie
kolejowym w podparyskich lasach Compiègne, podpisano układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem
Niemieckim kończący I Wojnę Światową. W tym samym czasie w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Wydarzenia te do dnia
dzisiejszego są symbolem radości, wolności i niezależności. Po czterech latach strachu, niepewności, głodu
i przerażenia związanego z realiami Wielkiej Wojny
oraz 123 latach trwania pod kuratelą zaborcy, Polska
znów pojawiła się na mapie Europy, odzyskała swą
niepodległość.

Tabela. 1 Informacja na temat ilości wytworzonych odpadów kolumnach w Gminie Sułkowice w latach
2017 – 2018
Rok
odpady zmieszane
odpady komunalne
nieulegające biodegradacji
odpady selektywnie zbierane

2017
631,47 ton

2018
1521,78 ton

1631 ton

2756,08 ton

134,95 ton

150,712 ton

Na znaczący wzrost cen wpływ miał wzrost opłaty za
składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej”), której
wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska, która corocznie znacząco
rośnie (Tabela 2. )
Tabela. 2 Opłaty za tonę składowania odpadów tzw.
„opłata marszałkowska” w latach 2017 -2020
2017
24,15 zł

2018
140,00 zł

2019
170,00 zł

2020
270,00 zł

Wzrost opłaty za składowanie stawia w trudnej sytuacji
samorządy i inne podmioty odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów, czego skutki odczują wszyscy mieszkańcy.
Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady komunalne, między innymi uruchomienie systemów przeciwpożarowych
i monitoringu wizyjnego, spowodowały wzrost ceny za utylizację odpadów. Nie bez znaczenia pozostaje problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych (szkło,
papier, tworzywa sztuczne), a w perspektywie przyszłych
lat nawet konieczność dopłacania do tony odpadów segregowanych.
Wszystkie czynniki wymienione powyżej mają znaczący wpływ na ostateczną cenę za odbiór odpadów od mieszkańców. Należy tutaj podkreślić, że są one niezależne od
gmin. Pamiętajmy, że Gmina nie może „na śmieciach” zarabiać, ani dopłacać do ich zagospodarowania i wywozu wg
ustawy ma być to system samofinansujący w myśl zasady
„śmiecący płaci”.
Tekst: red. ID

Pamięć po tym niezmiernie ważnym wydarzeniu trwa
nadal i co roku łączy Polaków podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.
Również nasza społeczność 11 listopada br. wspólnie
przeżywała rocznicę odzyskania niepodległości.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną
w intencji Ojczyzny przez Księdza Jacka Budzonia – Proboszcza Parafii Biertowice oraz Księdza Dziekana Edwarda Antolaka – Proboszcza Parafii Sułkowice. Następnie
w uroczystym przemarszu przewodzonym przez poczty sztandarowe - przedstawiciele władz gminy, jednostek
organizacyjnych, oświatowych, stowarzyszeń, kół, klubów, firm, a także radni powiatowi, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy przeszli pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji Sułkowic. Tam uroczyście odśpiewano hymn narodowy, złożono wieńce oraz odsłuchano utwory przygotowane na tę
okoliczność przez Orkiestrę Dętą z Sułkowic pod batutą
Andrzeja Moskala.
W trakcie ceremonii Burmistrz Gminy Sułkowice Artur
Grabczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Nagrody Samorządowe

Co roku, podczas obchodów Święta 11 listopada honoruje się osoby lub grupy za wyróżniające osiągnięcia w
działaniach na rzecz Gminy Sułkowice i jej społeczności.
W tym roku z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Wolskiego oraz Wiceprzewodniczących Izabeli Starowicz i Adama Bargieła Nagrodę Samorządową otrzymał
Zespół Retro. W imieniu laureatów Nagrodę odebrała p.o.
Dyrektora Sułkowickiego Ośrodka Kultury Beata Domanus
wraz z przedstawicielkami Zespołu.
Zespół Taneczny RETRO działa przy Ośrodku Kultury od 1989 roku, kiedy to założyła go Danuta Kostowal-
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-Suwaj. Od września 2017 roku Zespół prowadzą instruktorzy Studia Ruchu SK-ART. Obecnie prowadzącą Zespół jest
Agnieszka Miś, która była jedną z trzech osób dzięki którym odbyła się gala z okazji 30-lecia powstania Zespołu.
Wydarzenie to miało miejsce 11 maja br.
Zespół Taneczny Retro reprezentuje Gminę Sułkowice
oraz Sułkowicki Ośrodek Kultury na lokalnych wydarzeniach takich jak: Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień
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Matki, Dzień Dziecka, Zabawa Przedsylwestrowa, Dni
Sułkowic, ale także na konkursach. 8 czerwca 2019 r. Zespół po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie wziął udział
w konkursie V Freestyle Open Dance w Piekarach, gdzie
grupa Retro SQUAD zajęła pierwsze miejsce w swoich kategoriach.
Obecnie Zespół przeżywa moment silnego rozwoju,
przygotowuje się do startu w kolejnych konkursach tanecznych i jest gotowy promować Gminę szeroko poza jej granicami.
Kontynuacją obchodów Święta Niepodległości było
popołudniowe spotkanie w Sułkowickim Ośrodku Kultury, podczas którego odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpił nieoceniony Chór
Apassionata wraz z akompaniamentującym mu Maciejem
Gawronem oraz solistki Alicja Grzybek i Natalia Kardaś.
Po koncercie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy różaniec
dla Maryi”, które wręczyli Burmistrz Artur Grabczyk oraz
Ks. Wojciech, a także wernisaż prac Emilii Garbień pt. Spojrzenie.
Tekst i fot.: Paulina Węgrzyn

Międzynarodowy Turniej Judo
i 35 - lecie UKS „KATANA”
26 października br. w hali sportowej im. Władysława
Piątkowskiego w Sułkowicach odbył się Międzynarodowy Turniej Judo, zorganizowany z okazji 35 - lecia
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KATANA”. W imprezie wzięli udział obecni oraz byli członkowie Klubu, ich rodziny, trenerzy, mieszkańcy Gminy Sułkowice, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele
partnerskiego miasta Ronchamp we Francji.

judoków jest Jacek Bugajski, który „wychował” już kilka
pokoleń pasjonatów judo. Dzięki niemu młodzież nadal zaraża się sportową pasją i osiąga sukcesy na ogólnopolskich
turniejach.

