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s³owo wstêpne

To ju¿ ostatni w tym roku numer naszej gminnej gazety.
Najbli¿szy czas bêdzie czasem podsumowañ, refleksji
i oceny dzia³añ podejmowanych w tym jak¿e trudnym
roku. Epidemia koronawirusa ma wp³yw na ka¿dy aspekt
naszego ¿ycia. Dotyka gospodarkê, domowe bud¿ety,
miejsca pracy, owiatê i nasze zwyk³e miêdzyludzkie
kontakty. Wszelkie podsumowania na pewno na pierwszym
miejscu bêd¹ stawia³y sposób radzenia sobie w tych
trudnych czasach.
Kto by pomyla³ rok temu, ¿e przed nami tyle, tak bardzo
ró¿nych dowiadczeñ. Pojêcia: dystansu spo³ecznego,
dezynfekcji, maseczek noszonych na co dzieñ, zdalnego
nauczania jeszcze kilka miesiêcy temu by³y pojêciami co
najmniej dziwnymi, teraz w obliczu pandemii staj¹ siê
naszym codziennym s³ownikiem.
Szanowni Pañstwo, mimo tych wszystkich trudnoci osoby
odpowiedzialne w naszej gminie za bezpieczeñstwo
i zdrowie stanê³y na wysokoci zadania. Wszystkie
spo³eczne, spontaniczne dzia³ania takie jak: wykonywanie
przy³bic, szycie maseczek czy dostarczanie zakupów
osobom samotnym i potrzebuj¹cym pokaza³y nasz¹ zwyk³¹
miêdzyludzk¹ solidarnoæ. Dziêkujê ka¿demu za okazane
wsparcie, zrozumienie i bezinteresownoæ.
Mimo wielu trudnoci prawie w ca³oci zrealizowalimy
zaplanowane w bud¿ecie inwestycje. Pozyskalimy rodki
na dzia³ania, których na pocz¹tku 2020 roku nie
planowalimy. Ca³y czas dziêki dobrej wspó³pracy z Rad¹
Miejsk¹, podejmowalimy decyzje o przeznaczeniu
dodatkowych rodków na te ró¿ne inwestycje, które
okazywa³y siê konieczne do wykonania jak najszybciej,
a nie by³y wczeniej zaplanowane. Dziêki dobrej wspó³pracy
z Urzêdem Marsza³kowskim, Urzêdem Wojewódzkim,
Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska czy Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
na terenie naszej gminy wiele siê dzia³o i ca³y czas siê
dzieje. Podejmujemy dzia³ania nie tylko te dorane,
najpilniejsze, ale równie¿ planujemy szereg dzia³añ na
najbli¿sze lata. Z³o¿ylimy wiele wniosków celem
pozyskania rodków na remonty i rozbudowê szkó³,
obiektów sportowo  rekreacyjnych, remonty dróg,
budowy placów zabaw.
W tym roku rozpoczêlimy prace nad Strategi¹ Rozwoju
Gminy Su³kowice na lata 2021-2028. Bêdzie ona
perspektywicznym planem okrelaj¹cym cele i kierunki
rozwoju naszej gminy. Wskazywaæ bêdzie zasady i sposoby
zarz¹dzania gmin¹, okrelaæ rodki finansowe i ród³o ich
pochodzenia. Jest to podstawowy dokument, który
w perspektywie kolejnych 8 lat bêdzie okrela³ zadania
i wyzwania jakie stoj¹ przed nasz¹ gmin¹. Chcemy, aby
w proces tworzenia strategii zaanga¿owani byli
przedstawiciele ró¿nych grup spo³ecznych, dlatego ju¿
dzisiaj zapraszamy wszystkich Pañstwa do aktywnego
udzia³u w planowanych do realizacji konsultacjach
spo³ecznych. W miarê mo¿liwoci, maj¹c na uwadze
dynamiczn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z epidemi¹ w naszym kraju,
z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeñstwa
organizowane bêd¹ spotkania warsztatowe, ankiety online,
zbierane bêd¹ pomys³y i Pañstwa uwagi.
Szanowni Pañstwo, przysz³oroczny bud¿et naszej gminy
to, pozwolê sobie na to stwierdzenie, chyba najtrudniejszy
bud¿et w historii. W 2021 roku mamy najwy¿sz¹ kwotê
sp³aty wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek, na inwestycje
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mo¿emy przeznaczyæ nieco ponad 1 mln z³otych
(w bie¿¹cym roku by³o to ponad 4 mln). Mamy nadziejê,
¿e uda nam siê skutecznie pozyskaæ rodki z zewn¹trz
i w ten sposób poprawiæ trudn¹ sytuacjê w przysz³orocznym
bud¿ecie. W tym miejscu chcia³bym szczególnie
podziêkowaæ dyrektorom i kierownikom gminnych
jednostek, którzy sposobem gospodarczym wykonuj¹
wiele prac w podleg³ych placówkach i w ten sposób
za mniej mo¿emy zrobiæ zdecydowanie wiêcej.
Rozpocz¹³ siê kolejny sezon grzewczy. Apelujê do
wszystkich o rozwagê w u¿ywaniu czêsto przestarza³ych
urz¹dzeñ grzewczych. Jak Pañstwo wiecie niedawno
w naszej gminie mia³ miejsce tragiczny po¿ar, w którym
zginê³y dwie osoby. Apelujê te¿ o dbanie o nasze
rodowisko, o to czym oddychamy. To czym i jak palimy
w naszych piecach to nasza odpowiedzialnoæ za nas
i naszych najbli¿szych. To odpowiedzialnoæ za kolejne
pokolenia. Gmina w tym roku zrealizowa³a gminny program
wymiany kot³ów przeznaczaj¹c 200 tys. z³ z bud¿etu gminy.
Planujemy dalsze dzia³ania w kolejnych latach, dziêki
otrzymanemu wsparciu w ramach Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 tys. z³, jednak bez
odpowiedzialnoci i pe³nej wiadomoci nas wszystkich,
nie osi¹gniemy zamierzonego celu jakim jest Zielona
Gmina Su³kowice.
Koñcz¹c chcia³bym podziêkowaæ wszystkim moim
wspó³pracownikom z którymi na co dzieñ pracujemy dla
naszej gminy i jej mieszkañców. Dziêkujê mieszkañcom
naszej gminy, którzy ze zrozumieniem i odpowiedzialnoci¹
podchodz¹ do tego wszystkiego, co w dobie epidemii
dzieje siê wokó³ nas. Dziêkujê niezast¹pionym druhom
gminnych OSP, którzy w obliczu pandemii anga¿uj¹ siê
w wiele zadañ i ochoczo odpowiadaj¹ na wszystkie apele
o pomoc jakie do nich kierujê.
Czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia w naszej kulturze jest
czasem niezwyk³ym. Ka¿dy myli o choince, stajence
betlejemskiej, wigilii, wi¹tecznych spotkaniach. ¯yczê
wszystkim, by mimo sytuacji w jakiej siê znajdujemy,
dbaj¹c o zdrowie swoje i najbli¿szych, uda³o nam siê t¹
atmosferê pielêgnowaæ w naszych domach. Zdrowych
i spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
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EKSPRESEM przez GMINÊ - inwestycje
1. Zakoñczono prace rewitalizacyjne przy zalewie
w Su³kowicach. Wykonano utwardzenie terenu mas¹
asfaltow¹ pod urz¹dzenia skateparku oraz ok. 200 m
cie¿ki rowerowej. Wykonywano remont pomostów
rybackich i g³ównego molo, zainstalowano monitoring
terenu jak równie¿ wyremontowano wiatê w miejscu
zniszczonego grilla. Zamontowano nowe elementy
ma³ej architektury, a istniej¹ce zosta³y odnowione.
Wartoæ zadania: 305 300,00 z³. Kwota dofinansowania
z Urzêdu Marsza³kowskiego: 146 760 z³.
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2. Opracowywany jest projekt budowlany dotycz¹cy
rewitalizacji pozosta³ej czêci terenu zalewu
w Su³kowicach. Dokumentacja przewidywaæ bêdzie
wykonanie dalszej czêci cie¿ki rowerowej wokó³
zbiornika wodnego. Teren zostanie równie¿
doposa¿ony w obiekty ma³ej architektury tj. ³awki
parkowe i kosze. Prace inwestycyjne rozpoczn¹ siê
po uzyskaniu przez gminê dofinansowania ze rodków
zewnêtrznych.
3. Wykonano czêciow¹ naprawê dachu na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Zabezpieczone przez gminê pieni¹dze pozwoli³y na
uzupe³nienie brakuj¹cego styropianu przy cianach
attykowych, po³o¿eniu pasa papy termozgrzewalnej
przy obróbce blacharskiej wko³o po obwodzie
budynku, wyprofilowaniu i uszczelnieniu przy rurach
spustowych, uszczelnieniu przy kominach
i miejscowym poprzecinaniu pêcherzy na istniej¹cej
papie przyklejeniu nowych ³at z papy termozgrzewalnej. Wartoæ zadania: 20 000 z³.
4. Zakoñczono prace polegaj¹ce na modernizacji drogi
na Jaworze  w ramach zadania wykonana zosta³a
nak³adka asfaltowa o d³ugoci 150 mb wraz
z wyczyszczeniem przydro¿nego rowu. Wartoæ
zadania 33 040,92 z³.
5. Trwa realizacja projektu budowlanego przewiduj¹cego rozbudowê budynku ZPO w Harbutowicach.
Planowany termin zakoñczenia prac projektowych
to koniec roku. Projekt bêdzie przewidywa³
rozbudowê budynku szko³y od strony wschodniej.
W nowej czêci powstan¹ przestronne sale lekcyjne,
dwie sale przedszkolne z pe³nym wêz³em sanitarnym,
szatnie dla przedszkolaków, a tak¿e dodatkowe
pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne dla
uczniów i nauczycieli.
6. Zakoñczono prace w ramach zadania: Rewitalizacja
centrum Harbutowic. Przy budynku CK Harbutowice
powsta³ plac zabaw dla dzieci, si³ownia zewnêtrzna
i czêæ rekreacyjna dla mieszkañców. Inwestycja jest
dostosowana dla osób z niepe³nosprawnociami 
dla osób na wózkach inwalidzkich przewidziano jedno
urz¹dzenie zabawowe i jedno ze sprzêtów si³owni
zewnêtrznej. Wartoæ zadania: 312 672,03 z³, kwota
dofinansowania: 231 510,94 z³.
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7. Zakoñczono prace modernizacyjne nawierzchni
parkingów przykocielnych w Harbutowicach.
Poszerzono strefê parkingow¹, wymieniono czêæ
obrze¿y oraz umocniono skarpy poprzez ob³o¿enie
p³ytami a¿urowymi. Wartoæ inwestycji: 38 657 z³.
Zadanie zrealizowane w ramach funduszu so³eckiego
Harbutowic.
8. Dobieg³a koñca przebudowa drogi gminnej na dzia³ce
nr 621 w Harbutowicach tj. od G³êbca w kierunku
SUW. Wykonano podbudowê drogi na odcinku 871 m,
oczyszczono i udro¿niono istniej¹ce rowy
odwadniaj¹ce. Wykonano nawierzchniê asfaltow¹
oraz utwardzono pobocza. Wartoæ zadania: 402 580,
24 z³, kwota dofinansowania: 241 548,00 z³.
9. Wykonano modernizacje na ulicy Starcówka i drodze
ko³o remizy OSP w Rudniku, polegaj¹ce na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni frezowoasfaltowej wraz z podbudow¹. Na ka¿dej z dróg
zmodernizowany zosta³ odcinek o d³ugoci 150 mb.
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Wartoæ inwestycji wynios³a 83 029,92 z³,
sfinansowana z bud¿etu gminy.
10. Naprawiono kanalizacjê oraz nawierzchniê drogi
nr 888 w Krzywaczce, zniszczone podczas
intensywnych opadów deszczu. W ramach prac
wykonane zosta³y nowe przepusty oraz nawierzchnia
t³uczniowa na odcinku ok. 60 mb. Wartoæ zadania:
18 000 z³.
11. Trwaj¹ prace przy budowie studni na ul. Sportowej,
przy obiektach sportowych u¿ytkowanych g³ównie
przez KS Gocibia. Studnia o g³êbokoci 12 m
budowana jest w celu pozyskiwania wody do
nawadniania trawnika boiska sportowego.
11. Realizowane s¹ naprawy cz¹stkowe dróg gminnych,
dowo¿one kruszywo, czyszczone rowy i pobocza.
Grupa Gospodarcza na bie¿¹ca sprz¹ta i naprawia
drogi i tereny gminne uszkodzone przez warunki
atmosferyczne.
Tekst: Marta Tokarz
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Zasady zimowego
utrzymania dróg
w Gminie Su³kowice
w sezonie 2020/2021

