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zespó³ szkó³ zawodowych i ogólnokszta³c¹cych w su³kowicach

NASZE PRAKTYKI
W BERLINIE

Termin praktyk: 2.03  13.03 2020
Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija
umiejêtnoci i zwiêksza konkurencyjnoæ na krajowym
i europejskim rynku pracy" skierowany jest do uczennic
i uczniów trzecich klas technikum Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach
w nastêpuj¹cych zawodach: technik ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych, technik mechanik CNC, technik
mechatronik, technik urz¹dzeñ i systemów energetyki
odnawialnej. W projekcie bierze udzia³ 25 uczniów.
W ramach projektu uczniowie m.in. odbyli (realizowane
w zagranicznych firmach) 2-tygodniowe praktyki
zawodowe. Miejsca praktyk to restauracje, firmy i zak³ady
przemys³owe w Berlinie w Niemczech. Partnerem
porednicz¹cym w organizacji projektu jest BERLINK ETN
GmbH w Berlinie.

Cele projektu:
 zdobycie przez uczestników projektu dowiadczenia
zawodowego w miêdzynarodowym, wielokulturowym
rodowisku
 nabycie umiejêtnoci, podnosz¹cych konkurencyjnoæ
uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy
 doskonalenie umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem
niemieckim i angielskim
 rozwijanie u uczniów kreatywnoci i mobilnoci,
pozwalaj¹cych na swobodne poruszanie siê na
wspó³czesnym rynku pracy
 rozwijanie umiejêtnoci komunikacji interpersonalnej
i pracy zespo³owej
 poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec
i Berlina
Uczniowie przed wyjazdem skorzystali z obowi¹zkowego
wsparcia jêzykowego w postaci realizacji testów i kursów
jêzykowych na platformie jêzykowej OLS.
Obowi¹zkowy by³ udzia³ uczestników w przygotowaniu
pedagogicznym, kulturowym i jêzykowym w wymiarze
oko³o 50 godzin na osobê, realizowanym przez
dowiadczonych trenerów.
Szko³a zapewni³a organizacjê zajêæ, dojazd i powrót
z Berlina, ubezpieczenie na czas podró¿y i sta¿u oraz

program zwiedzania Berlina. BERLINK przygotowa³ miejsca
praktyk i zakwaterowanie i wy¿ywienie u rodzin
goszcz¹cych. Wspólnie zosta³y przygotowywane
dokumenty ECVET oraz Europass Mobilnoæ. Wzorem
poprzednich lat,
w ramach wspó³pracy su³kowickich szkó³, moglimy
upowszechniaæ rezultaty projektu. W tym roku jednak
odby³o siê to w formie wideoprezentacji dla uczniów szkó³
podstawowych, ich rodziców, przedstawicieli samorz¹du
gminnego oraz powiatowego oraz uczniów naszej szko³y:
m³odzie¿ dzieli³a siê wra¿eniami z pobytu w Berlinie,
podkrelaj¹c, ¿e oprócz umiejêtnoci zawodowych
najwiêksze postêpy poczynili w praktycznej znajomoci
jêzyka niemieckiego i angielskiego, którym musieli siê
pos³ugiwaæ przez dwa tygodnie w domu, pracy, czasie
wolnym, czy te¿ podczas spotkañ z uczniami z ró¿nych
krajów Europy.
Przewidywane rezultaty pozwoli³y na zdobycie
dowiadczenia zawodowego w miêdzynarodowym,
wielokulturowym rodowisku pracy, nabycie umiejêtnoci
zwiêkszaj¹cych mobilnoæ uczestników, udoskonalenie
umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim
i angielskim, komunikacji interpersonalnej i pracy
zespo³owej, poszerzenie wiedzy dotycz¹cej kultury
i obyczajów uzyskanie certyfikatów potwierdzaj¹cych
kwalifikacje (Europass Mobilnoæ, ECVET).
Dowiadczenie z realizacji poprzednich projektów wskazuje,
¿e efekty te oddzia³uj¹ w sposób bezporedni na naszych
m³odszych uczniów, zwiêkszaj¹c ich motywacjê do nauki
przedmiotów zawodowych oraz jêzyka obcego,
zainteresowanie udzia³em w zajêciach praktycznych.
Powoduje równie¿ zainteresowanie szko³¹ uczniów
gimnazjów i ich rodziców oraz miejscowych pracodawców.
Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS+.
Wartoæ projektu to 64.531 euro
Niestety, nasz pobyt w Berlinie zosta³ z powodu rozwijaj¹cej
siê epidemii CORONAWIRUSA skrócony do dwóch tygodni.
A mia³y byæ cztery tygodnie Szkoda.

DODATEK SPECJALNY

s³owo wstêpne

Ostatnich kilka tygodni by³o szczególne trudnym okresem
dla ka¿dego z nas. To co na wiecie, w naszym kraju, w naszej
gminie dzia³o siê na przestrzeni ostatnich 2 miesiêcy, by³o
nie do pomylenia jeszcze jaki czas temu.
Stanêlimy w obliczu epidemii, wobec której bylimy bezradni.
Wiele decyzji musielimy podejmowaæ wrêcz intuicyjnie, ale
zawsze w pierwszej kolejnoci maj¹c na uwadze
bezpieczeñstwo Mieszkañców.
Zamkniête szko³y, kocio³y, place zabaw czy targowisko,
opustosza³e ulice, sklepy, zak³ady pracy to obraz, który
ogl¹dalimy przez ostatnie tygodnie.
Szanowni Pañstwo, chcia³em bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim za zdyscyplinowanie, stosowanie siê do wytycznych
jakie otrzymywalimy od s³u¿b odpowiedzialnych za porz¹dek
i bezpieczeñstwo oraz za stosowanie siê do zarz¹dzeñ jakie
w tym trudnym czasie musia³em podejmowaæ.
Dziêkujê wszystkim odpowiedzialnym za w³aciwe
funkcjonowanie administracji naszej gminy, dziêkujê
dyrektorom placówek owiatowych i podleg³ych instytucji
za odpowiedzialne dzia³anie maj¹ce na uwadze w pierwszej
kolejnoci zapewnienie maksymalnego poziomu
bezpieczeñstwa nas wszystkich.
Trwa pandemia, wszystko stanê³o w pewnym momencie na
g³owie i mimo tego, ¿e teraz wiele obostrzeñ zostaje
zniesionych musimy od nowa uczyæ siê ¿yæ w takich
okolicznociach.
Urz¹d Miejski ca³y czas pracuje, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
Mieszkañców i pracowników urzêdu musielimy wprowadziæ
kilka rozwi¹zañ, które s¹ konieczne, by mo¿na by³o bezpiecznie
obs³ugiwaæ wszystkich, którzy maj¹ jakie sprawy do
za³atwienia w Urzêdzie. Wiem, ¿e wi¹¿e siê to z wieloma
niedogodnociami, ale ju¿ teraz bardzo dziêkujê za
wyrozumia³oæ.

inwestycje. Mimo drastycznego spadku dochodów gminy,
staramy siê realizowaæ zaplanowane inwestycje. Na pewno
s¹ trudnoci organizacyjne w przygotowaniu niektórych
zadañ, w pewnym momencie wszystkie decyzje
administracyjne zosta³y zawieszone, teraz stopniowo wraca
to do normy. Niestety wzrastaj¹ koszty funkcjonowania:
zakup rodków ochrony osobistej, rodków do dezynfekcji
itd. Nie mo¿emy wykluczyæ ¿adnego scenariusza sytuacji
ekonomicznej, gmina to równie¿ dzia³aj¹ce na jej terenie
firmy, które borykaj¹ siê z ró¿nymi k³opotami w zwi¹zku
z koronawirusem. Staramy siê pomóc na ile to mo¿liwe.
Podjêlimy uchwa³y o przesuniêciu terminu p³atnoci podatku
od nieruchomoci, na udokumentowane wnioski s¹ udzielane
zwolnienia z op³at za niektóre zobowi¹zania. To wszystko
powoduje, ¿e konieczne jest podejmowanie czasem trudnych
decyzji, czêæ z nich budzi emocje, ale zapewniam, ¿e s¹ one
g³êboko przemylane. Ten trudny okres to czas, gdzie
potrzebna jest jeszcze wiêksza mobilizacja wszystkich, by jak
najlepiej przeprowadziæ nasz¹ gminê przez stan wywo³any
epidemi¹.
W naszej gminie wiele osób i instytucji ochoczo odpowiedzia³o
na apel o pomoc w szyciu maseczek. Jak Pañstwo pamiêtacie
by³ to moment, w którym ten towar by³ bardzo deficytowy.
Bardzo dziêkujê za solidarnoæ, chêæ pomocy i ofiarnoæ.
To pokazuje nasz¹ si³ê!

Na szczêcie w naszej gminie nie by³o jakich wiêkszych ognisk Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy przyczyniaj¹ siê bymy
zachorowañ, na bie¿¹co przekazujemy Pañstwu dane jakie czuli siê bezpiecznie w czasie epidemii i czuwaj¹ nad tym,
otrzymujemy z sanepidu o iloci osób chorych, na by wszyscy stosowali siê do zaleceñ jakie obowi¹zuj¹.
kwarantannie czy wyleczonych z naszej gminy.
Epidemia, poza niedogodnociami organizacyjnymi niesie za
sob¹ równie¿ negatywne skutki gospodarcze. Gmina, jako
ma³e przedsiêbiorstwo ma swoje dochody i wydatki. Uchwa³a
bud¿etowa zak³ada wp³ywy z podatków i co za tym idzie
zak³ada wydatkowanie tych pieniêdzy na okrelone
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sprawy urzêdowe

Ekodoradca
w Gminie Su³kowice
Jak ju¿ informowalimy w poprzednim numerze KLAMRY,
w grudniu 2019 r. Gmina Su³kowice przyst¹pi³a do
realizacji programu LIFE  Ma³opolska w zdrowej
atmosferze. Celem programu jest przyspieszenie
wdra¿ania dzia³añ s³u¿¹cych poprawie jakoci powietrza,
które zosta³y zaplanowane w ramach Programu Ochrony
Powietrza dla Województwa Ma³opolskiego. W ka¿dej
gminie, która jest partnerem programu zatrudniona
zosta³a osoba - Ekodoradca, która s³u¿y sw¹ fachow¹
wiedz¹ wszystkim Mieszkañcom.
G³ównym zadaniem Ekodoradcy jest udzielanie
Mieszkañcom darmowych porad z zakresu efektywnoci
energetycznej oraz odnawialnych róde³ energii.
Dziêki podpisanej umowie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska nasi Mieszkañcy mog¹ sk³adaæ
wnioski w tutejszym Urzêdzie w ramach programu Czyste

Projekt Wdra¿anie Programu ochrony powietrza dla województwa ma³opolskiego - Ma³opolska w zdrowej atmosferze
LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej

Powietrze, a Ekodoradca pomo¿e w ich wype³nianiu.
Program skierowany jest do w³acicieli i wspó³w³acicieli
domów jednorodzinnych i oferuje dotacjê na wymianê
ród³a ciep³a oraz prace zwi¹zane z termomodernizacj¹.
Od 15 maja wystartowa³a nowa ods³ona programu
Czyste Powietrze. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê
na naszej stronie internetowej.

Zachêcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu
z Ekodoradc¹, a tak¿e do ledzenia bie¿¹cych informacji
z zakresu ekologii na pomocniczym portalu
spo³ecznociowym Facebook Zielona Gmina Su³kowice.
Kontakt do Ekodoradcy:
Iwetta Krasek  Tyñska
tel.: 697 665 508
email: ekodoradca@sulkowice.pl
Tekst.: red.