Historia Klubu sięga 1984 r. Sułkowicki lekarz i entuzjasta sportów walki - Zygmunt Kulig powołał sekcję judo i
został jej prezesem. Już na samym początku Klub otrzymał
ogromne wsparcie od trenerów krakowskiej Wisły, Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie oraz dyrekcji Fabryki Narzędzi Kuźnia. Dzięki tej pomocy możliwy był zakup
mat, adaptacja małej salki treningowej przy ówczesnym
basenie czy wyjazdy na obozy treningowe. Od 1995 r. sekcja działa jako Uczniowski Klub Sportowy „KATANA” przy
Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sułkowicach.
Od lat osiemdziesiątych instruktorem i mistrzem lokalnych

Serdecznie gratulujemy trenerowi Jackowi Bugajskiemu oraz wszystkim członkom UKS Katana bogatego, sportowego dorobku i życzymy dalszych sukcesów na macie.
Tekst: Paulina Węgrzyn, Fot.: SOK
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Bezpłatne badania cytologiczne
w Sułkowicach
Codziennie z powodu raka szyjki macicy umiera
w Polsce średnio 5 kobiet. Nasz kraj zajmuje jedno
z niechlubnych czołowych miejsc w Europie jeśli chodzi o zapadalność i umieralność z powodu tego nowotworu.

Chociaż rak szyjki macicy w początkowym stadium jest
niemal całkowicie wyleczalny, to wskutek zaniechania badań cytologicznych i opóźnionego wykrycia, umieralność
z jego powodu jest wciąż wysoka.
Uprzejmie informujemy, że Przychodnia Medycyny Rodzinnej przystąpiła do programu profilaktyki raka szyjki
macicy w ramach kontraktu z NFZ.
Program adresowany jest do ubezpieczonych kobiet
w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanej cytologii. Zapraszamy też pacjentki, które
nie kwalifikują się do ww. grupy. Preferencyjna cena badania komercyjnego wynosi tylko 30 zł.
Dni i godziny pobrań dostępne są na stronie www.przychodnia-med.pl.
Na badanie nie potrzeba skierowania, ale konieczna jest
wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr. 12 27 32 173.
Tekst: Łukasz Zarzecki
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Spotkanie prowadziła i bawiła wszystkich zaproszonych gości Dorota Ruśkowska – aktorka, Dyrektor Teatru
w Stodole w Myślenicach. Obchody Święta rozpoczęły
się od spektaklu teatralnego pt. „Pchła Szachrajka” przygotowanego na warsztatach teatralnych Koła Seniora.
Nasi aktorzy: Stanisława Żurek, Janina Matoga, Jerzy
Szary oraz Dorota Ruśkowska, zabrali Seniorów w świat
bajki, dzięki czemu mogli powrócić do dawnych lat, pomarzyć oraz uśmiechnąć się. Następnie aktorzy przedstawili wybrane przez siebie wiersze. Za piękny występ,
trud i odwagę zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Były również życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu,
pełnych radości, ciepła i pogody ducha, zasłużonego, prawdziwego odpoczynku i pełnej satysfakcji z przeżytych lat
oraz braku czasu, ponieważ „nie starzeje się ten, kto nie ma
na to czasu”. Po poczęstunku, przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną „Podkówka” zgromadzeni mieli okazję
do rywalizacji w kilku teleturniejach. Były to kalambury,
„Familiada” oraz „Jeden z dziesięciu”. Chętnych do współzawodnictwa nie brakowało, a pytania dotyczyły głównie:
gastronomii, geografii, wiedzy związanej z Sułkowicami.
Nie zabrakło również pytań z humorem czy muzycznych.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę przygotowaną przez
pracowników Ośrodka. Cała sala brała udział w karaoke.
Podczas zabawy można było przypomnieć sobie dawno
niesłyszane przeboje, piosenki biesiadne. Na stołach czekały piękne kartki z życzeniami, wykonane przez przedszkolaków z Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.
Dzień Seniora upłynął w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Dzięki różnorodności atrakcji można było miło spędzić
czas, odpocząć od zajęć dnia codziennego oraz spotkać się
i porozmawiać ze znajomymi. Wszyscy zgromadzeni liczą
na to, że za rok będzie można powtórzyć to wydarzenie.
Tekst: Katarzyna Bochenek
Fot.: Magdalena Mielecka

Sułkowicka gwara

w Ogólnopolskim Konkursie Poezji

Dzień Seniora
w Gminie Sułkowice
13.11.2019 w Centrum Kultury w Harbutowicach odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Seniora” w ramach
projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach „Koło seniora”.