W zwi¹zku z przygotowaniami do zimowego utrzymania
dróg na terenie Gminy Su³kowice w sezonie 2020/2021,
przedstawiamy Pañstwu wykaz telefonów do osób oraz
instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej
gminy.
Jednoczenie informujemy, ¿e wykaz dróg gminnych
do zimowego utrzymania w sezonie 2020/2021 dostêpny
jest na stronie internetowej gminy pod adresem:
www.sulkowice.pl/dla-mieszkancow/odsniezanie-drog.
Telefony kontaktowe:
Drogi gminne:
 Urz¹d Miejski w Su³kowicach - 12 273 20 75 w. 21
 Zak³ad Gospodarki Komunalnej - 12 273 20 50
 Dyrektor ZGK - 12 273 22 16, 692 931 405
Drogi wojewódzkie :
 Zarz¹d Dróg Wojewódzkich - 12 272 17 88
 DW956 - DROGBUD Kazimierz Sobaniak,
Zawoja, tel. 33 877 50 62
 DW 955, DW 956 (Biertowice do mostu na Zielonej)
- POL-BRUK Pietrzak S.J. - 12 274 00 68, 605 275 428,
601 508 924
Drogi powiatowe:
 Zarz¹d Dróg Powiatowych - 12 272 17 33
 Krzywaczka-Bêczarka, Krzywaczka-Radziszów,
ul. Wolnoci, Wyzwolenia, Kowalska, Na Wêgry,
Sportowa, Ptasznica oraz Rudnik Dolna
- POL-BRUK Pietrzak S.J. 12 274 00 68, 605 275 428,
601 508 924
Drogi krajowe
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddzia³
w Wadowicach - 33 873 73 28
 Droga krajowa nr 52 Bielsko-Bia³a - G³ogoczów
- DROGBUD Spytkowice tel. 33 879 15 09
Tekst: red.
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Doczekali siê!

Stra¿acy z Rudnika maj¹
wymarzony wóz!
Po 4 latach starañ druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Rudniku otrzymali nowy samochód ratowniczo  ganiczy.
Samochód Renault D15 z napêdem 4x4 przygotowa³a firma
SZCZÊNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Koszt zakupu
pojazdu to 791 505,00 z³. Na sfinansowanie zadania
uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Komendanta G³ównego PSP w Warszawie,
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego,
Fundacji Orlen i Powiatu Mylenickiego. Gmina Su³kowice
dofinansowa³a inwestycjê kwot¹ 135 000,00 z³.
Mieszkañcy Rudnika i sama jednostka OSP przeznaczyli na
zakup 118 505,00 z³.
Samochód wyposa¿ony jest w najnowoczeniejszy
sprzêt ratowniczy, pozwalaj¹cy na prowadzenie
dzia³añ w ka¿dych warunkach i o ka¿dej porze dnia i nocy.
Na wyposa¿eniu pojazdu znajduje siê m.in.: dzia³ko
wodne, wyci¹garka, autopompa, linia szybkiego natarcia,
najanica, agregat pr¹dotwórczy, wentylator oddymiaj¹cy,
pompa do wody czystej, motopompa do wody brudnej,
motopompa p³ywaj¹ca, pi³y spalinowe, drabina, aparaty
powietrzne, latarki, radia, kamera termowizyjna i wiele
innego profesjonalnego sprzêtu niezbêdnego podczas
prowadzenia dzia³añ ratowniczo  ganiczych.
Uroczyste powitanie nowego wozu w Rudniku odby³o siê
9 padziernika. Gratulujemy!
Tekst i fot.: Jakub wiat³oñ