Racjonalne gospodarowanie wod¹
Coraz wiêcej krajów boryka siê z niedoborami wody.
Powoli problem ten zaczyna pojawiaæ siê tak¿e w ró¿nych
czêciach Polski. Woda jest dobrem niezbêdnym do ¿ycia
oraz codziennego funkcjonowania, dlatego konieczne
jest oszczêdzanie i ograniczanie jej zu¿ycia, aby by³a
dostêpna dla wszystkich. Gospodarowanie wod¹ to
ogromne wyzwanie dla ludzkoci XXI wieku. Zmiany
klimatyczne pog³êbiaj¹ ten problem, tote¿ wa¿ne jest jej
racjonalne wykorzystanie. Co wiêc zrobiæ, aby starczy³o
jej dla wszystkich?
Poni¿ej przedstawiamy kilka wskazówek , które pomog¹
znacz¹co zmniejszyæ zu¿ycie wody w codziennym ¿yciu.
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Bierz prysznic zamiast k¹pieli  wanna po nape³nieniu
mieci ok. 200 litrów wody. Bior¹c piêciominutowy
prysznic jestemy w stanie zmniejszyæ zu¿ycie do
40-50 litrów.



Napraw ciekn¹ce krany  kropla wody to ma³o
(ok. 0,2 ml), ale w skali roku kapi¹cy kran generuje
nawet 260 litrów wody!



Pralkê i zmywarkê uruchamiaj tylko wtedy, kiedy
jest pe³na - jeli bêdziesz stosowaæ siê do tej zasady,
zyskasz spor¹ oszczêdnoæ w porównaniu do prania
czy zmywania rêcznego. Jeli kupujesz nowy sprzêt

AGD zwróæ uwagê nie tylko na klasê energetyczn¹
urz¹dzenia, ale tak¿e na to, czy posiada ono funkcjê
ECO programy skracaj¹ce proces mycia lub prania
oraz zmniejszaj¹ce zu¿ycie wody.


Zbieraj deszczówkê - wodê deszczow¹ mo¿emy
w ³atwy sposób gromadziæ i wykorzystywaæ
w ogrodzie do podlewania rolin lub podczas prac
porz¹dkowych. Takie rozwi¹zanie jest ekologiczne,
niedrogie w realizacji, a w d³u¿szej perspektywie
przyniesie spore korzyci dla portfela i rodowiska
naturalnego.

Naprzeciw potrzebom wynikaj¹cym z deficytu wody
wychodz¹ Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, uruchamiaj¹c
program Moja woda, dziêki któremu w³aciciele domów
jednorodzinnych bêd¹ mogli otrzymaæ dofinansowanie
do za³o¿enia przydomowych instalacji gospodarowania
deszczówk¹. Nabór wniosków rozpocznie siê w lipcu
i bêdzie prowadzony przez WFOiGW.
Woda jest naszym wspólnym skarbem, zadbajmy o to
aby jej nie brak³o!
Tekst: red.
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sprawy urzêdowe

Sesje Rady Miejskiej

W dniu 31 marca 2020 r. odby³a siê nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Su³kowicach, która po raz pierwszy
prowadzona by³a z wykorzystaniem rodków
porozumiewania na odleg³oæ (zdalny tryb obradowania).
G³ównymi tematami sesji by³y sprawozdania:
z dzia³alnoci Gminnej Biblioteki Publicznej, Orodka
Pomocy Spo³ecznej za 2019 r., realizacji zadañ z zakresu
wspierania rodziny: Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Su³kowice na lata 2018-2020, Programu
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz dzia³alnoci
Zespo³u Interdyscyplinarnego dzia³aj¹cego na rzecz
przeciwdzia³ania przemocy na terenie Gminy Su³kowice.
Wszystkie sprawozdania zosta³y przyjête przez Radê
Miejsk¹ podczas przeprowadzonych g³osowañ.
Ponadto Rada zatwierdzi³a Zarz¹dzenie Burmistrza Gminy
Su³kowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamkniêcia
placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów
rekreacyjnych, dla których Zarz¹dc¹ jest Gmina Su³kowice,
a tak¿e Zarz¹dzenie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie
zawieszenia funkcjonowania placu targowego
w Su³kowicach wydane w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem
siê COVID-19. Podczas sesji podjêto ³¹cznie 5 uchwa³,
które dotyczy³y m.in. zmiany Bud¿etu Gminy, udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Mylenickiego
z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi
powiatowej nr K1989K ul. Sportowa od km od 0+000 do
km 0+485 w miejscowoci Su³kowice polegaj¹ca na
wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem. Zmieniony
zosta³ regulamin okrelaj¹cy zasady udzielania dotacji
z bud¿etu Gminy na realizacjê zadañ inwestycyjnych
polegaj¹cych na zmianie systemu ogrzewania opartego
na paliwie sta³ym na ogrzewanie proekologiczne zwanego
dalej ,,Gminnym programem wymiany kot³ów. Przyjêto
tak¿e Program opieki nad bezdomnymi zwierzêtami
oraz zapobiegania ich bezdomnoci na terenie Gminy
Su³kowice na rok 2020.
Kolejna sesja z wykorzystaniem rodków porozumiewania
na odleg³oæ odby³a siê 30 kwietnia 2020 r. podczas sesji
Rada Miejska przyjê³a sprawozdania z dzia³alnoci
Su³kowickiego Orodka Kultury, dzia³alnoci organów
jednostek pomocniczych gminy, realizacji Gminnego
Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz innym Uzale¿nieniom
w Gminie Su³kowice, realizacji Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, dzia³alnoci wietlicy

rodowiskowej za 2019 r. oraz Raport dotycz¹cy
wdro¿enia Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Gminy Su³kowice na lata 2012-2020.
Przedstawiona zosta³a Ocena zasobów pomocy
spo³ecznej za rok 2019. Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
przed³u¿enia terminów p³atnoci rat podatku od
nieruchomoci przedsiêbiorcom bêd¹cym podatnikami
podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Su³kowice,
których p³ynnoæ finansowa uleg³a pogorszeniu w zwi¹zku
z p o n o sze n i e m n e gat y w nyc h ko n s e k we n c j i
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Uchwalono przyst¹pienie Gminy Su³kowice do realizacji
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej
Opieka wytchnieniowa edycja 2020 oraz ustalono
szczegó³owe zasady ponoszenia odp³atnoci za pobyt
w orodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
mieszkañców Gminy Su³kowice. Zmieniono miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Su³kowice dla obszaru wsi Rudnik  w jej granicach
administracyjnych z wy³¹czeniem terenów okrelonych
w uchwale nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej
w Su³kowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej
uchwa³¹ nr L/329/2014 Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 30 padziernika 2014 r. Dokonano tak¿e zmian
w uchwale Bud¿etowej Gminy Su³kowice na 2020 rok
Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
30 grudnia 2019 roku.
W zwi¹zku ze z³o¿onym wypowiedzeniem odwo³ano
Skarbnika Gminy Su³kowice. Powo³ana na stanowisko
Skarbnika Gminy zosta³a Pani Dorota Hodurek.

Nastêpna sesja odby³a siê w dniu 28 maja 2020 r.
G³ównym tematem sesji by³o rozpatrzenie dwóch petycji,
które wp³ynê³y do Rady Miejskiej. Pierwsza z petycji
dotyczy³a zamiaru po³¹czenia klas V w Szkole
Podstawowej nr 1 w Su³kowicach. Natomiast druga
dotyczy³a zamiaru zredukowania liczby klas VI w Szkole
Podstawowej nr 1 w Su³kowicach. Obie petycje nie zosta³y
uwzglêdnione. Ponadto zatwierdzono Zarz¹dzenie
Burmistrza Gminy Su³kowice w sprawie wznowienia
funkcjonowania placu targowego w Su³kowicach oraz
dokonano zmian w uchwale Bud¿etowej Gminy Su³kowice
na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej
w Su³kowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Tekst: Teresa Gatlik

Wspieraj lokalny biznes. Kupuj u s¹siada.
Ekonomiczn¹ si³¹ ka¿dej gminy s¹ lokalne biznesy, które
szczególnie teraz podczas trwania epidemii czekaj¹ na
wsparcie. Wiele firm czêciowo b¹d ca³kowicie straci³o
rynki zbytu, dlatego czas wesprzeæ naszych lokalnych
przedsiêbiorców. Pozwólmy przetrwaæ firmom i zachowaæ
miejsca pracy. To tak¿e od ich istnienia zale¿y przysz³oæ
naszej miejscowej gospodarki, dlatego korzystajmy
z us³ug lokalnych przedsiêbiorców i zaopatrujmy siê
w ma³ych, prywatnych sklepach. Nie bez znaczenia jest
równie¿ wybór artyku³ów z oznaczeniem PRODUKT
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POLSKI. Siêgaj¹c po artyku³y z takim symbolem
konsument ma pewnoæ, ¿e zosta³y one wytworzone
w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na
sklepowych pó³kach ma to niebagatelne znaczenie,
a w efekcie przyczynia siê tak¿e do budowania
patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzeda¿y
polskiej ¿ywnoci. B¹dmy zatem solidarni z naszymi
przedsiêbiorcami i rolnikami, wspieraj¹c krajow¹
gospodarkê i jednocz¹c siê we wspólnych dzia³aniach.
Kupuj wiadomie. Twój wybór ma ogromne znaczenie.
Tekst: red.
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Ekspresem przez Gminê - inwestycje

1

4

1. Zakoñczono roboty budowlane na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Su³kowicach.
Zdemontowano 94 okna nieotwieralne i 3 sztuki drzwi
balkonowych, zamontowano 84 sztuki nowych okien
nieotwieralnych, 10 sztuk okien uchylnych i 3 sztuki
drzwi balkonowych. Wymieniono parapety
zewnêtrzne od strony pó³nocnej.
2. Zakoñczono malowanie elewacji pó³nocnej na
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Su³kowicach. Wyczyszczono i wymalowano kraty
okienne. Wymalowano wewnêtrzn¹ cianê hali
sportowej, na antresoli.
3. Zakoñczono roboty remontowe w pomieszczeniach
przy ul. Sportowej 45 w Su³kowicach. W ramach prac
dokonano adaptacji pomieszczeñ na potrzeby
siedziby Pogotowia Ratunkowego w Su³kowicach.
Zamontowano równie¿ wiatê dla postoju karetki.
4. Zakoñczy³o siê czyszczenie zbiornika wodnego na
terenie zalewu rekreacyjnego w Su³kowicach. Zebrano
kilka ton mu³u i glonów. Wyczyszczono wlot i wylot
ze zbiornika.
5. Rozpoczê³y siê roboty remontowe w Przedszkolu
Samorz¹dowym Nr 2 w Su³kowicach, polegaj¹ce na
utworzeniu dodatkowego oddzia³u przedszkolnego
dla dzieci. Trwa demonta¿ starych elementów
budowlanych, m.in. zabudowy ze cianek g-k, pod³óg,
rozbiórka sanitariatów wraz z przeróbk¹ instalacji
wewnêtrznych.
6. Trwa budowa sali sportowej w Biertowicach.
Wykonywane s¹ prace wykoñczeniowe, poprawki
malarskie, sprz¹tanie terenu budowy i zagospodarowanie
terenów zielonych. Pod koniec czerwca planowany
jest odbiór inwestycji.
7. Og³oszono przetarg na modernizacjê drogi Kubanówka
 Etap II w Su³kowicach.
8. Wykonano obmiary i wycenê prac modernizacji
odcinka drogi Starcówka w Rudniku.
9. Trwaj¹ prace przygotowawcze przed og³oszeniem
przetargu dla Rewitalizacji centrum Harbutowic,
polegaj¹cej na utworzeniu placu zabaw i elementów
ma³ej architektury na terenie znajduj¹cym siê
w pobli¿u Domu Kultury i Remizy OSP.
10.Ustalono zakres prac przy parkingu ko³o Kocio³a
w Harbutowicach w ramach Funduszu So³eckiego.
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11.Wykonano obmiary i przygotowano czêæ dokumentacji
przetargowej dla zadania Modernizacja drogi Kozówka
w Harbutowicach.
12.Wykonano obmiary i wycenê prac drogi nr 1466
w Krzywaczce w ramach Funduszu So³eckiego.
W ramach pomocy ze strony Mieszkañców zosta³a
wykonana podbudowa pod przysz³¹ nawierzchniê
docelow¹.
13.Zakoñczono prace remontowe na ul. Sportowej,
polegaj¹ce na wykonaniu chodni ka wraz
z odwodnieniem. Inwestycja zrealizowana ze rodków
gminy oraz Powiatu Mylenickiego.
14.Jak w poprzednich latach ma miejsce sprz¹tanie
gminy przez Grupê Gospodarcz¹. Od pocz¹tku
roku 2020 r. zebrano ok. 33 tony mieci w piêciu
miejscowociach Gminy, m.in. z terenów
rekreacyjnych, placów zabaw, lasów, ulic.
Tekst: Wojciech Bargie³, fot.: Paulina Wêgrzyn