Miło nam poinformować, że Pan Roman Kozik - mieszkaniec Sułkowic i członek Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic
„KOWADŁO” otrzymał wyróżnienie za wiersze napisane
gwarą sułkowicką w IX Ogólnopolskim Konkursie Poezji
im. Elżbiety Guśpiel. Spośród 61 zgłoszonych wierszy, stanowiących poetyckie zestawy wyłoniono zwycięzców w dwóch
kategoriach wiekowych: dorośli oraz dzieci i młodzież. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Pcimiu. Nagrodzony utwór dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.urzad.sulkowice.pl.
Tekst: red.,fot.: Władysław Bartosz
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Sułkowickie Granie w ramach
Inauguracji Roku Kulturalnego
Tradycyjnie Sułkowicki Ośrodek Kultury uroczyście
zainaugurował nowy Rok Kulturalny. W tym roku
wyjątkowo w ramach IRK odbyło się III Sułkowickie
Granie pod honorowym patronatem Starosty Powiatu
Myślenickiego Józefa Tomala oraz Burmistrza Gminy
Sułkowice Artura Grabczyka.
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Halina Repeć - za wieloletnią współpracę oraz prowadzenie Chóru Seniorów, Stanisław Postawa - za promowanie
kultury poprzez 65-lat gry w Orkiestrze Dętej SOK, Kamil
Makówka - za wieloletnią współpracę, organizację i przeprowadzenie wszystkich dotychczasowych edycji Sułkowickiej Jesieni Szachowej.
Tegoroczne Tytuły przyznano osobom, które z różnych
przyczyn opuściły już mury SOK, ale nigdy nie zamknęły za sobą drzwi. Chcemy aby nasz ośrodek traktowały jak
własny dom i zawsze czuły się tutaj komfortowo.
Mamy nadzieję, że tak rozpoczęty Rok Kulturalny będzie obfitował w ogrom artystycznych przeżyć.
Tekst i fot: SOK

VII Zawody Pływackie
o Puchar Burmistrza

Połączenie tych dwóch wydarzeń kulturalnych miało
miejsce w niedzielę 20 października 2019 r. i spowodowane było remontem amfiteatru przy zalewie rekreacyjnym w
Sułkowicach, co uniemożliwiło organizację w tamtym miejscu kolejnego Sułkowickiego Grania.
Podczas tegorocznej edycji Sułkowickiego Grania, zaprezentowały się:
• Orkiestra Dęta Bęczarka- Krzywaczka,
• Chór, Grupa Rytmiczna oraz soliści ze Szkoła Muzycznej w Czasławiu- Filia Sułkowice,
• Chór Seniorów „Elegia” z Rudnika,
• Orkiestra Dęta SOK Sułkowice - gospodarz spotkania

20 października 2019 r. na krytej pływalni Aquarius
w Myślenicach odbyły się Vll Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Sułkowic Artura Grabczyka i Puchar
Radnego Powiatu Myślenickiego Andrzeja Pułki dla
dzieci z Klubu Sportowego DELFIN.
Pięćdziesięcioro pięcioro dzieci z naszej gminy, które są
zawodnikami klubu, rywalizowało w 4 kategoriach wiekowych na dystansach 25 i 50 metrów. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz worek klubowy
ze smakołykami.

Koncert żywiołowo rozpoczęła OD Bęczarka - Krzywaczka, której gra znakomicie wkomponowała się w wydarzenie. Po wykonaniu pierwszego utworu nastąpiło oficjalne powitanie gości oraz uroczyste wręczenie upominków
Chórowi Seniorów z Rudnika przez Burmistrza oraz Radnego Powiatu Myślenickiego Krzysztofa Trojana. Jesienią
tego roku chór skończył 10 lat. Po wręczeniu upominków
odbyła się dalsza, część III Sułkowickiego Grania, która
była muzyczną ucztą na najwyższym poziomie.
Inauguracja Roku Kulturalnego to znakomita okazja,
aby docenić dokonania osób, które chętnie i z zaangażowaniem wspierają działania kulturalne. Zgodnie z tradycją podczas tej uroczystości został przyznany tytuł SOK KULTURA
2019. Z rąk po. Dyrektora SOK Beaty Domanus oraz Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka, otrzymali go:

Najszybsi zawodnicy otrzymali Puchar Burmistrza Artura Grabczyka, a najmłodsi Puchar Radnego Powiatu Myślenickiego oraz Prezesa KS DELFIN Andrzeja Pułki.
Tekst i fot.: KS Delfin
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„Porozmawiajmy o…”
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów to podstawowe
zadanie każdej biblioteki. Lecz działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach jest o wiele szersza, gdyż do biblioteki zapraszamy nie tylko indywidualnych czytelników, ale także
grupy dzieci, czy osób niepełnosprawnych. Spotkania
te zawsze mają związek z czytaniem, ale zazwyczaj
stają się pretekstem do innej jeszcze działalności, np.
artystycznej.
Przy ich organizacji biblioteka współpracuje ze szkołami podstawowymi z terenu gminy, Świetlicą Środowiskową, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Grupą Środowiskową
Stowarzyszenia „Kolonia”, TPS „Kowadło”, Ochotniczą
Strażą Pożarną, czy Szkolnym Wolontariatem działającym
przy ZSZiO w Sułkowicach.
Jedną z wielu form pracy z dziećmi, podejmowaną przez
naszą bibliotekę, jest przygotowywanie i przeprowadzanie
zajęć czytelniczych, podczas których omawiane są trudne,
ale ważne tematy. „Porozmawiajmy o…” to cykl comiesięcznych spotkań, który został zaplanowany od września
do grudnia 2019 roku. W opracowywaniu scenariuszy każdego z nich pracowników biblioteki - Małgorzatę Dzidek
i Annę Starzec - wspierała Urszula Woźnik-Batko, prezes
TPS „Kowadło”. Udział w spotkaniach zaproponowaliśmy
podopiecznym Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
oraz wszystkich jej filii. Patronat nad naszymi zajęciami objął Artur Grabczyk – Burmistrz Gminy Sułkowice.