Zakup sfinansowany przy udziale rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Mamy nowych druhów ratowników
We wrzeniu ratownicy z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z terenu Gminy Su³kowice uczestniczyli w kursach
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Ukoñczenie kursu
i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu nadaj¹
druhowi tytu³ ratownika i pozwalaj¹ w sposób
profesjonalny udzielaæ pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach, po¿arach i innych zdarzeniach do których
dysponowani s¹ druhowie.
Szkolenie prowadzone by³o przez 11 ratowników
medycznych, na co dzieñ pracuj¹cych w pogotowiu,
szpitalu, wojsku czy stra¿y po¿arnej. Zajêcia mia³y formê
seminarium, wyk³adów oraz w znacznej mierze æwiczeñ
 scenek tematycznych, gdzie ratownicy w bardzo
realistycznych warunkach mogli wykazaæ siê nabytymi
umiejêtnociami oraz postêpowaæ zgodnie z procedurami
ratowniczymi obowi¹zuj¹cymi w czasie dzia³añ ratowniczo
 ganiczych. Na zakoñczenie kursu ka¿dy z druhów
przyst¹pi³ do egzaminu sk³adaj¹cego siê z testu wiedzy
oraz egzaminu praktycznego.
Pe³ny kurs KPP ukoñczy³a 1 druhna oraz 13 druhów,
natomiast kurs recertyfikacyjny (przypominaj¹cy)
34 druhów z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy
Su³kowice.
Tekst: Jakub wiat³oñ

Kolejne rodki
z WFOiGW
w Krakowie dla
naszych OSP

Realizuj¹c Ogólnopolski program finansowania s³u¿b
ratowniczych. Czêæ 2 - Dofinansowanie zakupu sprzêtu
i wyposa¿enia jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
jednostki OSP z pomoc¹ Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
pozyska³y kolejne rodki w wysokoci 20 000,00 z³
na dofinansowanie zakupu sprzêtu i umundurowania.
OSP Harbutowice - 4000,00 z³ · OSP Krzywaczka
- 4900,00 z³ · OSP Rudnik - 5000,00 z³ · OSP Su³kowice
- 6100,00 z³.
rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej stanowi³y 50% wartoci zadania.
Brakuj¹ce 50% zosta³y do³o¿one przez Gminê Su³kowice,
MSWiA/KSRG oraz jednostki OSP.
W ramach zadania zakupiono he³my, wê¿e, ubrania
i rêkawice specjalne, no¿yce dielektryczne, podporê
stabilizuj¹c¹ oraz radiotelefony.
Tekst i fot.: Jakub wiat³oñ
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Sesje Rady Miejskiej
W dniu 24 wrzenia 2020 r. odby³a siê XXVIII sesja Rady
Miejskiej w Su³kowicach, prowadzona z wykorzystaniem
rodków komunikacji elektronicznej umo¿liwiaj¹cych
porozumiewanie siê na odleg³oæ. Podczas sesji Rada
Miejska dokona³a zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy
Su³kowice na rok 2020 Nr XVII/110/2019 z dnia 30 grudnia
2019 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Su³kowice przyjêtej Uchwa³¹ Nr XVII/109/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r. Przyznana zosta³a dotacja
z bud¿etu dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rudniku na
zakup wozu stra¿ackiego w wysokoci 175 000,00 z³.
Natomiast Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Su³kowicach
otrzyma³a
dotacjê na zakup umundurowania
koszarowego i bojowego.
Kolejna XXIX sesja z wykorzystaniem rodków
porozumiewania na odleg³oæ odby³a siê 29 padziernika
2020 r. G³ównym tematem sesji by³a informacja
o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze 2020 r. oraz informacja o stanie realizacji zadañ
owiatowych w Gminie Su³kowice w roku szkolnym
2019/2020. Rada Miejska zatwierdzi³a Zarz¹dzenia
dotycz¹ce zamkniêcia terenów rekreacyjnych, placów
zabaw i si³owni zewnêtrznych, dla których Zarz¹dc¹ jest
Gmina Su³kowice i podjê³a szeæ uchwa³. Zmieniona
zosta³a uchwa³a bud¿etowa na 2020 r. oraz Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy Su³kowice, a tak¿e 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. Uchwalono Wieloletni
Plan Rozwoju i Modernizacji Urz¹dzeñ Wodoci¹gowych
i Kanalizacyjnych na lata 2020-2023. Rozpatrzono petycjê
dotycz¹c¹ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy
bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z drogi powiatowej
i gminnej - ul. Wolnoci w miejscowoci Su³kowice.
Jak co roku na sesji padziernikowej Rada Miejska
w Su³kowicach przyzna³a trzy równorzêdne Nagrody
Samorz¹dowe na rok 2020.
Podczas XXX sesji, która odby³a siê w dniu 26 listopada
2020 r. wiod¹cym tematem by³o omówienie zagadnieñ
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Su³kowice.
Dokonano tak¿e zmiany bud¿etu gminy na 2020 r. oraz
ustalono wysokoæ dop³at do taryf cen i op³at za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków
na rok 2021, a tak¿e okrelano wysokoæ stawek podatku
od nieruchomoci na 2021 rok. Rada Miejska wyrazi³a
zgodê na przed³u¿enie okresu obowi¹zywania umowy
dzier¿awy czêci nieruchomoci gminnej, po³o¿onej
w Su³kowicach przy ul. 11 Listopada, na rzecz
dotychczasowego dzier¿awcy, tj. Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Pocztowych. Przyjêty zosta³ Program
wspó³pracy Gminy Su³kowice z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na rok 2021". Okrelono
tak¿e szczegó³owy tryb i harmonogram opracowania
oraz tryb konsultacji spo³ecznych projektu Strategii
Rozwoju Gminy Su³kowice na lata 2021-2028.
Tekst: Teresa Gatlik

Orkiestra dêta z Rudnika
otrzyma wsparcie finansowe
W tym roku obchodzilimy 100. rocznicê istnienia orkiestry
dêtej w Rudniku. Ten piêkny jubileusz zas³u¿y³ na wsparcie
ku dalszej dzia³alnoci na rzecz krzewienia lokalnej
twórczoci. Aby wspomóc orkiestrê Urz¹d Miejski we
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju
Rudnika Diabelski Kamieñ z³o¿yli wniosek w ramach
konkursu ,,Ma³opolskie Orkiestry Dête og³oszonego

przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego.
Orkiestra otrzyma³a wsparcie w kwocie 7 000,00 z³, które
pozwoli³o na zakup nowych strojów i tr¹bki. Cieszymy
siê, ¿e dziêki podjêtej wspó³pracy z przedstawicielami
orkiestry i stowarzyszenia mo¿emy jako gmina korzystaæ
z takich form wsparcia.
Tekst: Ewa Garbieñ

Milion z³otych trafi do
Gminy Su³kowice dziêki
Rz¹dowemu Funduszowi
Inwestycji Lokalnych!
Gmina Su³kowice otrzyma kwotê
w wysokoci 1 miliona z³otych na
realizacjê prac modernizacyjnych
w PS Nr 2 w Su³kowicach oraz
kontynuacjê programu wymiany
kot³ów dla mieszkañców naszej gminy.
Program ten stanowi bezzwrotn¹
pomoc finansow¹, która pochodzi
z funduszu COVID-19.
Tekst: Ewa Garbieñ
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Kolejne rodki na zakup laptopów do nauki zdalnej
Ponad 73 tys. z³ z Funduszy Europejskich pozwoli na
zakup 27 laptopów dla uczniów szkó³ podstawowych
z terenu naszej gminy. Umowa dofinansowania zosta³a
podpisana w grudniu 2020 r., natomiast projekt unijny
bêdzie realizowany w pierwszym kwartale 2021 roku.