Pierwsze rondo
w Gminie Su³kowice
Zakoñczona zosta³a przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr K1939 i K1940 w Krzywaczce, polegaj¹ca
na przekszta³ceniu skrzy¿owania dróg na trzywylotowe
rondo, po³o¿eniu nawierzchni bitumicznej na jezdni
oraz budowie chodnika z kostki betonowej wraz
z odwodnieniem. Ca³kowita wartoæ zadania wynios³a
985 873,55 z³ w tym: dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorz¹dowych - 585 543,00 z³, ze rodków
Powiatu Mylenickiego - 400 330,55 z³, ze rodków
Gminy Su³kowice 160 000,00.
Tekst i fot.: P. Wêgrzyn
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Zebrania wiejskie w Gminie Su³kowice
Iwetta Krasek-Tyñska, która przedstawi³a specyfikê swojej
pracy, g³ówne zadania do których nale¿¹ m.in. wspieranie
wdra¿ania Programu ochrony powietrza, pozyskiwanie
rodków zewnêtrznych na dzia³ania ograniczaj¹ce emisjê
zanieczyszczeñ oraz mobilizowanie Mieszkañców gminy do
zaanga¿owania siê w te dzia³ania. Mieszkañcy mog¹ zwróciæ
siê do ekodoradcy o poradê w zakresie najbardziej
efektywnych sposobów ograniczenia niskiej emisji i róde³
finansowania. Ekodoradca bêdzie równie¿ prowadzi³
edukacjê wród Mieszkañców w zakresie oszczêdnoci
zu¿ycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyci
z wymiany róde³ ciep³a.
Pierwsze w tym roku zebrania wiejskie odby³y siê 14 czerwca
br., a mo¿liwe to by³o po zmianie przepisów zwi¹zanych
z ograniczeniem gromadzenia siê osób, ale przy zachowaniu
dodatkowych rodków bezpieczeñstwa.
Na pocz¹tek przeprowadzone zosta³y zebrania w Rudniku
i Krzywaczce. G³ównym tematem bie¿¹cych zebrañ jest
uchwalenie planów finansowo-rzeczowych, które
umo¿liwiaj¹ So³tysom rozdysponowanie rodków
finansowych przeznaczonych w bud¿ecie gminnym dla
So³ectwa. Wiêkszoæ rodków finansowych w Rudniku
i Krzywaczce Mieszkañcy zdecydowali siê przeznaczyæ na
zakup elementów betonowych i kruszywa oraz us³ugi sprzêtu
w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg
wewnêtrznych.
So³tys Rudnika Zofia Góralik i So³tys Krzywaczki Janusz Starzec
przedstawili równie¿ swoje sprawozdania z realizacji zadañ
i dzia³alnoci so³ectwa za rok 2019.
Z kolei Burmistrz Artur Grabczyk zapozna³ Mieszkañców
Rudnika i Krzywaczki z inwestycjami zrealizowanymi na
terenie danych so³ectw w 2019 roku i tymi, które planowane
s¹ na 2020 rok.
Wród g³ównych pytañ jakie pada³y podczas zebrañ by³y te
dotycz¹ce podwy¿szenia op³at za wywóz mieci i mo¿liwoci
zastosowania zni¿ek, owietlenia dróg, budowy chodników
i naprawy dróg, wprowadzenia nazw ulic czy te¿ budowy
kanalizacji w Krzywaczce.
W zebraniach wzi¹³ udzia³ zatrudniony w urzêdzie ekodoradca
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Dodatkowo w Rudniku Dyrektor ZPO Konrad Gomulak
przedstawi³ obszern¹ prezentacjê o tym, jak rozwija siê
placówka owiatowa w Rudniku, m.in. poprzez wykonane
remonty i naprawy; udzia³ w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie mLegitymacji i dziennika
elektronicznego, ca³odobowy monitoring zespo³u czy te¿
wprowadzone narzêdzia pracy zdalnej. Z kolei pani So³tys
Zofia Góralik, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Rudnika Diabelski Kamieñ wraz z Burmistrzem Arturem
Grabczykiem i Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Waldemarem Wolskim wrêczyli nagrody obecnym na
zebraniu laureatom konkursu na najpiêkniejszy wystrój
bo¿onarodzeniowy gospodarstwa domowego w Rudniku.
21 czerwca br. odby³o siê zebranie wiejskie w Harbutowicach,
na którym podobnie jak w Rudniku i Krzywaczce zosta³
uchwalony plan finansowo-rzeczowy, a Mieszkañców
zapoznano z zadaniami ekodoradcy zatrudnionego w ramach
projektu LIFE.
So³tys Izabela Starowicz przedstawiaj¹c swoje sprawozdanie
z dzia³alnoci za rok ubieg³y zaapelowa³a do Mieszkañców
Harbutowic o to, aby w miarê swoich mo¿liwoci równie¿
sami zadbali o przydro¿ne studzienki, kratki, czy zarastaj¹ce
rowy i pobocza wykazuj¹c siê przy tym zaanga¿owaniem
we wspólne dobro i wizerunek miejscowoci.
Kolejne zebranie wiejskie planowane jest 5 lipca br.
w Biertowicach.
Tekst i fot.: Monika Widlarz
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Koronawirus
w gminie
Su³kowice
Tekst: red.
Pandemia koronawirusa jest okresem, które na trwa³e
zmieni wiat. Przez najbli¿szy czas nasze ¿ycie bêdzie
dzieli³o siê na czas przed, w trakcie i po
ogólnowiatowej epidemii.
Epidemia wywróci³a nasze ¿ycie do góry nogami.
Z dnia na dzieñ zosta³y zamkniête szko³y, granice pañstw,
ograniczona zosta³a nasza swoboda w poruszaniu siê.
Niemal¿e w jednej chwili zatrzyma³ siê ca³y wiat.
Zewsz¹d bombardowa³y nas wiadomoci i nowe
doniesienia. Niepewnoæ, obawa przed nieznan¹ chorob¹,
strach o starszych i czêsto schorowanych cz³onków
rodziny, lêk przed utrat¹ pracy to uczucia, które wszystkim
nam towarzyszy³y na co dzieñ przez ostatnie miesi¹ce.
Równie¿ przed tutejszym Samorz¹dem stanê³y zupe³nie
nowe zadania, wprowadzenia odpowiednich procedur
zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo Klientów Urzêdu. Aby
umo¿liwiæ Mieszkañcom za³atwienie wielu spraw bez
koniecznoci bezporedniego kontaktu, uruchomiane
zosta³y specjalne, bezporednie numery telefonów
u³atwiaj¹ce kontakt z pracownikami Urzêdu, a przed
wejciem do budynku wystawiono specjaln¹ skrzynkê
podawcz¹. Wprowadzono równie¿ dwuzmianowoæ
pracy, umo¿liwiaj¹c Mieszkañcom za³atwienie spraw
w dogodnej dla nich porze. Wszystkie powy¿sze
dzia³ania mia³y na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
siê koronawirusa, a zarazem zapewnienie funkcjonowania
Urzêdu. Przy wspó³pracy z Orodkiem Pomocy Spo³ecznej
w Su³kowicach zorganizowana zosta³a akcja pomocy
starszym s¹siadom. Osoby starsze, samotne, schorowane
czy te¿ przebywaj¹ce na kwarantannie mog³y zwróciæ
siê o pomoc do pracowników OPS w za³atwieniu
spraw codziennych tj. zakupy czy wykupienie leków.
Przed nie lada wyzwaniem stanê³y równie¿ wszystkie
placówki owiatowe, które od po³owy marca dzia³aj¹
w trybie nauczania na odleg³oæ. Uczniowie zamiast
w klasach, zasiadaj¹ przed komputerami. Niestety wielu
uczniów nie posiada³o sprzêtu, na którym mog³oby
realizowaæ podstawy programowe. Aby wyrównaæ ich
szanse w procesie kszta³cenia na odleg³oæ Gmina
Su³kowice pozyska³a rodki na zakup komputerów
z programu Zdalna szko³a i Zdalna szko³a plus.
Pozytywnym aspektem nowej rzeczywistoci okaza³a siê
po raz kolejny nasza spo³ecznoæ. Wielokrotnie jako
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mieszkañcy Gminy w obliczu tragedii lub zagro¿enia
pokazalimy, ¿e umiemy siê zjednoczyæ i pomagaæ.
Spontanicznie po og³oszeniu nakazu zakrywania ust
w miejscach publicznych powsta³a inicjatywa maj¹ca
na celu uszycie maseczek, w któr¹ w³¹czyli siê
Mieszkañcy naszej Gminy poprzez przekazanie
materia³ów, pomoc w szyciu, udostêpnienie maszyn
i lokalu. Podobnie z w³asnej inicjatywy nauczyciele
z ZPO w Harbutowicach wykonali przy³bice, które
zosta³y przekazane do Szpitala Klinicznego
im. Józefa Babiñskiego w Krakowie oraz naszych
placówek owiatowych. Równie¿ lokalne firmy
przekaza³y maseczki da Mieszkañców naszej Gminy.
Oprócz maseczek uszytych w ramach akcji Su³kowice
szyj¹ maseczki zakupionych zosta³o z bud¿etu Gminy
jeszcze 7200 sztuk . W tym miejscu pragniemy
podziêkowaæ wszystkim organizacjom spo³ecznym,
wolontariuszom oraz ludziom dobrej woli za pomoc.
Dziêkujemy osobom szyj¹cym maseczki, wykonuj¹cym
przy³bice a tak¿e tym, którzy pe³ni¹c swoje zawodowe
obowi¹zki s¹ szczególnie nara¿eni na niebezpieczeñstwo
zara¿enia wirusem. Ogromne podziêkowania nale¿¹
siê s³u¿bom medycznym, lekarzom, pielêgniarkom
kierowcom komunikacji publicznej, ekspedientkom,
farmaceutom, a tak¿e wszystkim tym, którzy maj¹
bezporedni kontakt z klientem.
Tekst: red.