Każde spotkanie dotyczyło innego tematu: pierwsze –
tolerancji, drugie – akceptacji siebie, trzecie zaś – bezpieczeństwa. Zajęcia miały formę wykładowo-ćwiczeniową,
pracę z tekstem oraz związane z nim ćwiczenia prowadziła
pani Urszula Woźnik-Batko, nauczyciel z ZSZiO w Sułkowicach. Za każdym razem mile zaskakiwało nas duże zaangażowanie dzieci w rozmowę oraz ich dojrzałe i mądre
odpowiedzi. Pokazuje to, że z dziećmi warto i trzeba rozmawiać. Podczas każdego spotkania dzieci mogły wysłuchać
pogadanek przygotowanych m.in. przez panią Agatę Kęsek
–Olesek (pedagoga z ZSZiO w Sułkowicach) oraz panią
Iwonę Dzidek (polonistkę ze SP nr 1 w Sułkowicach), które
dostosowywały je do wieku dzieci. Na ostatnim spotkaniu
informacje na temat straży pożarnej i pracy strażaków przekazali dzieciom druhowie strażacy z OSP w Rudniku.
Na zajęcia zapraszaliśmy gości specjalnych, którzy
bardzo chętnie odpowiadali na nasze zaproszenie, a byli
to: na zajęciach w Sułkowicach Dariusz Melerowicz – Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice, który włączył się w
rozmowę na temat tolerancji, na zajęciach w Harbutowicach
– Burmistrz Artur Grabczyk oraz sołtys Izabela Starowicz,
którzy przybliżyli dzieciom temat samoakceptacji. W Rud-

niku w organizację zajęć, na których omawiany został temat
bezpieczeństwa, włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna,
a udział w nich wzięli nie tylko podopieczni Świetlicy Środowiskowej, ale również dzieci ze Świetlicy Szkolnej przy
ZPO w Rudniku. W rozmowie z dziećmi towarzyszyli nam
sołtys Zofia Góralik, Konrad Gomulak – Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Rudniku oraz strażacy.

Każdemu spotkaniu towarzyszył spersonalizowany
plakat, nawiązujący swoją formą zarówno do tematu, jak i
baśniowego bohatera. Miejsca, w których odbywały się zajęcia – Izba Tradycji, filia GBP w Harbutowicach i sala OSP
w Rudniku - zmieniały na ten moment swój wygląd dzięki
pracownikom Biblioteki i Izby Tradycji. Panie bibliotekarki
dbały o to, by mali goście czuli się u nich jak w domu i by jak
najlepiej skorzystały z zajęć. Wszystkim, którzy włączyli się
w organizację spotkań, bardzo serdecznie dziękuję, szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce pani dyrektor
Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, Bernadety Żurek,
bez której zaangażowania i pomocy przeprowadzenie tych
spotkań byłoby niemożliwe.
Mam nadzieję, że ostatnie, grudniowe spotkanie
będzie równie udane, jak trzy poprzednie.
Tekst i fot.: Małgorzata Dzidek

Cogiteon w Sułkowicach
24 i 25 października odbyły się popularnonaukowe pokazy przygotowane przez Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon, w ramach Mobilnego Projektu Edukacyjnego „Naukowiej”.
W spotkaniach wzięło udział ponad 800 uczniów ze
wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Sułkowice
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cych, w którym znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak
i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi
ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
Akcja społeczna „Mała książka – wielki człowiek”
przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania oraz o roli książek w zrównoważonym
rozwoju dziecka.
W Wyprawce znajduje się również przygotowana dla
rodziców broszura informacyjna, przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Tekst: red. MC, Fot.: Paulina Węgrzyn

oraz Mieszkańcy, dla których także przygotowano specjalny pokaz. Podczas godzinnej prezentacji uczestnicy mogli z nowej perspektywy spojrzeć na zjawiska dziejące się
wokół nas, w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych,
biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.
Animatorzy zaprezentowali wiele ciekawych doświadczeń,
które zachęcą dzieci do samodzielnego eksperymentowania i odkrywania tajników nauki.
Tekst i fot.: Paulina Węgrzyn

Święto Niepodległości
w placówkach oświatowych
W uroczystych obchodach Święta Niepodległości,
wzięły udział szkoły i przedszkola z terenu gminy,
m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach.

Mała Książka – Wielki Człowiek
W związku z zainaugurowaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Kampanią „Mała Książka
– Wielki Człowiek” Instytut Książki przygotował dla
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa małopolskiego Wyprawkę Czytelniczą.

Gmina Sułkowice przystąpiła do projektu, dzięki czemu Wyprawki Czytelnicze zostały już wręczone uczniom
klas pierwszych z terenu całej gminy przez Pana Burmistrza. Pierwszoklasiści otrzymali „Pierwsze czytanki
dla…” – wybór utworów polskich poetów i pisarzy dziecię-