Ponad 73 tys. z³ z Funduszy Europejskich pozwoli na
zakup 27 laptopów dla uczniów szkó³ podstawowych
z terenu naszej gminy. Umowa dofinansowania zosta³a
podpisana w grudniu 2020 r., natomiast projekt unijny
bêdzie realizowany w pierwszym kwartale 2021 roku.
Tekst: Marta Czarny

Dofinansowanie ZPO w Biertowicach
Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach
otrzyma³a 66 340,00 z³ na zakup sprzêtu szkolnego
i pomocy dydaktycznych. rodki zosta³y pozyskane
z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zwiêkszonej
rezerwy czêci owiatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
Dziêki dofinansowaniu wyposa¿one zostan¹ trzy sale
dydaktyczne oraz sala gimnastyczna w nowo powsta³ym
budynku.
Wniosek z³o¿ony przez Gminê Su³kowice dotyczy³

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

kryterium VI w zakresie Dofinansowania doposa¿enia
publicznych szkó³ i placówek prowadzonych (dotowanych)
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, w zakresie
pomieszczeñ do nauki w nowo wybudowanych
budynkach, nowych pomieszczeñ do nauki pozyskanych
w wyniku adaptacji oraz pomieszczeñ dla szkó³
rozpoczynaj¹cych kszta³cenie w nowych zawodach.
Pozyskane rodki stanowi¹ ok. 68% wnioskowanej kwoty.
Tekst: Barbara Flaga

Zapraszamy do kontaktu z Ekodoradc¹
Jak informowalimy w poprzednim numerze
Klamry, Mieszkañcy mog¹ korzystaæ z pomocy
Ekodoradcy zatrudnionego w Urzêdzie Miejskim
w Su³kowicach.
Ekodoradca: Patrycja Bujas, tel.: 697 665 508

W szko³ach i przedszkolach
bêdzie bezpieczniej
W dniu 4 listopada br. Burmistrz Artur Grabczyk przekaza³
wszystkim dyrektorom placówek owiatowych z terenu
Gminy Su³kowice generatory ozonu.
Urz¹dzenia wytwarzaj¹ aktywny tlen (ozon  O3), który
jest naturalnym i skutecznym sterylizatorem.
Ozonatory usuwaj¹ bakterie, wirusy, grzyby, roztocza,
patogeny z powietrza, usuwaj¹ insekty, mrówki, przykre
zapachy, odwie¿aj¹ pomieszczenia. Ozonowanie
pomieszczeñ bardzo dobrze sprawdza siê dla osób
z astm¹ i alergiami, a ich regularne stosowanie poprawia
jakoæ powietrza. Dziêki tym specjalistycznym
urz¹dzeniom dzieci, nauczyciele oraz personel
w placówkach owiatowych bêd¹ bezpieczniejsi.
Gmina Su³kowice przeznaczy³a na zakup generatorów
ozonu 19 800,00 z³. rodki pochodz¹ z rezerwy celowej
na zarz¹dzanie kryzysowe, które s¹ wykorzystywane
w tym roku g³ównie na zapobieganie, przeciwdzia³anie
i zwalczanie koronawirusa.
Tekst: Jakub wiat³oñ, fot.: Paulina Wêgrzyn
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Bêdzie bezpieczniej na krajowej 52

W dniu 25 listopada br. Burmistrz Artur Grabczyk wraz
z Pos³em na Sejm RP W³adys³awem Kurowskim
uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem krakowskiego
oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Tomaszem Pa³asiñskim. Rozmowy dotyczy³y poprawy
bezpieczeñstwa na drodze krajowej nr 52 tj. dowietlenia
przejæ dla pieszych w Krzywaczce, skrzy¿owania
w Biertowicach i zjazdu na Skawinê w Krzywaczce oraz
poprawy bezpieczeñstwa pieszych wzd³u¿ DK 52.
Na spotkaniu przedstawiony zosta³ równie¿ projekt
przebudowy skrzy¿owania w Biertowicach z DK 52,
opracowany na zlecenie GDDKiA.
Tekst: Paulina Wêgrzyn

Akcja chryzantema

W ramach akcji pomocy producentom i sprzedawcom
chryzantem, którzy z powodu epidemii nie mogli sprzedaæ
kwiatów w okresie Wszystkich wiêtych, Gmina Su³kowice
pozyska³a kilkadziesi¹t doniczek piêknych, bia³ych
chryzantem. Kwiaty ozdobi³y Pomnik Ofiar Pacyfikacji
Su³kowic oraz su³kowicki rynek na czas obchodów wiêta

Niepodleg³oci oraz z³o¿one zosta³y w miejscach
szczególnie wa¿nych dla Mieszkañców gminy: przy mogile
Ofiar Pacyfikacji Rudnika, tablicy upamiêtniaj¹cej
Patriotów Ziemi Su³kowickiej zamordowanych przez
hitlerowców w 1944 r., a tak¿e na grobach su³kowickich
ksiê¿y oraz tych, których rodziny nie odwiedzi³y w dzieñ
ich wiêta. Akcjê chryzantema koordynowa³a Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Gmina Su³kowice ma swoje logo!
W drodze konkursu gmina zyska³a oficjalne logo, które
zosta³o wybrane przez Komisjê Konkursow¹ i zatwierdzone
przez Burmistrza Gminy Su³kowice.
Zgodnie z za³o¿eniami konkursowymi logo powinno
byæ prostym symbolem, ³atwym do rozpoznania
i zapamiêtania oraz charakterystycznym dla Gminy
Su³kowice. Takim w³anie uznano pracê pana Romana
Tracza. Wybrane przez Komisjê Konkursow¹ logo
wyró¿nia siê oryginalnoci¹, estetyk¹, nawi¹zuje do
tradycji i historii naszej Gminy oraz do walorów
przyrodniczych. Logo bêdzie wykorzystywane w celu
identyfikacji wizualnej oraz promocji Gminy Su³kowice,
poprzez stosowanie go m.in. w przekazie elektronicznym,
serwisach internetowych, drukowanych materia³ach
promocyjnych wydawanych przez organizatora.
Do konkursu zg³oszono 16 prac. Ka¿dy z autorów mia³
swoj¹ w³asna wizjê i pomys³ na opracowanie logo.
Prace by³y ciekawe i inspiruj¹ce, a ich autorom bardzo
serdecznie dziêkujemy za wziêcie udzia³u w konkursie.
Zwyciêzcy serdecznie gratulujemy!
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Zgas³y kunie polowe,
pozosta³y tylko podków lady
i u³anów piew 