Dni Su³kowic odwo³ane
Szanowni Pañstwo, na dzieñ dzisiejszy nie wiemy jak
potoczy siê trudna sytuacja panuj¹ca w naszym kraju
i na wiecie. Z uwagi na aktualny stan epidemii podj¹³em
decyzjê o odwo³aniu tegorocznych Dni Su³kowic
zaplanowanych na pierwszy weekend lipca. Czas na tego
rodzaju wydarzenia jeszcze nadejdzie. Teraz jednak
musimy skoncentrowaæ siê przede wszystkim na walce
z epidemi¹ i ochronie ¿ycia i zdrowia Mieszkañców naszej
gminy. Na Dniach Su³kowic - mam nadziejê - spotkamy
siê za rok, a tymczasem ¿yczê Pañstwu du¿o zdrowia
i wytrwa³oci.
Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Su³kowice
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Maseczki dla Mieszkañców Gminy Su³kowice
W dobie trwaj¹cej epidemii COVID-19 w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania siê wirusa, zakrywanie nosa i ust sta³o
siê obowi¹zkowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo
Mieszkañców Gminy Su³kowice Urz¹d Miejski podj¹³
dzia³ania ochronne i zamówi³ maseczki wielokrotnego
u¿ytku. Jednak ze wzglêdu na ogromne zapotrzebowanie
rodków ochrony indywidualnej i d³ugi czas oczekiwania
na zamówienie - pozosta³¹ iloæ maseczek postanowilimy
uszyæ sami. Tak zrodzi³ siê pomys³ akcji Su³kowice szyj¹
maseczki. Dziêki inicjatywie Mieszkanki Su³kowic,
udostêpniaj¹cej lokal wyposa¿ony w maszyny, w ci¹gu
kilkunastu dni powstawa³y pierwsze serie maseczek
ochronnych, które tworzy³y pracownice Przedszkola
Nr 2 w Su³kowicach, Szko³y Podstawowej nr 2
w Su³kowicach, Zespo³u Placówek Owiatowych
w Biertowicach, Zespo³u Placówek Owiatowych
w Rudniku, wietlicy rodowiskowej oraz Urzêdu
Miejskiego w Su³kowicach. Chêæ pomocy zg³osi³y równie¿
Panie - Mieszkanki Harbutowic, Su³kowic oraz Rudnika,
a tak¿e pracownice rodowiskowego Domu Samopomocy
w Su³kowicach i Zespo³u Placówek Owiatowych
w Harbutowicach - szyj¹c w domach oraz miejscach pracy.
W efekcie do akcji w³¹czy³o siê ponad 30 osób, dziêki
którym uda³o siê uszyæ ponad 2 tysi¹ce sztuk. Maseczki
zosta³y rozprowadzone wród Mieszkañców ca³ej Gminy
przez pracowników Grupy Gospodarczej.
Akcja szycia maseczek, nie mog³aby siê udaæ bez
bezinteresownej pomocy, wsparcia i powiêcenia
zaanga¿owanych w ni¹ osób. Ich postawa niech stanowi
przyk³ad troski o innych, która umocni wiarê w dobro
i chêæ niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Za to szczególnie
im dziêkujemy, a widok maseczek zas³aniaj¹cych usta
i nosy zdrowych Mieszkañców pokazuje, ¿e by³o warto.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Przy³bice made in Harbutowice
Przy³bice made in Harbutowice to has³o inicjatywy
z jak¹ wysz³y nauczycielki ZPO w Harbutowicach - panie:
Magdalena Æwikliñska-Bogda³, Marzena Kaleta, Marta
Szczurek oraz Ma³gorzata Paj¹k przy wsparciu Rady
Rodziców Szko³y. Tworzone przez nie metod¹ cha³upnicz¹
przy³bice trafi³y m.in. do Szpitala Klinicznego im. Józefa
Babiñskiego w Krakowie oraz wszystkich jednostek
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owiatowych na terenie Gminy Su³kowice.
Dziêkujemy za zaanga¿owanie! Taka postawa naszych
Mieszkanek napawa dum¹ i pokazuje, ¿e wród nas nie
brakuje ludzi gotowych do szlachetnych
i bezinteresownych dzia³añ.
Tekst: P. Wêgrzyn
Fot: Magdalena Æwikliñska-Bogda³
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Nowe samorz¹dy  jak to by³o u nas?
Blisko 30 lat temu w Polsce dokona³y siê zmiany ustrojowe,
po których wolna ojczyzna mog³a wreszcie wzi¹æ g³êboki
oddech. Rozpisywa³y siê o nich na pierwszych stronach
wszystkie ówczesne dzienniki, a wiêkszoæ mieszkañców
jeszcze je dobrze pamiêta. Do dzi te wspomnienia budz¹
w Polakach silne emocje.
W tej informacji chcemy jednak ograniczyæ siê do
przytoczenia suchych historycznych faktów.
Wybory do rad gmin w 1990 roku zosta³y zarz¹dzone na
dzieñ 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza
Mazowieckiego. Mia³y to byæ pierwsze po 40 latach wybory
do samorz¹du terytorialnego w Polsce. Ustawa z dnia
8 marca 1990 roku O samorz¹dzie gminnym, wprowadzi³a
zmiany w strukturze i funkcjonowaniu gminy jako jednostki
samorz¹du terytorialnego. To ona wyznaczy³a pierwsze sesje
nowo wybranych rad i to ona nakreli³a kszta³t przysz³ego
samorz¹du. W Su³kowicach 5 czerwca 1990 roku, 22 radnych
 bo tyle liczy³a ówczesna rada - podczas Inauguracyjnej
Sesji Rady Miasta i Gminy Su³kowice z³o¿y³o lubowanie.
Byli to: Biela Józef, Chmielik Karol, Dunaj Józefa, Fus Tadeusz,
Gancarczyk Roman, Gumularz Adam, Hodurek Jan,
Ko³odziejczyk W³adys³awa, Korpal Aleksandra, Kublik Jan,

Kolak Stanis³aw, Kufrej Stanis³aw, Magiera Jan, Pi¹tkowska
Stanis³awa, Socha Jan, Szewczyk Janusz, Szczepaniak
Stanis³aw, Zadora Józef, Zadora Stanis³aw, Liszka Anna, Zajda
Helena, Ziembla Józef. Podczas tej sesji dokonano równie¿
wyboru przewodnicz¹cego Rady Gminy, którym zosta³ Jan
Socha, a tak¿e delegata na sejmik wojewódzki w osobie
Stanis³awa Kufreja. Na kolejnej sesji 11 czerwca zostali
powo³ani zastêpcy przewodnicz¹cego rady (Aleksandra
Korpal, W³adys³awa Ko³odziejczyk), zarz¹d (Kufrej Stanis³aw,
Zadora Stanis³aw, Ziembla Józef) oraz pierwszy burmistrz
Miasta i Gminy Su³kowice, którym zosta³ Adam Gumularz.
Powo³ano Wice-Burmistrzów, Sekretarza, Skarbnika
i Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego. Tak zapocz¹tkowano
samorz¹dnoæ w Su³kowicach.
Nie sposób jednak nie wspomnieæ tutaj równie¿ o jubilatce.
Pierwszy egzemplarz Gazety Gminnej Klamra ukaza³ siê
15 lipca 1990 roku. Pismo zosta³o powo³ane przez Radê
Miasta i Gminy Su³kowice. Autorem nazwy by³ pan Stanis³aw
Repeæ, a gazeta przez pierwsze 3 numery ukazywa³a siê jako
Gminna Gazeta Lokalna.
Tekst: Maciej Ziembla
Izba Tradycji przy GBP w Su³kowicach

Maseczki
od Powiatu Mylenickiego

3 000 sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego u¿ytku
dla Mieszkañców Gminy Su³kowice odebra³ Burmistrz Artur
Grabczyk od przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Mylenicach. Otrzymane maseczki zosta³y przekazane
Mieszkañcom Gminy Su³kowice.
Obowi¹zek zas³aniania ust i nosa oraz zachowania dystansu
2 metrów w przestrzeni publicznej nadal obowi¹zuje.
Stosujmy siê do rz¹dowych zaleceñ, zw³aszcza znajduj¹c siê
w ogólnodostêpnych, zamkniêtych pomieszczeniach czy
komunikacji publicznej. Pamiêtajmy, ¿e maseczki ograniczaj¹
rozprzestrzenianie wirusa przez osoby chore, nie posiadaj¹ce
objawów choroby.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Bezpieczny stra¿ak
Kolejne rodki w wysokoci 113 800,00 z³ pozyskano dla
gminnych jednostek OSP. 55 987,33 z³ otrzymano w ramach
programu BEZPIECZNY STRA¯AK na Zakup wyposa¿enia
samochodu bojowego dla OSP w Rudniku oraz sprzêtu
ratowniczo-ganiczego dla pozosta³ych jednostek z terenu
Gminy Su³kowice. Pozosta³a kwota to rodki z Funduszu
So³eckiego Wsi Rudnik i bud¿etu Gminy Su³kowice.
Kwota 10 280,00 z³, w tym pozyskane 5 140,00 z³ w ramach
Programu MA£Y STRA¯AK trafi do MDP z terenu Gminy
Su³kowice w postaci dresów sportowych. Drug¹ po³owê
kwoty stanowi¹ rodki MDP Biertowice, pozyskane z bud¿etu
Gminy Su³kowice w ramach konkursu z zakresu po¿ytku
publicznego.
Tekst i fot.: Jakub wiat³oñ
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Katalog Us³ug Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych Mieszkañców
- Klientów, pracownicy Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
zaktualizowali opracowane karty us³ug, które maj¹ pomóc
Klientom przy za³atwianiu wiêkszoci spraw urzêdowych.
Karty us³ug zosta³y usystematyzowane wed³ug zakresu
dzia³ania komórek organizacyjnych tutejszego Urzêdu.
Opisane zosta³y procedury najczêciej za³atwianych spraw
urzêdowych z uwzglêdnieniem potrzebnych
druków, które mo¿na pobraæ ze strony internetowej
www.urzad.sulkowice.pl w zak³adce DLA MIESZKAÑCÓW
 KATALOG US£UG lub bezporednio w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
(www.bip.malopolska.pl/umsulkowice).

Karty informacyjne zawieraj¹: nazwê us³ugi, nazwê
komórki organizacyjnej, które je za³atwia, sposób i miejsce
z³o¿enia oraz wydawania dokumentów, wykaz
wymaganych dokumentów od wnioskodawcy, informacjê
o terminie, op³acie oraz trybie odwo³awczym, podstawê
prawn¹. Do niektórych kart zosta³y opracowane gotowe
wnioski i formularze do pobrania. Dziêki kartom Klienci
mog¹ sprawdziæ, jak d³ugo nale¿y oczekiwaæ na
za³atwienie danej sprawy lub jak¹ op³atê nale¿y wczeniej
uiciæ, by otrzymaæ wnioskowane dokumenty.
Mamy nadziejê, ¿e informacje zawarte w kartach u³atwi¹
naszym Klientom dostêp do us³ug wiadczonych przez
Urz¹d Miejski w Su³kowicach oraz przybli¿¹ sposób
za³atwienia danej sprawy.
Tekst: red.

Pomoc dla przedsiêbiorców
Czêæ firm musia³o zawiesiæ lub zamkn¹æ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, a innym znacznie spad³y obroty i grozi im
utrata p³ynnoci finansowej. Ma to zwi¹zek z trwaj¹cym
w Polsce stanem epidemii i wprowadzonymi przez Rz¹d
ograniczeniami. Gmina Su³kowice chc¹c w tym trudnym
czasie wesprzeæ przedsiêbiorców i pomóc im w utrzymaniu
miejsc pracy podjê³a decyzje m. in. o umorzeniach dla
przedsiêbiorców z tytu³u najmu lub dzier¿awy nieruchomoci
gminnych. W celu uzyskania zgody na umorzenie lub
uzyskanie ulgi nale¿y z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim
w Su³kowicach. Wnioski wraz z za³¹cznikami dostêpne s¹
na stronie sulkowice.pl w zak³adce COVID-19.
Ponadto Rada Miejska w Su³kowicach podjê³a uchwa³ê
w sprawie przed³u¿enia terminów p³atnoci rat podatku od

nieruchomoci przedsiêbiorcom bêd¹cym podatnikami
podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Su³kowice,
których p³ynnoæ finansowa uleg³a pogorszeniu w zwi¹zku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
Ulga przys³uguje przedsiêbiorcom wymienionym w za³¹czniku
Nr 1 do powy¿szej uchwa³y, dostêpny w Biuletynie Informacji
Publicznej. Równie¿ przedsiêbiorcy którzy zawiesili swoj¹
dzia³alnoæ i nie generuj¹ w tym czasie odpadów
po uprzednim zg³oszeniu tego faktu do Zak³adu Gospodarki
Komunalnej Su³kowice Sp. z o.o. nie bêd¹ obci¹¿ani kosztami
wywozu odpadów na okres zawieszenia dzia³alnoci.