8 listopada, w ostatni dzień nauki przed Świętem Niepodległości rozpoczęliśmy świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. O godz. 9.00 cała społeczność naszej szkoły zgromadziła się w sali gimnastycznej
na uroczystym apelu. Wszyscy z uznaniem przyjęli piękną
dekorację wykonaną przez Iwonę Wronę. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego głos zabrał dyrektor Marceli Pacut.
W krótkim przemówieniu przypomniał, co oznacza to święto i jak należy je przeżywać. Następnie opiekun SU Anna
Frosztęga zapowiedziała okolicznościowy montaż słowno- muzyczny przygotowany przez klasę III a i VI a pod
kierunkiem wychowawczyń – Beaty Szuby i Anny Bargieł.
Opowieść ilustrowana scenkami, pieśniami i wierszami
prezentowała wybrane wydarzenia z historii od czasów
rozbiorów aż do odzyskania niepodległości. Tematem prze-
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wodnim były „Barwy mojej Ojczyzny”, więc nie mogło zabraknąć wierszy poświęconych fladze narodowej. Bardzo
spodobał się taniec trzecioklasistów z białymi i czerwonymi
szarfami nawiązujący do symboliki narodowej. Wielu wzruszeń dostarczyło też wykonanie przez Olę Kuźniar pieśni
„Biały krzyż „ i „Warszawo ma”. Uczennicy akompaniował
na gitarze jej tata Paweł Kuźniar.
„Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła: To polski dom polska szkoła!”słowa piosenki były podsumowaniem występu.

Spotkanie autorskie
z Jakubem Skworzem
W ramach promocji czytelnictwa 22 listopada br.
w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku odbyło
się spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży
Jakubem Skworzem.

W spotkaniu wzięło udział 110 uczniów z klas piątych
i szóstych. Dyrektor szkoły Konrad Gomulak, witając Goś-
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Kolejnym akcentem obchodów był nasz udział w akcji
„Szkoła do hymnu”. O godz. 11.11 zebrani w holu szkoły
uczniowie i nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym dołączyliśmy do grona
prawie 4 milionów uczniów i 400 tysięcy nauczycieli, którzy
odpowiedzieli na apel Rady Dzieci i Młodzieży działającej
przy MEN, by kontynuować ubiegłoroczną akcję „Rekord
dla Niepodległej”.
Tekst i fot.: Anna Bargieł

cia, podkreślił znaczącą rolę literatury w rozwoju każdego
człowieka, a zwłaszcza młodego - poszukującego drogi życiowej.
Osią spotkania była książka Jakuba Skworza Adaś Mickiewicz – łobuz i mistrz. Gdy autor przeczytał pierwszy
rozdział, okazało się, że książka ukazuje historię Adasia
z perspektywy rodzeństwa Oli i Eryka. Takie wprowadzenie w temat rozbudziło ciekawość uczniów nie tylko na czas
spotkania, ale i na dłużej, by stale sięgać po książkę. Zaznajamiając młodego czytelnika z mickiewiczowskim światem, pisarz wykorzystał formę dialogu. Zadawał uczniom
pytania, zagadki, zachęcał do rozwiązywania rebusów,
zachęcał do poszukiwania odpowiedzi na niepostawione
pytania. Taki interaktywny przekaz oraz zbudowana swobodna, a jednak oparta na dyscyplinie atmosfera sprawiły,
że uczniowie z uwagą śledzili fakty z biografii pisarza od
narodzin po czasy napisania Pana Tadeusza. Efekty spotkania były widoczne – las uczniowskich rąk, gdy pisarz pytał
o fakty i ciekawostki z życia naszego wieszcza. Po zakończeniu spotkania wielu stanęło w długiej kolejce, by kupić
książkę i poprosić pisarza o autograf. To pozwala mieć nadzieję, że Jakub Skworz zyskał nowych czytelników, a my
zrobiliśmy kolejny krok na drodze odczarowania niechlubnego trendu nieczytania książek. Dziękujemy za spotkanie.
Tekst i fot.: Małgorzata Koźlak

Dzień Życzliwości
w SP nr 1 w Sułkowicach
Dnia 21.11.2019 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po raz pierwszy odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
To święto zwane również Hallo World Day wywodzi się ze
Stanów Zjednoczonych. Powstało ono z inicjatywy Briana i Michaela McCormack. Święto to miało na celu zażegnać konflikt
zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Idea tego święta jest
wciąż taka sama – życzliwość, zgoda, harmonia, pokój zamiast
przemocy.
Uczniowie naszej szkoły postanowili zaprezentować
wszystkim uczniom, zarówno tym najmłodszym, jak i najstarszym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa bycie życzliwym,
uśmiechniętym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Najmłodsi aktorzy przedstawili krótką i wymowną Bajkę
Uśmiechu i zaprezentowali piękny Taniec z Krainy Radości.
Uczniowie starszych klas odegrali scenki przedstawiające
problemy współczesnej młodzieży szkolnej, ich obawy, lęki
przed brakiem akceptacji. Następnie dwie uczennice zaprezentowały taniec, który nosi tytuł: „Przyjaźń niejedno ma imię”.
Warto wspomnieć, że uczennice te są autorkami tego tańca.

Na zakończenie apelu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami obdarowali całą społeczność szkolną ciasteczkami z uśmiechem. Każda klasa otrzymała również znane cytaty dotyczące życzliwości ludzkiej.
Cytaty te będą ozdabiały drzwi naszych klas jeszcze przez
jakiś czas. Ponadto cała społeczność szkolna chwyciła się
solidarnie za ręce jako znak jedności i zgody.
Takiej życzliwej i niepowtarzalnej atmosfery nie zapomnimy długo. Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień były
cenną lekcją wychowawczą dla nas wszystkich.
Tekst: Samorząd Uczniowski, fot.: Halina Przała
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Pasowanie na Przedszkolaka
W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sułkowicach
dnia 19 i 20 listopada odbyła się wyjątkowa uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, w której brały
udział dzieci z oddziału „Jedyneczek” i „Dwójeczek”.