24 listopada br. na placu przy pomniku Ofiar Pacyfikacji
Su³kowic zosta³a ponownie ods³oniêta tablica
upamiêtniaj¹ca su³kowickich kowali i podkuwaczy
Kawalerzystów Rzeczypospolitej poleg³ych w walkach za
ojczyznê. W kameralnej uroczystoci udzia³ wziêli Prezes
Towarzystwa Przyjació³ Su³kowic Kowad³o Urszula WonikBatko, Radna Powiatowa Aleksandra Korpal, Pose³ na
Sejm RP W³adys³aw Kurowski oraz Burmistrz Artur
Grabczyk.
Pomys³odawc¹ stworzenia tablicy by³ pu³kownik Kazimierz
Dymek. Pierwotnie tablica zawis³a na cianie kocio³a
parafialnego w Su³kowicach - 23 czerwca 2009 r. w 89.
rocznicê Cudu nad Wis³¹. Niestety, po generalnym
remoncie ju¿ nie wróci³a na swoje miejsce. Dziêki
zaanga¿owaniu TPS Kowad³o, jej twórcy oraz
dofinansowaniu z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Ma³opolskiego, tablica znów pojawi³a siê
w przestrzeni publicznej, by przypominaæ mieszkañcom
o zaanga¿owaniu i czynnym udziale naszych przodków
w kreowaniu historii naszego kraju.
W tym roku przypada 100. rocznica wojny bolszewickiej
oraz zwyciêskiej Bitwy Warszawskiej. W nawi¹zaniu do
tych wydarzeñ i o dzia³alnoci w tym okresie Su³kowiczan:
kowali, podkuwaczy oraz Józefa Bochenka - ówczesnego
pos³a Sejmu Ustawodawczego rozmawiano w drugiej
czêci spotkania. Materia³ filmowy ze spotkania
udostêpniony zosta³ przez TPS Kowad³o w ramach
cyklicznych spotkañ pn. Czwartkowe Spotkania
z Tematem i nadal mo¿liwy jest do odtworzenia m.in.
na profilu TPS Kowad³o na Facebooku.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Przystêpujemy do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Su³kowice
W lipcu br. Gmina Su³kowice przyst¹pi³a do prac
organizacyjnych nad opracowaniem nowej strategii
rozwoju gminy. Obecnie nasza gmina nie posiada
aktualnej strategii rozwoju. Poprzednia zosta³a
opracowana w 2008 r. i wiêkszoæ jej zapisów straci³a
wa¿noæ, dlatego podjêto decyzjê o opracowaniu nowej,
aktualnej strategii. Bêdzie ona perspektywicznym planem
okrelaj¹cym cele i kierunki rozwoju naszej gminy.
Wskazywaæ bêdzie zasady i sposoby zarz¹dzania gmin¹,
okrelaæ rodki finansowe i ród³o ich pochodzenia. Jest
to podstawowy dokument, który w perspektywie
kolejnych lat bêdzie okrela³ zadania i wyzwania jakie
stoj¹ przed nasz¹ gmin¹.
10 sierpnia odby³o siê pierwsze spotkanie Zespo³u ds.
opracowania Strategii, powo³anego przez Burmistrza.
Zespó³ ten przez ca³y okres prac nad dokumentem bêdzie
zaanga¿owany we wszystkie etapy jego tworzenia
i konsultowania. Chcemy, aby w proces tworzenia strategii
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zaanga¿owani byli przedstawiciele ró¿nych grup
spo³ecznych. W grudniu dostêpna by³a na naszej stronie
www ankieta dotycz¹ca wyznaczenia obszarów
interwencji kryzysowej. Niebawem przedstawimy
Pañstwu wyniki tej ankiety.
26 listopada br. Rada Miejska w Su³kowicach przyjê³a
harmonogram prac nad opracowaniem projektu strategii
w oparciu o który realizowane bêd¹ kolejne etapy prac.
Harmonogram zosta³ przygotowany na podstawie ustawy
z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych
ustaw, które wesz³y w ¿ycie 13 listopada 2020 r.
Chcemy, aby ten dokument nie by³ tylko kolejnym
opracowaniem, ale realn¹ odpowiedzi¹ na Pañstwa
potrzeby. Stwórzmy razem wizjê rozwoju Gminy
Su³kowice.
Tekst: Ewa Garbieñ
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Opracowanie o Pacyfikacji Su³kowic
Dezynfekcja przystanków
i przedszkolnych placów zabaw
Druhowie wszystkich jednostek OSP z terenu gminy od
padziernika realizuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu
zapobieganie i ograniczanie ryzyka zwi¹zanego z COVID19. Realizowane jest to poprzez cotygodniow¹
dezynfekcjê wiat przystankowych oraz placów zabaw
znajduj¹cych siê przy placówkach owiatowych. Druhowie
zostali wyposa¿eni w opryskiwacze spalinowe oraz
niezbêdne rodki ochrony indywidualnej, a dezynfekcja
odbywa siê przy pomocy dedykowanego rodka
chemicznego, który eliminuje wirusa Sars-CoV-2.
Tekst: Jakub wiat³oñ, fot.: OSP

Wszystko zaczê³o siê na prze³omie nocy z 23 na 24 lipca
1943 roku. Tu¿ przed 24:00 pierwsze samochody
przekroczy³y granice Su³kowic od strony Zielonej. S³ychaæ
by³o wyrany warkot ich silników, przywieziono nimi
wojsko, policjê niemieck¹ i policjê granatow¹...
W ramach wspó³pracy z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Su³kowicach przy realizacji projektu Ku pamiêci
zamordowanych przez Niemców w Su³kowicach 24 VII
1943 i prac zwi¹zanych z renowacj¹ mogi³y
pomordowanych znajduj¹cej siê na cmentarzu - Izba
Tradycji przygotowa³a 31 stronnicowe opracowanie
o zbiorowej mogile oraz wydarzeniach z 24 lipca 1943
roku. Materia³ dostêpny jest na stronie internetowej
gminy www.sulkowice.pl w zak³adce Z kart historii.
Zosta³ równie¿ przekazany dyrektorom szkó³
podstawowych na terenie gminy i pos³u¿y do
przeprowadzenia lekcji historii.
Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: Izba Tradycji w Su³kowicach

100 urodziny Mieczys³awa Maliny z Harbutowic
Mieszkaniec Harbutowic, pan Mieczys³aw Malina
7 grudnia 2020 r. obchodzi³ swoje 100 urodziny.
Nieprzerwanie zwi¹zany jest z Harbutowicami, gdzie
mieszka i ca³e ¿ycie prowadzi³ gospodarstwo rolne,
z którym dzieli³ obowi¹zki pracuj¹c zawodowo poza
terenem gminy. W Harbutowicach pozna³ te¿ swoj¹ ¿onê
Stefaniê, z któr¹ w lutym tego roku obchodzili 70 rocznicê
lubu. Razem wychowali 5 dzieci. Dzisiaj jest szczêliwym
dziadkiem 12 wnucz¹t i pradziadkiem 12 prawnucz¹t.
Honorowy Cz³onek Stra¿y Po¿arnej w Harbutowicach,
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z któr¹ zwi¹zany jest od 70 lat. W jednostce pe³ni³ funkcjê
skarbnika. W dniu urodzin, Jubilata odwiedzi³ Burmistrz
gminy Artur Grabczyk wraz z dyrektor OPS w Su³kowicach
Józef¹ Berneck¹, so³tys Izabel¹ Starowicz oraz
przedstawicielami jednostki OSP Harbutowice,
przekazuj¹c ¿yczenia i gratulacje zarówno od siebie, jak
i Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Ma³opolskiego.
Szanownemu Jubilatowi ¿yczymy zdrowia i radoci na
kolejne lata ¿ycia.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

11

WOKÓ£ EDUKACJI

Nagrody Burmistrza dla Wybitnych Nauczycieli
za rok szkolny 2019/2020
W przeddzieñ Dnia Edukacji Narodowej, 13 padziernika
2020 r. Burmistrz Artur Grabczyk wrêczy³ Nagrody
Burmistrza Gminy Su³kowice na rok 2020 z okazji wiêta
Edukacji Narodowej, w uznaniu za wk³ad w dzie³o
kszta³cenia m³odego pokolenia oraz za zas³ugi dla rozwoju
owiaty w Gminie Su³kowice.
W tym roku nagrody otrzymali dyrektorzy szkó³

Wycieczki z klas¹
Rok 2020 ze wzglêdu na pandemiê jest rokiem
szczególnym, o czym nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Planowanie spotkañ jest utrudnione, bo sytuacja
epidemiczna zmienia siê z dnia na dzieñ, a co za tym
idzie pojawiaj¹ siê nowe obostrzenia z ni¹ zwi¹zane.
Kiedy zaplanowane z klas¹ IIa spotkanie w Izbie Tradycji,
tematem którego mia³a byæ praca na roli, nie mog³o siê
odbyæ ze wzglêdu na wprowadzenie strefy czerwonej,
postanowilimy nie rezygnowaæ z pomys³u i nagraæ film,
na którym opowiadamy o pracy rolnika i prezentujemy
posiadane w Izbie Tradycji urz¹dzenia wykorzystywane
do pracy w polu. Filmik wykorzystany zosta³ na zajêciach
z dzieæmi w klasie i spotka³ siê z bardzo dobrym odbiorem.
Pomys³ okaza³ siê trafiony, a ta forma przekazu najlepsz¹
w obecnej sytuacji. Spotka³a siê ona z bardzo dobrym
przyjêciem tak¿e ze strony Dyrekcji Szko³y Podstawowej
nr 1, wiêc po uzyskaniu zgody wraz z wychowawc¹ klasy,
pani¹ Danut¹ Kostowal - Suwaj, rozpoczê³ymy
przygotowanie dwóch kolejnych filmików, tym razem
nawi¹zuj¹cych do wa¿nych dla naszego kraju rocznic:
pierwszy do 102 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci,
kolejny do 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Monta¿em
filmików zajmuje siê pan Maciej Ziembla  pracownik
Izby Tradycji.
Projekt ten jest docelowo przeznaczony dla klasy IIa SP
nr 1, ale z efektów realizacji bêd¹ mogli tak¿e skorzystaæ
wszyscy zainteresowani poznawaniem historii i tradycji,
zw³aszcza naszej lokalnej. Przed nami kolejne wirtualne
spotkania. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo spotkamy siê
tradycyjnie w Izbie, która czeka na ka¿dego, któremu
bliska jest historia naszego regionu.
Tekst: Ma³gorzata Dzidek
Dyrektor GBP w Su³kowicach
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i przedszkoli oraz kierownik wietlicy rodowiskowej
w Su³kowicach. Ponadto nagrodê na wniosek dyrektora
Szko³y Podstawowej nr 2 w Su³kowicach otrzyma³a pani
Anna Frosztêga - nauczyciel jêzyka angielskiego
i niemieckiego.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