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach
istnieje mo¿liwoæ potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Profil Zaufany to elektroniczne dane osoby posiadaj¹cej
konto na ePUAP, które pozwalaj¹ na jej identyfikacjê.
Posiadacz profilu zaufanego uzyskuje dostêp do funkcji
podpisu zaufanego  podpisu elektronicznego
umo¿liwiaj¹cego uwierzytelnienie dokumentów
elektronicznych wnoszonych do organów administracji
publicznej poprzez Internet bez wychodzenia z domu.
W celu uzyskania potwierdzenia Profilu Zaufanego nale¿y
za³o¿yæ konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl)
lub w systemie Profil Zaufany (https://pz.gov.pl), gdzie wraz
z za³o¿onym kontem system automatycznie wysy³a wniosek
o nadanie Profilu Zaufanego, który do 14 dni musi zostaæ

potwierdzony w jednym z Punktów Potwierdzaj¹cych,
a tak¹ mo¿liwoæ posiada Urz¹d Miejski w Su³kowicach.
Informacje zwi¹zane z potwierdzeniem Profilu mo¿na uzyskaæ
pod numerem: 12 273 20 75 wew. 14 w godzinach pracy
urzêdu.
Udaj¹c siê do urzêdu w celu potwierdzenia swojej to¿samoci
nale¿y pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ wa¿nego dowodu
osobistego lub paszportu.
Dodatkowo informujemy, ¿e us³uga jest bezp³atna, a Profil
Zaufany jest wa¿ny 3 lata od potwierdzenia wniosku,
a posiadacz Profilu mo¿e sam w dowolnym momencie
przed³u¿yæ jego wa¿noæ.
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Renowacja zbiorowej mogi³y ofiar hitleryzmu w Su³kowicach
Gmina Su³kowice otrzyma³a dofinansowanie na prace
renowacyjne zbiorowej mogi³y zamordowanych przez
Niemców 24 VII 1943 r. Su³kowiczan, znajduj¹cej siê na
Cmentarzu Parafialnym w Su³kowicach. Dotacja pochodzi
ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.
G³ównym celem planowanych prac jest wykonanie
prawid³owego posadowienia pomnika. Z tego wzglêdu
zachodzi koniecznoæ jego rozbiórki na poszczególne
elementy. W drugim etapie prace maj¹ obj¹æ rozbicie
i usuniêcie wadliwego fundamentu betonowego oraz
wykonanie nowego fundamentu. W kolejnym etapie
pierwotne elementy pomnika maj¹ zostaæ oczyszczone ze
starej zaprawy murarskiej oraz zanieczyszczeñ
atmosferycznych i biologicznych, a nastêpnie u¿yte do

odbudowy pomnika zgodnie z pierwotnym za³o¿eniem.
Zakres prac obejmie ponadto wymianê zniszczonych ciosów
oraz wykonanie stosownych zabiegów konserwatorskich:
wzmocnienie strukturalne piaskowca, uzupe³nienie ubytków.
Demonta¿ obiektu oraz kompleksowa konserwacja obiektu
pozwol¹ zabezpieczyæ go przed dalsz¹ degradacj¹ i przywróciæ
do pierwotnego stanu. W ramach zadania wykonana zostanie
renowacja 4 p³yt grobowych oraz odnowienie cie¿ek
i kwietników wokó³ pomnika i grobów.
Ca³kowity koszt zadania wyniesie oko³o 28 tys. z³
w tym 13 607,00 z³ dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, reszta to wk³ad w³asny
z bud¿etu Gminy Su³kowice na rok 2020.
Tekst: red.

Rewitalizacja centrum Harbutowic

Harbutowice zyskaj¹ nowy teren rekreacyjny w centrum
miejscowoci dziêki podpisanej w dniu 26 marca 2020 r.
umowie o dofinansowanie pomiêdzy Gmin¹ Su³kowice a
Województwem Ma³opolskim, na realizacjê projektu pn.
Rewitalizacja centrum Harbutowic poprzez budowê placu
zabaw w m. Harbutowice. Projekt realizowany bêdzie ze
rodków bud¿etu Gminy Su³kowice oraz z dofinansowania
uzyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020.

zlokalizowanych obok Centrum Kultury. Wykonane zostan¹
roboty ziemne maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i wyrównanie
terenu, zakupione zostan¹ urz¹dzenia zabawowe zarówno
dla m³odszych jak i starszych dzieci, urz¹dzenia si³owni na
wolnym powietrzu. Teren zostanie równie¿ wyposa¿ony
w stojaki na rower, ³aweczki, urz¹dzenia do gier. Wykonane
zostan¹ nasadzenia i ci¹gi piesze. Ca³oæ projektu zosta³a
zaprojektowana w ten sposób, aby by³ on dostêpny tak¿e
dla osób z niepe³nosprawnosciami.

Wartoæ projektu wyniesie: 426.238,28 z³, w tym
dofinansowanie 316.859,17 z³ i swoim zakresem obejmie
utworzenie placu zabaw z bezpieczn¹ nawierzchni¹ oraz
si³owni zewnêtrznej o powierzchni ok. 626 m 2

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie miejsca do
spêdzania czasu zarówno dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
oraz osób z niepe³nosprawnosciami.
Tekst: red.

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Su³kowice
W tym roku rozpoczê³a siê realizacja projektu pn. ,,Rozwój
edukacji przedszkolnej w Gminie Su³kowice dotycz¹cego
Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 w Su³kowicach.
Wniosek opracowany przez pracowników Urzêdu
Miejskiego w Su³kowicach zosta³ z³o¿ony w 2019 r. do
Ma³opolskiego Centrum Przedsiêbiorczoci w Krakowie
i uzyska³ wysok¹ punktacjê przez instytucjê og³aszaj¹c¹
nabór. W tym roku podpisana zosta³a umowa
o dofinansowanie, która zak³ada realizacjê projektu
w latach 2020-2021. Wartoæ projektu wynosi:
590 793,70 z³, w tym kwota dofinansowania: 502 174,54 z³.
Zadanie obejmuje swoim zakresem wiele elementów,
które w ca³oci sprawi¹, ¿e placówka bêdzie w stanie od
wrzenia 2020 r. otworzyæ nowy oddzia³ przedszkolny,
a tak¿e bêdzie zdecydowanie lepiej doposa¿ona. Przede
wszystkim w ramach projektu realizowane s¹ prace
remontowo-adaptacyjne dla nowego - szóstego oddzia³u
przedszkolnego, o tym na jakim s¹ etapie mo¿na
przeczytaæ w dziale Ekspresem przez gminê - inwestycje.
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Kolejnym elementem projektu jest zakup wyposa¿enia
w postaci mebli, zabawek, urz¹dzeñ multimedialnych
(monitor interaktywny, dwa laptopy, programy
edukacyjne), czêciowego wyposa¿enia kuchni,
przyrz¹dów do zajêæ muzyczno-ruchowych. Projekt daje
tak¿e szanse kadrze pedagogicznej na realizacjê form ich
dokszta³cania, dwóch nauczycieli dosta³o mo¿liwoæ
czêciowego pokrycia kosztów studiów podyplomowych,
a tak¿e ca³oæ grona pedagogicznego odbêdzie szereg
szkoleñ pod k¹tem kreatywnej pracy z dzieæmi. Projekt
pozwoli tak¿e od wrzenia 2020 r. prowadziæ w przedszkolu
zajêcia dodatkowe takie jak: zajêcia plastyczne, muzycznoruchowe, gimnastyka korekcyjna, zajêcia z logopedii.
W ramach projektu Gmina bêdzie mog³a pokryæ przez
okres 12 miesiêcy koszty funkcjonowania nowo
otwieranego oddzia³u przedszkolnego.
Obecnie poza trwaj¹cymi pracami remontowymi
odbywaj¹ siê dostawy wyposa¿enia, które zapewne
najbardziej uciesz¹ we wrzeniu wszystkie dzieci.
Tekst: red.
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OG£OSZENIE
Burmistrz Gminy Su³kowice og³asza ustny przetarg nieograniczony na
wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2

usytuowanego w budynku komunalnym w Su³kowicach - Rynek
(przystanek PKS), stanowi¹cym w³asnoæ Gminy Su³kowice,
na okres 3 lat z mo¿liwoci¹ przed³u¿ania na lata kolejne.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 06.07.2020 r. o godz. 10.00
w budynku Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach - Rynek 1, pok. nr 113.
W a r u n k i p r z e t a r g u:
- przedmiotowy lokal przeznaczony ma byæ na prowadzenie dzia³alnoci handlowej lub us³ugowej,
- cena wywo³awcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 z³ + 23% VAT w stosunku miesiêcznym,
- wadium w wysokoci 400 z³ nale¿y wp³aciæ do dnia 01.07.2019 r. w BSR Kraków oddz. Su³kowice
nr konta: 37 8589 0006 0170 0810 0410 0009 przy czym liczy siê termin
faktycznego wp³ywu przedmiotowej kwoty na konto Urzêdu,
- wadium zwraca siê w terminie do 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
- wadium wp³acone przez osobê która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet op³at z tytu³u najmu lokalu,
a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmuj¹cego,
- organizatorowi przetargu przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w budynku Urzêdu Miejskiego pok. nr 116,
lub telefonicznie pod numerem (12) 273 20 75 wewnêtrzny 31.

NR2 (316) 2020 R.
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Gmina Su³kowice otrzyma³a rodki
na zakup komputerów dla uczniów
Gmina Su³kowice otrzyma³a rodki na zakup laptopów
dla uczniów, którzy nie posiadaj¹ sprzêtu
umo¿liwiaj¹cego im realizacjê zdalnych lekcji.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie
zaopiniowa³o dwa wnioski na dofinansowanie
i przekaza³o naszej gminie rodki na zakup laptopów dla
szkó³.
Pierwsze 70 000,00 z³otych, które gmina pozyska³a
z projektu Zdalna szko³a umo¿liwi³y zakup 32 laptopów
do naszych szkó³. Zapotrzebowanie wykaza³o 6 szkó³
podstawowych, w których uczniowie zg³osili brak sprzêtu
komputerowego.
Projekt Zdalna szko³a by³ odpowiedzi¹ na zaistnia³¹
sytuacjê szkolnictwa, zwi¹zan¹ z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanego zaka¿eniami koronawirusem.
Zamkniêcie placówek owiatowych na wiele tygodni
wymusi³o nowe standardy prowadzenia zajêæ
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ³awach
zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu
z nich nie posiada sprzêtu, na którym mo¿e realizowaæ
podstawy programowe.
Kolejne dofinansowanie w wysokoci ok. 105 000,00 z³
pozyskano z projektu Zdalna szko³a +. Druga edycja ma
na celu wsparcie szkó³, a porednio uczniów, zw³aszcza
tych z rodzin wielodzietnych (3+).
Laptopy w ramach programu zostan¹ zakupione
i przekazane do szkó³ na pocz¹tku wrzenia. Ju¿ dzi
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspomina, ¿e je¿eli
sytuacja w Polsce siê nie poprawi mo¿liwe, ¿e we wrzeniu
nadal kontynuowana bêdzie nauka zdalna.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest
pañstwow¹ jednostk¹ bud¿etow¹ podleg³¹ w³aciwemu
ministrowi do spraw informatyzacji, której zadaniem jest
obs³uga rodków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Dzia³anie jest finansowane ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

rodki na doposa¿enie bibliotek szkolnych
Szkolne biblioteki Zespo³u Placówek Owiatowych
w Biertowicach oraz Zespo³u Placówek Owiatowych
w Harbutowicach otrzyma³y wsparcie finansowe na zakup
nowoci wydawniczych i uatrakcyjnienie swoich
ksiêgozbiorów.
rodki w wysokoci 4 tys. z³ dla ka¿dej biblioteki udzielone
Tekst: Marta Czarny, fot.: Paulina Wêgrzyn
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zosta³y przez Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w ramach
Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie
zainteresowañ uczniów przez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y.
Tekst: Paulina Wêgrzyn