Było to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Wiązało się przede wszystkim z oficjalnym
przyjęciem do grona przedszkolaków, nawiązaniem bliższych relacji między dziećmi, rodzicami i personelem
przedszkola. W tym szczególnym dniu na holu zebrali się
goście: rodzice, dziadkowie, a czasem nawet ciocie, aby
uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu. Przedszko-
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laki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym
dowód, jak dużo potrafiły się nauczyć w tak krótkim czasie.
Były wierszyki, piosenki, gra na instrumentach, tańce. Był
to pierwszy tak ważny debiut przedszkolaków z najmłodszych grup.
Po części artystycznej Pani Agnieszka odczytała formułę ślubowania, a dzieci przyrzekły: zgodnie bawić się
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem,
słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy nastąpił punkt kulminacyjny - pasowanie na przedszkolaka, które polegało na
przejściu przez magiczną „Bramę mądrości i grzeczności”
w której to Wicedyrektor Alicja Temple „czarowała” przez
dotknięcie ramienia każdego dziecka kolorową kredką,
a wychowawczyni Pani Agnieszka wręczała pamiątkowy
dyplom. Po części artystycznej dzieci wraz z nauczycielkami i gośćmi spotkali się w sali, gdzie rodzice przygotowali
poczęstunek w postaci różnych ciast, ciasteczek, mufinek
i napojów. Dzieci dla gości przygotowały niespodziankę
w postaci ozdobnej ramki z podobizną Rodzica z lat przedszkolnych.
W grupie Dwójeczek pasowanie odbyło się dzień później i miało podobny przebieg jak w grupie Jedyneczek z tą
różnicą, że pasowania dokonała Pani Dyrektor Krystyna
Starzec.
Bardzo dziękujemy gościom za przybycie i pomoc w organizacji uroczystości. BRAWO PRZEDSZKOLAKI!
Tekst i fot.: Jolanta Profic

Zdrowo jem, więcej wiem!
W miesiącu październiku uczniowie klas I a, I b Szkoły
Podstawowej w Rudniku pod nazwą „Ananasy z klasy” po raz pierwszy przystąpili do realizacji projektu
„Zdrowo jem, więcej wiem”, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia. Patronat honorowy
nad Projektem objęła małżonka Prezydenta RP Agata
Kornhauser-Duda.
Etap jesienny był bogaty w wiele działań. Realizację
rozpoczęliśmy od lekcji „Smacznie - zdrowo - kolorowo”.
Uczniowie rozpoznawali owoce i warzywa zmysłami dotyku, smaku. Podczas zajęć dzieci poznały piramidę żywieniową. Dzieci wspólnie z Paniami przygotowały z papieru
klasowego przyjaciela „Sławomira”, który został oklejony
warzywami i owocami i zajmuje w klasie ważne miejsce.
W klasie I a założono hodowle cebuli. Kolejnym zdaniem
dla uczniów było ułożenie rymowanek, zagadek, wierszyków o warzywach i owocach. To zadanie dzieci wykonywały w domu wspólnie z rodzicami. Następnie kiedy już dzieci
przyniosły do szkoły swoje prace to wspólnie złożyliśmy je
w Klasową Księgę Owocowo - Warzywną. Prace dzieci były
bardzo różnorodne, ciekawe i wykonane bardzo starannie.
Kolejne zadanie projektu polegało na przeprowadzeniu
lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat znaczenia
sportu, aktywności fizycznej do utrzymania zdrowia i prawidłowego rozwoju. Na zajęciach gimnastycznych, odbyły sie zawody drużynowe. Dzieci miały do pokonania tor
przeszkód, skakały na gumowych piłkach, biegały między
pachołkami, skakały obunóż z miękką piłką umieszczoną
między kolanami, rzucały do celu. Na zakończenie zawodów każda klasa otrzymała Certyfikat Siłacza. Na zakończenie tej części działań uczniowie w salach przygotowali
plakat promujący jak ważna jest aktywność fizyczna i jaki

wpływ ma ruch na rozwój każdego człowieka. Największym wydarzeniem w dziedzinie sportu był przyjazd piłkarzy Wisły Kraków do naszej szkoły. Kolejnym zadaniem w
projekcie było zorganizowanie forum Zdrowia dla rodziców.
W tym celu dnia 20 listopada odbyły się zajęcia otwarte dla
rodziców uczniów klas I a i I b. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki z rodzicami i sprawdzeniu świadomości rodziców
na temat wiedzy o zdrowym odżywianiu. W kolejnej części
rodzice obejrzeli zdjęcia oraz filmy z lekcji swoich dzieci, na
których omawiano tematy z projektu, oraz prezentacje multimedialne na temat wartości owoców i warzyw w codziennym życiu każdego człowieka. Jednym z najważniejszych
działań podczas spotkania z rodzicami były warsztaty, na
których dzieci wspólnie z rodzicami wykonały owocowe
szaszłyki, sałatki i pyszne zdrowe soki warzywno - owocowe, którymi później dzieci wspólnie z Dyrektorem Konradem Gomulakiem częstowały innych uczniów promując
w ten sposób zdrowy styl życia.
Tekst i fot.: Katarzyna Łatas, Agnieszka Koziołek
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Kto kocha, ten wierzy!
Siła w młodzieży!
W ramach akcji „Kto kocha, ten wierzy! Siła w młodzieży!” po raz pierwszy 130 chętnych uczniów ZPO
w Rudniku z klas IV - VIII pod opieką dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku Konrada
Gomulaka, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców uczniów, w piątkowy wieczór (18.10.2019 r.)
udało się na Stadion Miejski im. Henryka Reymana
w Krakowie, gdzie odbył się mecz Wisły Kraków - Piast
Gliwice.
Mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Oczywiście nie
zawiedli nasi uczniowie, którzy gorąco dopingowali drużynę Wisły Kraków. Mecz był dla uczniów wspaniałym przeżyciem i niezapomnianą przygodą.
Celem wyjazdu było kształtowanie właściwej postawy
kibica sportowego, propagowanie aktywnych, ciekawych,

pozytywnych i wartościowych form spędzania wolnego
czasu, dobra zabawa w grupie rówieśniczej. Pomimo przegranej Wisły Kraków, uczniom dopisywał dobry humor.
Tekst i fot.: Katarzyna Łatas, Agnieszka Koziołek