 projekt on-line Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Józefa Sadzika w Su³kowicach oraz
klasy IIa Szko³y Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Su³kowicach

sprawy urzêdowe

Dzieñ postaci z bajek
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 5 listopada
dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 z grupy
Dwójeczek wziê³y udzia³ w bajkowym spotkaniu,
podczas którego opowiada³y o swoich ulubionych bajkowych
postaciach.
Zorganizowano zabawy wymagaj¹ce wykazania siê
znajomoci¹ treci bajek, tych znanych i mniej znanych dzieci rozwi¹zywa³y zagadki, rozpoznawa³y bajkê po
rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu ksi¹¿ki, by³y
muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz
prezentacja dzieciêcych bajkowych przebrañ. Dzieci bardzo
dobrze znaj¹ bajki i wietnie radzi³y sobie z zadaniami.
W tym dniu przypominamy bajki, które s¹ nieodzownym
elementem ka¿dego dzieciñstwa.
Tekst i fot.: Urszula Puæ

Bardzo zdrowy dzieñ pomarañczowy!
Dnia 7 padziernika w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1
w grupie Trójeczki królowa³a marchewka. Wszystkie nasze
dzia³ania by³y zwi¹zane tematycznie z warzywem i zdrowym
od¿ywianiem. By³y marchewkowe konkursy i zawody. Dzieci
weso³o bawi³y siê przy muzyce, rozwi¹zywa³y zagadki,
piewa³y piosenki, uk³ada³y warzywo z szarf, woreczków,
a tak¿e z kawa³ków w³óczki.
W dniu marchewki nie zabrak³o równie¿ marchewkowego
soku i surówki z jab³kiem. Ka¿dy chêtny móg³ spróbowaæ
swoich si³ w tarciu marchewki na tarce. Dla wszystkich dzieci,
ale szczególnie dla niejadków marchewkowych (aby
polubili to cenne warzywo) zrobilimy wspólnie
marchewkowo-czekoladowe babeczki. To by³ strza³
w dziesi¹tkê, wszystkim dzieciom smakowa³y, chocia¿
mia³y w sk³adzie start¹ marchewkê.
Na zakoñczenie dnia zorganizowano dla dzieci quiz,
który by³ podsumowaniem zdobytych wiadomoci
w trakcie ca³odniowych dzia³añ. Wszyscy wietnie siê bawili
i marchewkê polubili!
Tekst i fot.: PS Nr 1 w Su³kowicach

Pasowanie na Przedszkolaka
Dzieñ 29 padziernika pozostanie na d³ugo w pamiêci dzieci
3 i 4 letnich. Tego w³anie dnia odby³a siê pierwsza wa¿na
przedszkolna uroczystoæ - pasowanie na przedszkolaka.
W uroczystoci bra³y udzia³ dzieci z grupy Motylków
oraz Biedronek z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2.
Ka¿da grupa rozpoczê³a akademiê w swojej sali.
Pani Dyrektor k³ad³a ogromny o³ówek na ramieniu ka¿dego
dziecka na znak w³¹czenia go do grona przedszkolaków.
Po czêci uroczystej dzieci z³o¿y³y przysiêgê: zgodnie
bawiæ siê w przedszkolu, przychodziæ ka¿dego dnia
z umiechem, pomagaæ kolegom, byæ dzielnym
przedszkolakiem, nie ³obuzowaæ. Nastêpnie maluszki
zaprezentowa³y swoje umiejêtnoci - daj¹c tym samym
dowód jak du¿o potrafi¹. By³y wiêc piosenki, wierszyki,

tañce, a tak¿e tor przeszkód. Na pami¹tkê tego
wa¿nego wydarzenia, ka¿dy przedszkolak otrzyma³
dyplom pasowania oraz ma³y s³odki upominek.
Tekst i fot.: PS nr 2 w Su³kowicach

sprawy urzêdowe

Pomagamy dzieciakom SMA-kom

W Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 2 w Su³kowicach
w dniach od 08.10.2020 do 15.10.2020 odby³a siê akcja
charytatywna Pomagamy dzieciakom SMA-kom. Akcja
polega³a na zebraniu niepotrzebnych, zalegaj¹cych
w domowych biblioteczkach ksi¹¿ek (zbierane by³y
zarówno pozycje ksi¹¿kowe dla dzieci jak i dla doros³ych)
oraz plastikowych zakrêtek. W akcjê w³¹czy³o siê sporo
rodziców i dzieciaczków, dziêki czemu ustawione
w przedszkolu pud³a w szybkim tempie zape³ni³y siê po
brzegi zbieranymi fantami. Wszystkie zebrane rzeczy
zosta³y przekazane organizatorom akcji. Ksi¹¿ki by³y

sprzedawane na kiermaszu zorganizowanym na rynku
w Gdowie (w sklepie Koma). Ca³kowity dochód z akcji
przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom cierpi¹cym
na SMA ( rdzeniowy zanik miêni). Wierzymy, ¿e dziêki
takim akcjom i zaanga¿owaniu na twarzach chorych dzieci
bêdzie widnia³ umiech, a w oczach pojawi siê nadzieja.
Wszystkim którzy w³¹czyli siê w akcjê nale¿¹ siê serdeczne
podziêkowania za okazane serce i pomoc tym ma³ym
bohaterom.

Tekst: PS Nr 2 w Su³kowicach

11 LISTOPADA
11 listopada to jedna z najwa¿niejszych dat w historii
naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyska³a
niepodleg³oæ. W przedszkolu od najm³odszych lat uczymy
dzieci patriotyzmu, przywi¹zania do swojej Ojczyzny, do
ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli.
W tym roku z uwagi na panuj¹c¹ pandemiê i obostrzenia
uroczystoæ ta mia³a charakter niecodzienny, gdy¿ ka¿da
z grup obchodzi³a j¹ osobno. Jednak dzieci z oddzia³u
Szósteczki przygotowa³y dla swoich kolegów krótki
wystêp. Dumnie recytowa³y wiersze patriotyczne
opowiadaj¹ce o historii Polski, ale tak¿e te t³umacz¹ce
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wiêto Niepodleg³oci
w Przedszkolu Samorz¹dowym
Nr 1 w Su³kowicach

sens wspó³czesnej polskoci oraz namawiaj¹ce do
dostrzegania piêkna ojczyzny. Przy piosence Jestemy
Polk¹ i Polakiem ,,wsiad³y do poci¹gu i odwiedzi³y
najwa¿niejsze miasta naszego kraju. Starszaki zatañczy³y
tak¿e polskie tañce Kujawiaka i Poloneza. Wszystkie
przedszkolaki ubrane na galowo o godz. 11:11 dumnie
odpiewa³y w swoich salach hymn narodowy.
Zarejestrowany wystêp zosta³ udostêpniony na stronie
internetowej przedszkola, gdzie ka¿dy mo¿e obejrzeæ
starania starszaków. Zachêcamy!
Tekst i fot.: PS Nr 1 w Su³kowicach
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wokó³ edukacji

Stacjonarnie i zdalnie
w ZSZiO w Su³kowicach
Ich starsi koledzy, maturzyci, od pierwszych dni wrzenia
rozpoczêli przygotowania do czekaj¹cego ich w tym roku
egzaminu. By siê dobrze do niego przygotowaæ, wziêli udzia³
w spotkaniach online Ma³opolskiego Salonu Maturzystów
i wraz z nauczycielami uczestniczyli w e-wyk³adach.

STACJONARNIE:

Rok szkolny 2020/21, który rozpocz¹³ siê 1 wrzenia,
zapowiada³ siê bardzo obiecuj¹co. By³a radoæ ze spotkania
ze szko³¹, kolegami, nauczycielami, pomimo obowi¹zuj¹cego
re¿imu sanitarnego. W planach oprócz nauki w murach
szko³y pojawi³y siê wycieczki klasowe, konkursy, zawody
sportowe, a tak¿e studniówka. Szko³a, obwarowana
procedurami bezpieczeñstwa, zaczê³a ¿yæ.