WOKÓ£ EDUKACJI

Zdalne nauczanie
w szko³ach i przedszkolach
Od 16 marca br. szko³y w ca³ej Polsce zosta³y zamkniête
ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa, a uczniowie oraz
nauczyciele zobowi¹zani byli do realizacji podstawy
programowej za pomoc¹ technik i metod nauczania na
odleg³oæ.
Jak to wygl¹da³o w szko³ach i przedszkolach na terenie
Gminy Su³kowice?
Zdalne nauczanie okaza³o siê nie lada wyzwaniem dla
dos³ownie wszystkich. Uczniowie, rodzice, nauczyciele
i dyrektorzy z dnia na dzieñ zmuszeni zostali do stawienia
czo³a sytuacji, z któr¹ zetknêli siê po raz pierwszy w ¿yciu.
Koniecznym sta³a siê taka organizacja pracy, aby nie
zapanowa³ chaos, a kszta³cenie by³o na tyle efektywne,
na ile zaistnia³e warunki pozwalaj¹. Dlatego nauczanie
zdalne w poszczególnych szko³ach prowadzone by³o za
pomoc¹ ró¿nych narzêdzi w zale¿noci od potrzeb
i mo¿liwoci uczniów.
Nauczyciele prowadzili lekcje online wykorzystuj¹c
platformê Microsoft Teams oraz przesy³aj¹c uczniom
materia³y. Do prowadzenia zajêæ i kontaktu z uczniami
pos³ugiwali siê komunikatorami, platform¹ edukacyjn¹

epodrêczniki, poczt¹ elektroniczn¹, dziennikiem
elektronicznym, mediami spo³ecznociowymi,
programami telewizji publicznej i audycjami radiowymi.
Organizuj¹c uczniom kszta³cenie zdalne, dyrektorzy mieli
na uwadze zasady bezpiecznego korzystania przez nich
z urz¹dzeñ elektronicznych. Uwzglêdniali ró¿ne formy
kszta³cenia i czas korzystania z komputera, tabletu,
telefonu.
Równie¿ przedszkola prowadzi³y zdalne nauczanie,
a materia³y edukacyjne uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoci
psychofizyczne dzieci by³y zró¿nicowane pod wzglêdem
form i metod pracy. Wród propozycji do wykorzystania
do pracy z dzieæmi w domu by³y: wykonania prac
plastycznych, zabaw badawczych lub eksperymentów,
konkretnych propozycji aktywnoci dziecka adekwatnych
do realizowanego w przedszkolu programu. Rodzice
bardzo czêsto przesy³ali informacje zwrotne do
nauczycieli w formie zdjêæ i filmików z realizacji zajêæ
w domach.
Tekst: red.

Dzieñ Dziecka w przedszkolu w Harbutowicach
W przedszkolu w Harbutowicach co roku celebrujemy
uroczycie Dzieñ Dziecka. Jest to jeden z tych dni, obok
którego nie mo¿emy przejæ obojêtnie. W tym roku przez
epidemiê COVID-19 nie by³o nam dane spotkaæ siê
z dzieæmi osobicie, ale nauczycielki przedszkola:
Magdalena Æwikliñska - Bogda³, Marzena Kaleta oraz
Marta Szczurek stanê³y na wysokoci zadania, aby
wywo³aæ umiechy na twarzach dzieci. Ka¿da z pañ
postanowi³a nagraæ filmiki skierowane do dzieci,
w których sk³ada³y im ¿yczenia z okazji ich wiêta. Nie
zabrak³o równie¿ czytania bajek z odpowiednimi
mora³ami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i tolerancji. Dzieci
wys³ucha³y bajek o Czerwonym Kapturku, Murzynku
Bambo oraz Rekinie Nudojadzie. Podczas czytania
bajek, nie zabrak³o równie¿ odpowiedniej intonacji g³osu
przez nauczycielki oraz wcielania siê w poszczególne role.
Dzieci by³y zachwycone mo¿liwoci¹ zobaczenia swoich
p a ñ n a e k ra n a c h d o m o w yc h ko m p u te ró w,
a w podziêkowaniu wysy³a³y swoje zdjêcia
z umiechniêtymi twarzami.
Tekst i fot.: Magdalena Æwikliñska - Bogda³

NR2 (316) 2020 R.

15

wydarzenia kulturalne

OBCHODY
W niedzielê 3 maja obchodzilimy 229. rocznicê
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze wzglêdu na panuj¹cy
stan epidemii w kraju oraz szereg ograniczeñ z nim
zwi¹zanych, tegoroczne obchody Narodowego wiêta
mia³y wyj¹tkowo symboliczn¹ formu³ê.
Uroczystoæ rozpoczê³a Msza wiêta celebrowana przez
ksiêdza Edwarda Antolaka  proboszcza parafii
w Su³kowicach. Dziêki transmisji w internecie ka¿dy
z Mieszkañców móg³ w³¹czyæ siê do wspólnej modlitwy za
Ojczyznê.
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3 Maja

Po nabo¿eñstwie w imieniu Mieszkañców Burmistrz
Gminy Su³kowice Artur Grabczyk wraz z Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Waldemarem Wolskim z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Pacyfikacji. Od wielu lat, w³anie tam
licznie gromadzili siê Mieszkañcy, by wspólnie celebrowaæ
kolejne rocznice, odpiewaæ hymn pañstwowy oraz
wys³uchaæ czêci artystycznej przygotowanej przez
Orkiestrê Dêt¹.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Jestemy, bo pamiêtamy

30 kwietnia 1944 r. to jedna z wa¿niejszych dat w historii
naszej lokalnej spo³ecznoci. 76 lat temu w Su³kowicach
dosz³o do masowych aresztowañ, w wyniku których wielu
naszych rodaków trafi³o do obozów kani. Wydarzenia
te sta³y siê symbolem losu tych Mieszkañców, którzy
podczas II wojny wiatowej ponieli mieræ z r¹k
okupantów.

Pamiêæ o tych wydarzeniach przez d³ugie lata pielêgnowa³
.p. Eugeniusz Pitala. To z Jego inicjatywy w 2006 r. zosta³a
ufundowana pami¹tkowa tablica, na której wypisane
zosta³y nazwiska Patriotów Ziemi Su³kowickiej
zamordowanych przez hitlerowców w 1944 r.. Z czasem
nazwiska na tablicy sta³y siê ma³o czytelne, w zwi¹zku
z tym przed przypadaj¹c¹ w tym roku uroczystoci¹
zosta³a ona odnowiona z inicjatywy TPS Kowad³o.
76 rocznica aresztowañ nie mog³a przebiegaæ tak, jak
w poprzednich latach z powodu sytanu epidemii. Jednak
jak co roku TPS Kowad³o wraz z Burmistrzem i Rad¹
Miejsk¹ zorganizowa³o obchody, które rozpoczê³a
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uroczysta Msza w., transmitowana na parafialnym kanale
YouTube. Podczas nabo¿eñstwa modlilimy siê w intencji
wszystkich Mieszkañców Su³kowic, którzy ponieli mieræ
w czasie II wojny wiatowej i ich rodzin.
Po Mszy w. pod tablic¹ wmurowan¹ w elewacjê Starej
Szko³y w Rynku kwiaty w imieniu Mieszkañców z³o¿y³
Burmistrz Artur Grabczyk oraz prezes TPS Kowad³o
Urszula Wonik-Batko.

Tradycyjne spotkanie, na które zapraszani byli cz³onkowie
rodzin, s¹siedzi i bliscy ofiar, w tym roku nie mog³o zostaæ
zorganizowane. Jego namiastk¹ by³y s³owa skierowane
do niewielkiej grupki Mieszkañców oraz zaproszenie do
dyskusji na stronie TPS Kowad³o na FB. Mamy nadziejê,
¿e rozmowy, wymiana wiadomoci na temat tamtych
wydarzeñ, losów osób wywiezionych do obozów
przyczyni¹ siê do realizacji has³a Jestemy, bo
pamiêtamy, które jest tak bliskie naszemu Towarzystwu.
Tekst: Towarzystwo Przyjació³ Su³kowic Kowad³o
fot.: Paulina Wêgrzyn
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Nowe pomys³y  nowe propozycje

Jak problem przekuæ w impuls do zmiany  praca Biblioteki w okresie pandemii
Okres pandemii i zwi¹zane z nim obostrzenia spowodowa³y,
¿e biblioteka ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie mog³a
wychodziæ z bezporedni¹ ofert¹ do swoich czytelników.
Przez ten czas pracownicy prowadzili swoj¹ normaln¹
dzia³alnoæ w systemie wewnêtrznym, tak wa¿n¹ dla
dobrego funkcjonowania naszej instytucji. S¹ to dzia³ania
na co dzieñ niezauwa¿alne, ale niezbêdne, by nasza oferta
czytelnicza odpowiada³a gustom i nawykom czytelniczym
Mieszkañców. Na bie¿¹co ledzilimy rynek wydawniczy
i uzupe³nialimy nasze zbiory o nowe tytu³y, aby po
otwarciu ka¿dy z odwiedzaj¹cych bibliotekê znalaz³ co
nowego dla siebie, jednoczenie o zakupionych nowociach
informowalimy na naszej stronie internetowej. Staralimy
siê uzupe³niæ ksiêgozbiór biblioteczny we wszystkich swoich
filiach oraz punkcie bibliotecznym. Wykonywalimy prace
porz¹dkowe i inwentaryzacyjne.
Trudna sytuacja zmotywowa³a nas do przygotowania wielu
nowych, ciekawych propozycji dostêpnych drog¹
elektroniczn¹ a bogata oferta skierowana by³a do
wszystkich grup naszych czytelników, np. dla doros³ych
i m³odzie¿y przygotowany zosta³ konkurs na recenzjê
ksi¹¿ki Czytelnicy  czytelnikom.
W naszych strukturach dzia³a Izba Tradycji, która nigdy
nie zapomina o wa¿nych rocznicach i to nie tylko
ogólnopolskich, ale tak¿e tych naszych, gminnych, tak
wa¿nych dla naszej pamiêci i to¿samoci. Z okazji 30lecia
su³kowickiego samorz¹du przygotowane zosta³o

okolicznociowe logo, artyku³y zwi¹zane z tym tematem,
a tak¿e prezentacja w postaci filmu.
Od jakiego czasu daje siê zauwa¿yæ, ¿e misj¹ Izby sta³a
siê nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego naszej
lokalnej spo³ecznoci, ale przede wszystkim integracja
wokó³ kultury i tradycji Su³kowic wszystkich Mieszkañców.
Szczególnie bogata oferta skierowana jest do najm³odszego
pokolenia, dzieci sta³y siê ju¿ sta³ymi bywalcami Izby.
To dla nich przygotowany zosta³ ciekawy autorski pomys³
pracownika Izby Tradycji, pana Macieja Ziembli, czyli
ksi¹¿eczka pt. Su³kowicka przygoda smoczycy Magdy
i detektywa Adasia. Ksi¹¿eczka okaza³a siê strza³em
w dziesi¹tkê i spotka³a siê z niezwykle ciep³ym przyjêciem
zarówno wród dzieci, jak i ich rodziców. Akcja opowiadania
rozgrywa siê w Su³kowicach i stanowi promocjê naszego
miasta. G³ówna bohaterka, smoczyca, zabiera dzieci na
spacer po miejscach, którym warto powiêciæ trochê wiêcej
uwagi. Do lektury do³¹czone zosta³y zadania sprawdzaj¹ce
znajomoæ treci, a tym samym æwicz¹ce pamiêæ dziecka.
Ksi¹¿eczkê mo¿na pobraæ nieodp³atnie na stronie www
naszej biblioteki. Docieraj¹ce do nas informacje dotycz¹ce
pozytywnego odbioru przygód sympatycznej smoczycy,
wiadcz¹ce o tym, ¿e ta forma m¹drej rozrywki bardzo siê
spodoba³a, przekona³y nas, ¿e podobne dzia³ania warto
kontynuowaæ.
Okazja do tego szybko siê znalaz³a, gdy¿ czas odosobnienia
siê przed³u¿a³, a dzieci nadal zmuszone by³y do pozostania
w domu. By uprzyjemniæ im ten pobyt, biblioteka wysz³a
z nowym pomys³em. 23 kwietnia, kiedy obchodzilimy