Spotkanie z piłkarzami
Wisły Kraków!
W bardzo miłej atmosferze 22 listopada w Hali Sportowej ZPO w Rudniku odbyło się spotkanie uczniów,
nauczycieli, rodziców z piłkarzami Ekstraklasy: Michałem Makiem oraz Marcinem Grabowskim reprezentującymi klub Wisła Kraków.
Piłkarze „Białej Gwiazdy” z pasją opowiadali uczniom
o swojej karierze. Nie zabrakło również pytań od uczniów,
na które piłkarze odpowiadali bardzo chętnie. Prowadzący
spotkanie pan Przemysław Dudek - zajmujący sie działem
promocji klubu zainicjował i poprowadził mini – konkursy
sprawnościowe oraz konkurs wiedzy pt. „Co wiem o klubie
Wisła Kraków?” w których udział wzięli chętni uczniowie
naszej szkoły. Uczestnicy konkurencji otrzymali nagrody
przygotowane przez naszych gości. Na zakończenie wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe karty opatrzone autografami naszych gości, gadżety Wisły Kraków,
nie zabrakło też wspólnych zdjęć. Podczas spotkania z pił-

Z pasją...
Mistrzyni Enduro
Błoto, kamienie, korzenie, ciężkie rowery, wypychanie
roweru pod górę i trudy zjazdu po wertepach, które często ciężko pokonać pieszo. Co młoda dziewczyna może
widzieć w tym ciekawego? Co ją pociąga i motywuje do
tego typu aktywności? O to zapytaliśmy Joannę Światłoń - młodą mieszkankę Sułkowic dla której pasją jest
ekstremalne kolarstwo górskie – Enduro Bike.
Klamra (K): Może na początek opowiesz nam o Twoich powiązaniach ze światem rowerów?

karzami emocje sięgały zenitu, atmosfera jaka w tym dniu
panowała w naszej szkole, na długo pozostanie w pamięci
nie tylko uczniów, ale też wszystkich obecnych gości.
Tekst i fot.: Katarzyna Łatas, Agnieszka Koziołek