Oprócz uczniów, powracaj¹cych po d³ugiej nieobecnoci,
w szkole pojawili siê tak¿e pierwszoklasici. W bie¿¹cym
roku szkolnym w klasach pierwszych technikum podjêli
naukê w zawodach: technik mechanik CNC, technik
mechatronik, technik urz¹dzeñ i systemów energetyki
odnawialnej, technik handlowiec, a w bran¿owej szkole
w wielu zawodach jako m³odociani pracownicy. Dla nich
najwa¿niejszym wydarzeniem by³o wiêto Szko³y oraz
lubowanie uczniów klas I w dniu 14 padziernika. Od tego
momentu mogli poczuæ siê ju¿ pe³noprawnymi cz³onkami
naszej szkolnej spo³ecznoci.
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Jednak nie sam¹ nauk¹ ¿yje uczeñ, a najlepiej jest, gdy uczy
siê  bawi¹c. Dlatego ju¿ we wrzeniu zaplanowalimy I etap
szkolnego cyklu Narodowe Czytanie, poniewa¿ od kilku
lat co roku w³¹czamy siê w tê ogólnopolsk¹ akcjê pod
patronatem pary prezydenckiej. Nauczyciele i uczniowie raz
w miesi¹cu czytaj¹ w auli szkolnej wybrane fragmenty
utworów literackich, a s³uchacze mog¹ wylosowaæ dla siebie
zaproponowan¹ przez bibliotekê szkoln¹ ksi¹¿kê.
Uwra¿liwianie na piêkno literatury to cel Dnia G³onego
Czytania, który we wrzeniu 2020 r. obchodzilimy w Polsce
ju¿ po raz 20. Z tej okazji na d³ugiej przerwie zaprosilimy
wszystkich uczniów do mini-konkursu: nauczyciele
przygotowali g³one czytanie 6 wybranych sonetów polskich
- zadanie polega³o na rozpoznaniu czytaj¹cych i umieszczeniu
odpowiedzi w komentarzu na FB.
Równie wa¿na, jak poznanie ojczystej literatury, jest
w dzisiejszych czasach znajomoæ jêzyków obcych. Uczniowie
naszej szko³y ju¿ po raz kolejny rozpoczêli pracê w programie
InstaLing dla Szkó³, który wspiera naukê jêzyka angielskiego
i niemieckiego. Praca z programem jest bardzo prosta
i skuteczna. Uczniowie maj¹ swoje konta, na których æwicz¹
i powtarzaj¹ s³ownictwo, odbywaj¹c codziennie
kilkuminutowe sesje w dowolnych warunkach: w domu,
w szkole, w autobusie, na komputerze, tablecie lub
smartfonie. Okazj¹ do pog³êbienia znajomoci jêzyków
obcych by³ tak¿e Europejski Dzieñ Jêzyków. 26 wrzenia
uczniowie mieli mo¿liwoæ poszerzenia i sprawdzenia wiedzy
o krajach, których jêzyków siê ucz¹ w szkole. W czasie przerw
mo¿na by³o pos³uchaæ piosenek w ró¿nych jêzykach i obejrzeæ
wystawy przedstawiaj¹ce informacje o krajach europejskich
oraz najwa¿niejsze ich zabytki. Uczniowie wziêli udzia³
w quizie wiedzy o Anglii i o Niemczech.
Dobrze jest uczyæ siê poprzez zabawê, ale jeszcze lepiej, gdy
mo¿na komu przy tym pomóc  i taki w³anie jest cel
dzia³ania szkolnego wolontariatu. Dlatego Wolontariusze
z naszej Szko³y w³¹czyli siê w akcjê G³onego Czytania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Su³kowicach - przeczytalimy
fragment "Ma³py w k¹pieli" Aleksandra Fredry. Charytatywny
cel przywieca tak¿e akcji Biblioteki szkolnej , która wraz
z Samorz¹dem Uczniowskim zaprosi³a do udzia³u w konkursie
 XV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej pod has³em:
Oddaj u¿ywany telefon komórkowy.
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ZDALNIE:

A potem na parê tygodni po¿egnalimy siê ze szko³¹.
Rozpoczê³a siê nauka zdalna. Trzeba by³o sobie przypomnieæ
aplikacjê MS Teams, bo od 19 padziernika tylko tu mo¿emy
siê spotkaæ.
Wyj¹tkiem by³a akcja "Twoje wiat³a  Nasze
bezpieczeñstwo" - w której wziêlimy udzia³. W jej ramach
przez kolejne trzy soboty, tj. 24 padziernika, 7 oraz
21 listopada w godzinach 8-12 mo¿na by³o skorzystaæ
z bezp³atnej kontroli i ustawienia wiate³ w Stacji Kontroli
Pojazdów w Rudniku, ulica Dolna 1. Akcja ta mia³a na celu
zwiêkszenie bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg w okresie
jesienno-zimowym i spotka³a siê z pozytywnym odbiorem
wród mieszkañców Gminy Su³kowice.
Biblioteka szkolna zaprosi³a czytelników do udzia³u w quizie
filmowym "Karol Wojty³a - Jan Pawe³ II" organizowanym dla
uczniów szkó³ im. Jana Paw³a II przez Instytut Dialogu
Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II w Krakowie.
Po obejrzeniu filmu biograficznego ka¿dy uczestnik
konkursu bêdzie móg³ sprawdziæ swoj¹ wiedzê odpowiadaj¹c
na 30 pytañ.

Wa¿nym elementem kszta³cenia uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach jest
wychowanie patriotyczne, w tym roku wziêlimy udzia³
w kolejnej edycji akcji MEN - "Szko³a Pamiêta". Celem akcji
jest zwrócenie uwagi m³odych ludzi na potrzebê
pielêgnowania pamiêci o bohaterach naszej wolnoci,
szczególnie tych, którzy s¹ zwi¹zani z histori¹ danego miejsca,
regionu, spo³ecznoci. Przed wiêtem Wszystkich wiêtych,
kiedy staramy siê w sposób szczególny kultywowaæ pamiêæ
zarówno o naszych bliskich zmar³ych, jak i tych, którzy
zapisali siê w historii  tej ogólnonarodowej i lokalnej,
przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego zapalili znicze
na grobach nauczycieli naszej Szko³y, spoczywaj¹cych na
su³kowickim cmentarzu. By³o to pierwsze dzia³anie w ramach
inicjatywy Szko³a Pamiêta, chocia¿ opieka nad grobami
zmar³ych nauczycieli, to jedna z najstarszych naszych tradycji.
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Zbli¿aj¹ca siê 102. rocznica odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci sk³oni³a nas do w³¹czenia siê do kolejnej
edycji akcji MEN Szko³a do hymnu. Zgodnie z jej
za³o¿eniami odpiewalimy Mazurka D¹browskiego we
wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku, ze wzglêdu
na ograniczenia wynikaj¹ce ze stanu epidemii, piewalimy
on-line, za pomoc¹ komunikatorów wykorzystywanych do
nauki zdalnej.
Przed³u¿aj¹cy siê stan pandemii nie sk³oni³ nas tak¿e do
rezygnacji z przygotowania kolejnej tradycyjnej ju¿ imprezy,
a mianowicie Dnia Patrioty/ki XXI wieku. Wszyscy nauczyciele
i uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w dwóch quizach: pierwszy
sprawdza³ wiedzê o naszej Ojczynie, drugi za skupi³ siê
wokó³ sylwetek wybitnych Polaków. Quizy zosta³y
przeprowadzone na platformie Teams w czasie d³ugich
przerw. W rywalizacji wziê³o udzia³ 21 mia³ków.
Uczniowie naszej szko³y wziêli równie¿ udzia³
w Ma³opolskiej Nocy Naukowców 27 listopada 2020 r.
Ta Noc Naukowców by³a wyj¹tkowa! Nie tylko ze wzglêdu
na zaplanowane atrakcje i wydarzenia, ale równie¿ ze
wzglêdu na zmieniony termin i formu³ê. Wiêkszoæ
wydarzeñ odby³a siê online. Zaproponowane przez
uczelniê tematy spotkañ by³y bardzo ciekawe, ale ich
forma zainspirowa³a nas do wykorzystania podpatrzonych
rozwi¹zañ w dalszej pracy z uczniami.
O tym, ¿e podejmowane przez Szko³ê dzia³ania s¹ s³uszne
i pomagaj¹ uczniom w odnalezieniu siê w tej trudnej dla
nich sytuacji, utwierdzi³y nas zebrania z rodzicami, które
tak¿e odby³y siê online. Dzieci udostêpni³y opiekunom
swoje konta na platformie Teams i doskonale
przygotowa³y swoich rodziców do tej formy spotkania,
gdy¿ frekwencja by³a prawie 100% i nikt nie zg³asza³
problemów technicznych. Us³yszelimy wiele mi³ych s³ów
i pozytywnych uwag dotycz¹cych pracy zdalnej. Ale
oczywicie wszyscy chcielibymy jak najszybszego powrotu
do szko³y.