Wczoraj i dzi  Dzieñ Ko
Ju¿ od 2008 roku mieszkanki Harbutowic wspólnie
wiêtuj¹ Dzieñ Kobiet. To cykliczne wydarzenie nazwa³y
Wczoraj i dzi, ze wzglêdu na to, ¿e pocz¹tkowo
organizowane by³o przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Harbutowicach, a dzisiaj przygotowuj¹ je cz³onkinie
Stowarzyszenia Gospodyñ Cis w Harbutowicach.
Spotkania te maj¹ bardzo przyjazny charakter, przybywaj¹
na nie seniorki - dawne i wspó³czesne dzia³aczki, którym
szczególnie zale¿y na promocji Harbutowic oraz Gminy
Su³kowice. Na tegoroczne zaproszenie odpowiedzia³o
du¿e grono zainteresowanych, dla których wa¿na jest
tradycja kontynuowania spotkañ. To w³anie podczas
wspólnych rozmów przy kawie i ciastku mog¹ zanurzyæ
siê w opowieciach i wspomnieniach z dawnych lat. Jest
to równie¿ czas, aby wymieniæ siê dowiadczeniami
i wszelkimi nowinkami.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, nasi
najm³odsi czytelnicy otrzymali wyj¹tkowy prezent w postaci
kolejnej ksi¹¿ki z przygodami zwierzêcego bohatera, tym
razem Franka Zwiso³ka. Franek to nietoperz, który w czasie
swoich przygód oprowadzi³ dzieci po wszystkich
miejscowociach gminy, przedstawiaj¹c ciekawe zak¹tki
i zwi¹zane z nimi legendy, a tak¿e zabytki, których w naszej
okolicy nie brakuje. Przygotowana z ogromn¹ starannoci¹
ksi¹¿eczka podzielona zosta³a na kilka rozdzia³ów, dziêki
czemu mo¿e stanowiæ propozycjê nawet na tygodniowe
spêdzenie wolnego czasu z ksi¹¿k¹ i najbli¿szymi. Równie¿
ta ksi¹¿eczka jest do pobrania na stronie naszej biblioteki.
To jednak nie koniec naszej znajomoci z tymi bohaterami
 w planach s¹ kolejne spotkania z nimi, ale w nowej,
innej ni¿ dotychczas formie.
Pocz¹tek maja i przypadaj¹cy wtedy Tydzieñ bibliotek
sta³ siê okazj¹ do promocji naszych dzia³añ. Tym razem
przypomnielimy wszystkie te wydarzenia, które odby³y
siê w 2019 roku: akcje czytelnicze, dzia³ania promuj¹ce
Gminê Su³kowice, ciekawe spotkania organizowane dla
przedstawicieli ró¿nych pokoleñ. Jakie to by³y formy? Co
proponowalimy w roku poprzednim? Mo¿na to sprawdziæ
w informatorze dostêpnym na stronie naszej su³kowickiej
biblioteki. Zapraszamy do lektury, z pewnoci¹ bêd¹
Pañstwo zaskoczeni, jak du¿o dzia³o siê tutaj przez rok.
Od 14 maja mo¿na ju¿ odwiedzaæ nasz¹ bibliotekê, choæ
wypo¿yczanie odbywa siê na zmienionych ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo zasadach. Gdy tylko bêdzie to mo¿liwe,
zaprosimy Pañstwa do udzia³u tak¿e w innych dzia³aniach,
których w tym roku z pewnoci¹ nie bêdzie mniej ni¿
w poprzednim.
Tekst: Ma³gorzata Dzidek, fot.: GBP w Su³kowicach

Kobiet w Harbutowicach
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Nowy Dyrektor SOK

Od 25 lutego Su³kowicki Orodek Kultury ma nowego
zarz¹dzaj¹cego. Drog¹ konkursu stanowisko dyrektora
SOK obj¹³ Krzysztof Trojan  zwi¹zany ju¿ wczeniej
z instytucj¹. Nowy kierownik spe³ni³ wszystkie wymagania
formalne okrelone w og³oszeniu o naborze, a tak¿e
wykaza³ siê odpowiedni¹ wiedz¹ oraz znajomoci¹
zagadnieñ z zakresu proponowanego stanowiska. O to jak
wygl¹da³a dzia³alnoæ Su³kowickiego Orodka Kultury
podczas epidemii COVID-19 oraz o plany na najbli¿sz¹
przysz³oæ instytucji zapytalimy nowego dyrektora.
- Stan epidemii wp³yn¹³ tak¿e na dzia³alnoæ Su³kowickiego
Orodka Kultury. Zgodnie z wytycznymi szczebla rz¹dowego
zatrzymalimy wszystkie zajêcia realizowane stacjonarnie,
jednoczenie realizuj¹c ich czêæ w formie zdalnej.
W ostatnich miesi¹cach odbywa³y siê m.in. zajêcia wokalne,
tañca nowoczesnego, muzyczne, plastyczne. Jest to dla
nas cenna lekcja, która pozwoli³a wszystkim doceniæ
mo¿liwoci zdalnych zajêæ w dziedzinie kultury.
Ju¿ na jesieni nieco zmienimy nasz¹ dzia³alnoæ. Powo³amy
Radê Programow¹, która bêdzie wspó³decydowaæ o tym,

jakie rodzaje dzia³alnoci i jakie imprezy zorganizuje SOK
w kolejnym roku  oczywicie uwzglêdniaj¹c realia
bud¿etowe. Wraz z nowym rokiem szkolnym bêdziemy
stopniowo wprowadzaæ now¹ ofertê zajêæ, organizowanych
 mam nadziejê  tak¿e dziêki pomocy dyrektorów szkó³
i przedszkoli. Tworzymy cyfrowe i dostêpne w Internecie
archiwum, w którym chcemy udostêpniæ to, co
najcenniejszego z ostatniego pó³wiecza zachowa³o siê
w zbiorach SOK oraz prywatnych archiwach. Chcemy
równie¿ wyjæ z wystawami i dzia³alnoci¹ poza budynek
Orodka, wykorzystuj¹c ró¿ne miejsca publiczne. Chcia³bym
zaprosiæ do SOK ka¿dego, kto czuje, ¿e ma pomys³ na
w³asn¹ aktywnoæ lub chcia³by nas poinformowaæ o jakim
ciekawym wydarzeniu czy przedsiêwziêciu. Mimo epidemii
drzwi stoj¹ przed Pañstwem otworem, a ja postaram siê
powiêciæ czas ka¿demu. Zapewniam, i¿ organizowane
przez nas aktywnoci i zajêcia s¹ bezpieczne
i przygotowywane zgodnie z wszystkimi wytycznymi, jakie
obecnie obowi¹zuj¹.
Tekst: red., fot.: Paulina Wêgrzyn

Konkurs Najpiêkniejsza Gmina w Ma³opolsce
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Gmina Su³kowice dosta³a siê do cis³ego fina³u w I plebiscycie zorganizowanym przez
portal mjakmalopolska.pl na Najpiêkniejsz¹ Gminê Ma³opolski w kategorii Najpiêkniejsza Gmina Miejsko-Wiejska,
plasuj¹c siê na 4 miejscu tu¿ za Gminami Dobczyce, Szczawnica i Rabka-Zdrój.
Ju¿ dzisiaj zachêcamy wszystkich Mieszkañców Gminy do udzia³u w konkursie i oddawania g³osów w rundzie fina³owej,
która odbêdzie siê od 29 czerwca do 12 lipca br. G³osowanie dostêpne bêdzie na stronie internetowej mjakmalopolska.pl.
Tekst: Paulina Wêgrzyn
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¯yj¹c ekstremalnie
spe³niaj¹ marzenia
Klamra: Od kilku lat wspólnie ³¹czycie swoje pasje,
zainteresowania z ¿yciem zawodowym. Czym siê
zajmujecie i w jakich obszarach zawodowych poruszacie
siê?
Paulina i Bartek Bochenek: Zajmujemy siê dzia³alnoci¹
artystyczn¹, sportow¹, turystyczn¹ oraz edukacyjn¹.
Ukoñczenie ró¿nych kierunków studiów nie przeszkodzi³o
nam w realizacji wspólnego ¿ycia zawodowego. Uzyskanie
tytu³u magistra z Biologii i Geografii na Uniwersytecie
Jagielloñskim (Paulina) umo¿liwi³o nam prowadzenie
badañ naukowych m.in. w Tatrach. Zdobycie dyplomu
magistra sztuki na kierunku Konserwacja i Restauracja
Dzie³ Sztuki na Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie
(Bartek), pozwoli³o na szeroko pojêt¹ dzia³alnoæ
artystyczno  konserwatork¹. Natomiast wykszta³cenie
pedagogiczne zdobywalimy ju¿ wspólnie na Politechnice
Krakowskiej.
Bez w¹tpienia ³¹czy nas zami³owanie do sportu
i eksploracji wiata. Z biegiem lat zdobywalimy kolejne
uprawnienia: instruktora p³ywania, wspinaczki skalnej,
narciarstwa, ¿eglarstwa, aquafitness, trenera
personalnego, sêdziego p³ywackiego. Jednym ze
zwrotnych momentów naszego ¿ycia by³o ukoñczenie
kursu taternictwa, dziêki czemu wspinaczka górska
i skialpinizm sta³y siê priorytetowymi sportami. Wtedy
te¿ wymylilimy projekt o nazwie ExtremePainting.
Okrelenie to powsta³o doæ przypadkowo. Narodzi³o siê
w miejscu, które jest chyba najbardziej extremalnym
miejscem na ziemi miejska równina. Niemniej odnosi
siê i istnieje w bliskiej korelacji z jedn¹ z ga³êzi sztuki,
któr¹ jest SPORT, a ucilaj¹c SPORT EXTREMALNY.
ExtremePainting polega na uchwyceniu przemijaj¹cej
chwili u kresu swoich wytrzyma³oci fizycznych
i psychicznych, tworzone w ekstremalnych miejscach
i wszelkich okolicznociach i czynnociach im
towarzysz¹cych (alpinizm, wspinaczka wysokogórska,
alpinizm jaskiniowy, narciarstwo wysokogórskie).
Zainspirowani dzia³aniem Impresjonistów, którzy wyszli
w plener, szukaj¹c ulotnoci prawdziwie istniej¹cej chwili
i przestrzeni, nieskrêpowani ramami i cianami
akademizmu, pragniemy ruszyæ w ekstremalne peryferie
wiata, by wznieæ siê ponad szczyt i z g³ow¹ brodz¹c¹
w chmurach spe³niaæ swoje marzenia jak piêtnem koloru
na p³ótnie odciniête echa. Pomys³ narodzi³ siê podczas
eksploracji ulicznego wiata, w którym wicher nudy
przedziera³ siê do szpiku koci. Walcz¹c z ow¹ lawin¹
przyziemnych dowiadczeñ chcemy stworzyæ obraz, aby
choæ na chwilê zanurzyæ siê w piêknie stworzenia bêd¹c
na co dzieñ zmuszonym zostaæ na nizinach.

O ekstremalnych
zainteresowaniach,
misjach na drugim koñcu
wiata i tym, ¿e nie ma
w ¿yciu rzeczy
niemo¿liwych
opowiadaj¹ Paulina
i Bart³omiej Bochenek.

jak np. zdobycie przez nas jednego z szeciotysiêczników.
Kiedy zobaczylimy t¹ sk¹pan¹ w s³oñcu pokryt¹ nie¿nym
puchem i wietlistym lodem górê wiedzielimy, ¿e musimy
j¹ zdobyæ. Czasem niewa¿ne, ¿e nie masz na co rodków,
wyposa¿enia a namiot pla¿owy nie nadaje siê do
zdobywania górskich szczytów. Wiara i d¹¿enie do
osi¹gniecia celu, a przy tym palec Bo¿y, urealnia
nawet najbardziej z pozoru niemo¿liwie plany.
[K]: Który z projektów by³ dla Was najciekawszy i da³
najwiêcej dowiadczeñ?
[PBB]: Bez w¹tpienia ka¿dy wyjazd w ramach projektu
ExtremePainting przyniós³ inne dowiadczenia. Niektóre
akcje trwa³y miesi¹c, inne kilka godzin. Jedne koñczy³y
siê sukcesem, inne musia³y zostaæ przerwane. Jedno co
je ³¹czy³o to góry. Jednak najbardziej w g³owach utkwi³
nam projekt, który próbowalimy zrealizowaæ na
najwy¿szym szczycie Europy. Mielimy plan zdobycia
Mont Blanc pó³nocn¹ cian¹, potem szybkie namalowanie
obrazu ze szczytu i zjazd na nartach. Jednak drugiego
dnia, podczas akcji górskiej któr¹ rozpoczêlimy o godzinie
trzeciej w nocy, nic nie uk³ada³o siê dobrze. Na pocz¹tku
g³êboki nieg, w którym zapadalimy siê po pas, póniej
huraganowy wiatr na lodowej grani, a¿ w koñcu burza
nie¿na, która zmusi³a nas do odwrotu z wysokoci ok.
4200 m n.p.m. Wisienk¹ na torcie by³a narta, która
wpad³a do szczeliny lodowej i ostatecznie desperacki
zjazd po ni¹ na linie. Z ludzkiego punktu widzenia mo¿na
powiedzieæ, ¿e ten projekt siê nie uda³ i by³ totaln¹
klap¹. Czasem jednak trzeba wycofaæ siê choæ cel jest
tu¿ za zakrêtem. Takie sytuacje ucz¹ pokory i pokazuj¹,
¿e to nie zawsze cel, a droga staje siê tym, co wspominamy
siedz¹c w wygodnym fotelu i pal¹c kubañskie, lekko
s³odkie cygaro.