Joanna Światłoń (JŚ): Zaczęło się to bardzo zwyczajnie od zakupu roweru trailowego tzw. ścieżkowego. Po krótkim czasie
dołączyłam do grupy moich znajomych, wielkich pasjonatów
jazdy na rowerze gdzie stworzyliśmy team Eskimoo Racing.
Zaczęliśmy obstawiać wszystkie zawody w Polsce, gdzie za
każdym razem wieńczyliśmy sukcesy indywidualne jak i drużynowe, prawie zawsze stając na podium. Dzięki temu staliśmy
się rozpoznawalni i znaczący w endurowym świecie.
K: Dlaczego akurat enduro?
JŚ: Jest to dyscyplina bardzo uniwersalna w której praktycznie
jedynym ograniczeniem jest nasza głowa i to na co się odważymy. Wolność jaką nam daje jazda enduro pozwala na eksplorację nowych miejsc. Każdy z nas potrzebuje czasem oderwania od codzienności i przewietrzenia głowy, a dyscyplina
ta zapewnia to w 100%.
K: Co motywuje Cię do działania?
JŚ: Najbardziej motywuje mnie wizja zbliżających się zawodów. W życie prywatne i zawodowe trzeba sprytnie wpleść
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plan treningowy, potocznie mówiąc „coś pojeździć”. Wszystko
po to, żeby później nie umrzeć na dojazdówkach do odcinków
specjalnych. Sama świadomość, że wykonało się założony plan
dodaje pewności siebie. Uwielbiam adrenalinę i rywalizację,
zarówno z samą sobą jak i z innymi.
K: Startujesz od trzech lat. Czy zdarzyły się w tym czasie jakieś zawody, które szczególnie zapadły Ci w pamięć?
JŚ: Na pierwsze zawody, za namową znajomych, zapisałam
się miesiąc po tym jak kupiłam rower. Mówili zapisz się, fajnie będzie (śmiech)… I chyba te pierwsze najbardziej zapadły
mi w pamięć, ponieważ przez cały tydzień ulewnie padało, jak
również w dniu zawodów. Jazda była głównie driftem, już nawet nie pamiętam ile razy się przewróciłam. Ukończyłam na
5 miejscu i wtedy zrozumiałam, że to jest to co chcę robić. Najważniejszymi zawodami były dla mnie mistrzostwa Polski,
które odbyły się w Srebrnej Górze, gdzie udało mi się wywalczyć drugie miejsce. Niemniej jednak każde zawody są dla
mnie ważne i dostarczają wielu emocji. Są doskonałą okazją,
żeby się czegoś nauczyć, przeanalizować błędy, wyciągnąć
wnioski i oczywiście świetnie się bawić w zgranym teamie.
K: Lista Twoich osiągnięć w enduro jest imponująca. Czy
możesz zdradzić, jaka jest Twoja recepta na sukces? To kwestia uporu i ogromnej pracy, czy też odpowiedniego sprzętu?
JŚ: Wszystkie te czynniki są ważne. Przede wszystkim determinacja, chęć rywalizacji i walka do samego końca, bo często
ta walka rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Trzeba walczyć
ze zmęczeniem, z warunkami atmosferycznymi, z rywalami,
a przede wszystkim z czasem. Sprzęt - wiadomo sam nie pojedzie, ale musi być odpowiedni aby zapewnić bezpieczeństwo
i dobrze przygotowany, ponieważ jego dysfunkcje na trasie powodują niepotrzebny stres i wydłużają czas przejazdu. Oczywiście praca włożona podczas przygotowań jest kluczowa, ale
różnie z tym bywa. Nie zawsze się ma tyle czasu na trening ile
by się chciało.
K: Czy dużo kobiet uprawia tę dyscyplinę?
JŚ: Tak, bardzo dużo i z roku na rok przybywa dziewczyn jeżdżących enduro. Mniej natomiast startuje w zawodach, no cóż
nie każda ma żyłkę rywalizacji.
K: Dlaczego enduro przejęło sporą cześć polskiej sceny
rowerowej. W czym tkwi jego magnetyzm?
JŚ: To prawda, staje się coraz popularniejsze. Wynika to z tego,
że rozwija się infrastruktura wokół tej dyscypliny, powstaje
coraz więcej tras o różnym stopniu trudności i całe zaplecza
wraz z wypożyczalniami sprzętu. Jest to tez świetny sposób
na spędzanie czasu z rodziną. Ludzie stają się coraz bardziej
świadomi, cenią sobie wygodę i coraz częściej sięgają po sprzęty z wyższej półki. A przyjemność z jazdy, piękne widoki, czyste powietrze, kontakt z naturą, wysiłek fizyczny i satysfakcja
z pokonywania własnych ograniczeń już samo w sobie ma tyle
wartości, że działa jak magnes.
K: Które miejsce w Polsce ma twoim zdaniem szczególnie
dobre warunki do uprawiania enduro?
JŚ: Z czystym sumieniem mogę polecić miejsca w których już
istnieją trasy rowerowe. Są to m.in. Rabka Zdrój, Bielsko Biała,
Srebrna Góra, Czarna Góra czy Koninki, ale również muszę
zaznaczyć, że enduro można uprawiać wszędzie: w górach,
lasach, na łąkach, tam gdzie są drogi i ścieżki lub ich brak.
Odradzam jazdę po szlakach często uczęszczanych przez
turystów pieszych.
K: Jak wyglądają Twoje przygotowania do nowego sezonu? Ile czasu tygodniowo poświęcasz na trening?
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Jak one wyglądają?
JŚ: Przygotowanie do nowego sezon rozpoczynam w okresie
jesienno-zimowym. Jest to okres gdzie powoli odkładam rower i zamieniam go na narty. Swoje przygotowanie fizyczne
przenoszę na siłownie i salę fitness. Podczas jazy na rowerze
angażowane jest całe ciało i wszystkie partie mięśniowe, nie
tylko same nogi i dlatego to przygotowanie jest bardzo ważne.
Staram się trenować min. 3x w tygodniu i są to treningi siłowe
– wzmacniające, wydolnościowe, wytrzymałościowe, stabilizacyjne - wzmacniające mięśnie głębokie (core) oraz treningi
funkcjonalne, których jestem zwolenniczką.
K: Co możesz poradzić młodym zawodnikom, którzy dopiero
rozpoczynają swoją przygodę z enduro??
JŚ: Jest to kontuzyjny sport, dlatego na pierwszym miejscu
bezpieczeństwo, nie należy przeceniać swoich umiejętności
i jeździć zawsze w kasku - banalnie brzmi, ale z tego co obserwuję to się zdarza. Po drugie wytrwałość. Ktoś kiedyś mądrze
powiedział „kolarstwo to sport porażek, żeby dojść na szczyt
trzeba być mega optymistą i z każdego wyścigu wyciągać te
małe pozytywy, które motywują do dalszej pracy”. I po trzecie każdą dyscyplinę sportu którą uprawiamy musimy lubić,
ma nam sprawiać radość i należy się nią bawić, mimo różnych
potknięć.
K: Zbliża się koniec roku, może kilka słów podsumowania – jak wyglądał u Ciebie rok 2019 i czy uważasz go za
udany?
JŚ: Każdy rok który kończę bez kontuzji uważam za udany.
Klika razy udało mi się stanąć na podium, niejednokrotnie wygrywając, ale największy sukces odnieśliśmy drużynowo jako
team Eskimoo Racing, po raz kolejny stając na najwyższym
stopniu podium w klasyfikacji drużynowej.
K: A jakie masz plany na 2020?
JŚ: W planach mam obstawienie wszystkich zawodów enduro
jakie będą w Polsce, a może się uda wystartować gdzieś za granicą… i oczywiście zawody biegowe w Sułkowicach.
K: O czym marzysz?
JŚ: Marzę o tym, aby jak najwięcej osób zamieniło 4 koła na
2 koła, żeby infrastruktura rowerowa dalej prężnie się rozwijała, żeby powstawało wiele ścieżek i tras rowerowych, nie tylko
w lesie. Jest wtedy szansa, że będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo i czystsze powietrze.
K: Asiu, dziękujemy za rozmowę, życzymy samych sukcesów i trzymamy kciuki za 100% realizację założonych
celów.
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1 Bieg Sułkowicki

Obchody 50 rocznicy nadania praw miejskich Sułkowicom

Dni Sułkowic 2019

XII Jarmark Sułkowicka Jesień
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Międzypokoleniowa Inicjatywa Kulturalno Samokształceniowa

Inauguracja Roku Kulturalnego w SOK

Wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych

35 – lecie UKS „KATANA”