[K]: Sk¹d czerpiecie pomys³y na nowe wyzwania?
[PBB]: Czêsto codziennoæ jest najlepszym bodcem
i motorem do wyszukiwania nowych pomys³ów. Czasem
wszystko dzieje siê spontanicznie, pod wp³ywem impulsu
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[K]: Dwa lata temu w ramach Salezjañskiego
Wolontariatu Misyjnego M³odzi wiatu wyjechalicie do
Ameryki Po³udniowej, aby pracowaæ z ma³ymi
Peruwiañczykami. Co sk³oni³o Was do podjêcia tej decyzji
i wyboru akurat tego kierunku?
[PBB]: Od pocz¹tku naszej wspólnej znajomoci
rozwa¿alimy taki pomys³, ale zawsze czego brakowa³o,
najbardziej czasu, przygotowania, wiary, pewnie te¿
odwagi Ciê¿ko pozbyæ siê sta³ego gruntu pod nogami.
Zdawalimy sobie sprawê, ¿e misje to nie jest wyjazd
z biurem podró¿y i op³aconym przewodnikiem, który
wed³ug z góry rozpisanego scenariusza wozi po kolorowej
egzotyce. Takie Misje to totalny freestyle, harówka,
zawieszenie swoich pasji i ci¹¿¹ca odpowiedzialnoæ.
Podczas jednego z wyjazdów w ramach ExtremePainting
do Norwegii zaginê³am mojemu Mê¿owi w górach.
Zdesperowany, przemierzaj¹c dwukrotnie szlak górski,
na którym ostatni raz siê widzielimy i nie spotykaj¹c
mnie, k³óc¹c siê w mylach powiedzia³ Bogu, ¿e jeli siê
znajdê to pojedziemy na te zas misje. No i siê znalaz³am!
Wiêc postawieni pod cian¹ odwlekaj¹c wyjazd przez
3 lata, w koñcu stanêlimy na p³ycie lotniska z misyjnymi
biletami do Peru maj¹c przed sob¹ tê wymarzon¹ roczn¹
egzotykê.
[K]: Jak wygl¹da³a praca na misjach? Czym siê
zajmowalicie?
[PBB]: Misje mo¿na zawrzeæ w jednym zdaniu - cz³owiek
planuje, a Pan Bóg siê mieje.
D¯UNGLA
Na misje w Peru zostalimy skierowani do ma³ej wioski
o nazwie San Lorenzo w samo serce wilgotnej amazoñskiej
d¿ungli. Tu w tzw. oratorium prowadzilimy zajêcia
sportowo-edukacyjne dla oko³o 60 dzieciaków z ró¿nych
plemion. Wielu z nich ¿y³o w rozbitych rodzinach,
dowiadczaj¹c ubóstwa, przemocy fizycznej
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i ograniczonego dostêpu do edukacji. Ponadto anga¿uj¹c
miejscow¹ ludnoæ przeprowadzilimy konserwacje
o³tarzy i obrazów z miejscowego kocio³a. Niestety po
nied³ugim czasie z powodu dotkliwej choroby oczu,
musielimy opuciæ d¿unglê i wróciæ do stolicy Peru Limy gdzie w klinice zostalimy poddani odpowiedniemu
leczeniu.
LIMA
Podczas rekonwalescencji w Limie pracowalimy
w salezjañskiej placówce misyjnej, która by³a domem
dla tzw. dzieci ulicy. W owym internacie mieszka³o oko³o
70 ch³opców w wieku od 13 do 20 lat. Historie ¿ycia tych
dzieciaków, które opisane s¹ w ich aktach, wzrusz¹ nawet
najzimniejsze serca. Krótki film o tych dzieciach ulicy
mo¿na zobaczyæ na YouTube pod nazw¹ Peru - dzieci
ulicy. Prowadzilimy tu zajêcia z jêzyka angielskiego,
biologii, geografii, sztuki, sportu oraz pomagalimy
odrabiaæ zadania domowe. Towarzyszylimy
w codziennym ¿yciu naszym podopiecznym. Czasem
jedzilimy na drugi koniec miasta do dzielnicy Callao,
gdzie kwit³ handel kokain¹ i gdzie na ulicach nie spaceruje
siê, bo mo¿na zostaæ zabitym. W tym miejscu równie¿
pracowali wolontariusze z Polski - Aga i Waldek. Prowadzili
oratorium dla dzieciaków i czasem prosili nas o pomoc.
ANDY
Kiedy wyleczylimy oczy zostalimy skierowani do ma³ej
miejscowoci o nazwie Calca, po³o¿onej wysoko
w Andach. Znajdowa³ siê tam dom dla oko³o 40 ch³opców,
którym z powodu biedy oraz przemocy fizycznej
i psychicznej grozi³o wykluczenie spo³eczne. Byli wród
nich miêdzy innymi potomkowie Inków z plemienia
Quechua. Mówi¹c w skrócie przez niespe³na rok bylimy
dla tych ma³ych Indian jak mama i tata. Mielimy ich na
g³owie przez 24 godziny na dobê. Czym tam siê
zajmowalimy? Po prostu tym, co robi siê w zwyk³ym
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z pasj¹

domu, maj¹c czterdziecioro ma³ych gangsterów :)
Wspólnie z jednym Peruwiañczykiem prowadzilimy
tê placówkê. Czasem kiedy wyje¿d¿a³ zostawalimy
z tym wszystkim sami, co nie by³o proste bo
wyobracie sobie, ¿e macie w domu 40 dzieci!
Wspólnie z nimi gotowalimy, pralimy, naprawialimy
zepsute meble, prowadzilimy zajêcia z jêzyka
angielskiego, plastyki, biologii, geografii, sztuki.
Pomagalimy odrabiaæ zadania domowe. Jak przysta³o
na wzorow¹ rodzinê w weekendy chodzilimy do
kocio³a i na wycieczki. Jeli uda³o siê wynegocjowaæ
pickapa, pakowalimy ich ilu siê da³o do szoferki,
resztê na przyczepê i jechalimy gdzie dalej
w bezdro¿a andyjskie. Czasem trzeba by³o odegraæ
role stomatologa albo ratownika medycznego,
transportuj¹cego po³amanych lub krwawi¹cych
ma³olatów, górskimi serpentynami, do odleg³ego
o pó³torej godziny drogi szpitala. Dziêki wsparciu
przyjació³ z Polski, którzy pomogli zorganizowaæ
i przys³aæ sprzêt wspinaczkowy, uda³o nam siê za³o¿yæ
szko³ê wspinaczkow¹, w której ch³opcy nabywali
umiejêtnoci poruszania siê i asekurowania w górskim
terenie, co w przysz³oci mo¿e zaprocentowaæ
w znalezieniu pracy w prê¿nie rozwijaj¹cej siê bran¿y
turystycznej w tym regionie.
Cz³owiek planuje, a Pan Bóg siê mieje- wed³ug
za³o¿eñ mielimy pracowaæ w d¿ungli, tymczasem
zostalimy rzucani w ró¿ne miejsca w Peru, od odleg³ej
wilgotnej d¿ungli przez zat³oczon¹ stolicê po wysokie
andyjskie wioski. Podczas pracy dowiadczylimy
skrajnych uczuæ od strachu do radoci, od entuzjazmu
po bezradnoæ, od g³odu do sytoci, ale to przede
wszystkim dzieciaki pozostan¹ na zawsze w naszej
pamiêci.
[K]: Co Was najbardziej zaskoczy³o w Peru?
[PBB]: Najbardziej w Peru zaskoczy³a nas wszech-obecna bieda, która przede wszystkim dotyka tych
najm³odszych i widoczna jest na ka¿dym zakrêcie,
wykluczaj¹c nieliczne luksusowe dzielnice. Wydaje
Ci siê, ¿e to tylko z³y sen, kiedy rozmawiasz z dzieæmi,
które musia³y siê prostytuowaæ, ¿eby zarobiæ na swoje
rodziny albo dowiadczy³y nieludzkiej przemocy.
Niektóre nie znaj¹ imienia swojej mamy i taty.
Uzale¿niane od narkotyków. ¯eby przetrwaæ w tym
bezlitosnym wiecie, mieszkaj¹ w kartonowych
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konstrukcjach na chodnikach ha³aliwych ulic, wychodz¹c
wieczorem i próbuj¹c znaleæ resztki po¿ywienia
w nielegalnych, ulicznych wysypiskach mieci. To wszystko
nasuwa pytanie: Dlaczego jedni maj¹ tak wiele, a inni
walcz¹ o to by prze¿yæ? Z poczuciem niesprawiedliwoci
i poniek¹d bezradnoci zostalimy do dzisiaj.
[K]: Czy podczas pobytu w Ameryce Po³udniowej spotka³a
Was jaka nieprzyjemna/ niebezpieczna sytuacja?
[PBB]: By³o kilka takich sytuacji. Kilka razy by³y to choroby,
a kilka razy czyja nienawiæ. Ale nie ma co skupiaæ siê
na tym.
[K]: Czy prawie roczny pobyt w Peru zmieni³ co
w Waszym ¿yciu?
[PBB]: Niesamowicie du¿o! Zmieni³ przede wszystkim
nas samych. Utwierdzi³ w przekonaniu, ¿e nie ma rzeczy
niemo¿liwych! ¯e ka¿dy cz³owiek jest niepowtarzalnym
darem, a swoje ¿ycie musimy wykorzystaæ jak najlepiej
potrafimy.
Dowiadczenie g³odu, choroby, braku pieniêdzy w tym
czasie pozwoli³y chocia¿ przez chwilê zmierzyæ siê
z problemami peruwiañskiej ludnoci i obdarzyæ nas
wra¿liwoci¹, chêci¹ niesienia pomocy, a przede
wszystkim wdziêcznoci¹ za to co mamy.
Wiemy, ¿e warto wyjechaæ nawet na koniec wiata
podejmuj¹c liczne trudy, ¿eby zobaczyæ choæ ma³y efekt
swojej pracy - umiech jednego dzieciaka.
[K]: Nad czym teraz pracujecie?
[PBB]: W dziedzinie zawodowej szkolimy siê dalej
i jestemy w trakcie zdobywania uprawnieñ przewodnika
tatrzañskiego. Przygotowujemy siê te¿ na kolejne
ExtremePainting, ale jak na razie trochê ugrzêlimy
przebieraj¹c pampersy naszej rocznej córeczki Klary.
[K]: O czym marzycie?
[PBB]: Hmm opowiemy jak zrealizujemy. Jedyne, co
mo¿emy powiedzieæ to z pewnoci¹ bêd¹ to góry. Wiêcej
o tym, co tam robilimy mo¿na zobaczyæ na naszym
profilu na portalu Facebook pod nazw¹ ckr bochenek.
[K]: Dziêkujemy Wam za podzielenie siê swoim
niesamowitym dowiadczeniem. Bêdziemy trzymaæ kciuki,
¿ebycie uzyskali wymarzone uprawnienia przewodnickie
i za realizacjê wszystkich projektów!
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