WOKÓ£ EDUKACJI
Mamy nadziejê, ¿e kolejne spotkania z rodzicami odbêd¹
siê ju¿ stacjonarnie i co najwy¿ej z niewielkimi ograniczeniami
sanitarnymi.
Mi³o nam równie¿ poinformowaæ, ¿e dwoje uczniów naszej
szko³y Anna Kuchta z klasy III Tgm i Damian Dzidek z klasy
II Tmm otrzyma³o Stypendium Prezesa Rady Ministrów na
rok szkolny 2020/2021. Gratulujemy!
Tekst i fot.: Urszula Wonik Batko  nauczyciel ZSZiO

Czy s³ychaæ
muzykê
w szkole
muzycznej?
Jak w ca³ym sektorze edukacji nauka w szko³ach muzycznych
te¿ odbywa siê zdalnie. To bardzo przykre, bo muzyka ³¹czy
ludzi i zostalimy tego pozbawieni. Nie mo¿emy razem
piewaæ ani graæ w zespo³ach, organizowaæ koncertów na
¿ywo. Obecnie mo¿emy jedynie serdecznie zaprosiæ do
odwiedzania naszej strony internetowej www.smczaslaw.pl
oraz profilu szko³y i poszczególnych punktów nauczania na
Facebooku, gdzie mo¿na zobaczyæ i pos³uchaæ naszych
uczniów i nauczycieli. Co jaki czas pojawiaj¹ siê tam nowe
filmiki z muzyk¹ w naszym wykonaniu.
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Na szczêcie, czêæ indywidualnych lekcji gry na instrumencie
mo¿e odbywaæ siê w szkole, wiêc s³ychaæ i tu pracowicie
wydobywane dwiêki. Dotyczy to zw³aszcza uczniów
rozpoczynaj¹cych naukê i perkusistów graj¹cych na wielu
instrumentach. W szkolnych salach do dyspozycji uczniów
s¹ profesjonalne instrumenty i sprzêt niezbêdny do rozwijania
ich talentów, a sale koncertowe wyposa¿one s¹ w piêkne
fortepiany.
Nauka gry online to wielkie wyzwanie dla uczniów, rodziców,
a tak¿e nauczycieli.
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Szko³a Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czas³awiu
istnieje od 2009 roku, a w 2014 odpowiadaj¹c na lokalne
zapotrzebowanie na tego typu dzia³alnoæ - otworzy³a
zewnêtrzne punkty nauczania w Su³kowicach, Wêglówce,
Skomielnej Bia³ej, Krzczonowie i Mszanie Dolnej. Nauka
w szkole jest bezp³atna, finansowana i nadzorowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Centrum Edukacji Artystycznej. Z nauki gry na ró¿nych
instrumentach skorzysta³o ju¿ blisko 1000 uczniów. Niektórzy
absolwenci kontynuuj¹ naukê w szko³ach muzycznych II
stopnia i w Akademii Muzycznej w Krakowie. Inni graj¹
w orkiestrach dêtych, zespo³ach muzycznych lub wykorzystuj¹
nowe umiejêtnoci dla w³asnej przyjemnoci.
Zajêcia w szkole prowadz¹ wysoko wykwalifikowani
nauczyciele, absolwenci wydzia³ów instrumentalistyki
klasycznej lub jazzowej Akademii Muzycznych z ca³ej Polski,
uczestnicy miêdzynarodowych kursów i warsztatów
muzycznych. Mo¿na ich pos³uchaæ graj¹cych np.
w Filharmonii i Operze Krakowskiej, zespo³ach muzyki dawnej
i ludowej, jazzowych, rockowych, gospelowych. Nauczyciele
nagrywaj¹ muzykê do filmów, gier komputerowych,
akompaniuj¹ znanym gwiazdom muzyki popularnej, bior¹
udzia³ w ró¿nych wydarzeniach artystycznych. Bogaci
dowiadczeniami zawodowymi dziel¹ siê nimi ze swoimi
uczniami.
Rodzice i uczniowie bardzo ceni¹ sobie atmosferê panuj¹c¹

w szkole, organizowan¹ dzia³alnoæ koncertow¹ i imprezy
szkolne takie jak np: lubowanie klas pierwszych, audycje
poszczególnych klas instrumentów, kolêdowanie, koncerty
uczniów koñcz¹cych szko³ê.
W szkole muzycznej odbywaj¹ siê szkolne, regionalne
i ogólnopolskie warsztaty i konkursy instrumentalne oraz
teoretyczne, co pozwala uczniom na zaprezentowanie swojej
wiedzy i umiejêtnoci, zdobycie wiedzy i dowiadczenia
scenicznego.
Sta³ym elementem dzia³alnoci szko³y s¹ wyjazdy do
filharmonii, opery i innych instytucji kultury. Wszyscy
uczniowie z piêciu punktów nauczania spotykaj¹ siê co roku
w jednej z placówek podczas Dnia Patrona  Oskara Kolberga,
obchodzonego z muzyk¹, tañcem, wspólnymi zabawami
i piewem, konkursami czy malowankami.
Uczniowie szko³y muzycznej czêsto wystêpuj¹ poza szko³¹:
w orodkach kultury, kocio³ach, zapraszani s¹ na ró¿ne
zewnêtrzne imprezy, graj¹ podczas koncertów promocyjnych
w okolicznych szko³ach, bior¹ udzia³ w przes³uchaniach
Centrum Edukacji Artystycznej. Od uczniów wiemy tak¿e,
¿e chêtnie wystêpuj¹ w swoich szko³ach ogólnokszta³c¹cych,
uwietniaj¹c uroczystoci szkolne.
Z niecierpliwoci¹ czekamy na chwilê, kiedy wrócimy do
naszych sal lekcyjnych i bêdziemy mogli wspólnie muzykowaæ.
Na razie przygotowujemy siê do tego w zaciszu domowym.
Tekst i fot.: Halina Repeæ
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wydarzenia kulturalne

Obchody wiêta
Niepodleg³oci 2020
Narodowe wiêto Niepodleg³oci to jedno z najwa¿niejszych
wi¹t pañstwowych dla ka¿dego Polaka. Upamiêtnia ono
odzyskanie suwerennoci naszego kraju po 123 latach
zaborów, kiedy to w skutek w³asnych dzia³añ oraz upadku
zaborczych potêg, Polska znów pojawi³a siê na mapach
Europy.
By³o to wynikiem niez³omnoci, wytrwa³oci i mi³oci do
ojczyzny aktywnej czêci spo³eczeñstwa, które w okresie
niewoli przekazywa³o m³odym Polakom przywi¹zanie
do jêzyka i kultury narodowej.
102. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
w sposób szczególny zapisze siê na kartach historii. Dzieñ,
w którym winnimy spotkaæ siê wszyscy na su³kowickim
rynku by cieszyæ siê z niepodleg³ej Polski i oddaæ ho³d naszym
przodkom, którzy oddali swoje ¿ycie w walce o wolnoæ
naszej ojczyzny, przebieg³ w wyj¹tkowo nostalgicznej
atmosferze. Ze wzglêdu na trwaj¹c¹ pandemiê zabrak³o
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tradycyjnych, pompatycznych obchodów, a sama uroczystoæ
mia³a bardziej symboliczny charakter.
Wydarzenie rozpoczê³a Msza wiêta celebrowana w intencji
Ojczyzny przez ksiêdza Micha³a Woniaka. Po liturgii,
zgromadzono siê na placu przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji
Su³kowic, gdzie odpiewano Mazurka D¹browskiego,
a Burmistrz Artur Grabczyk wraz z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Waldemarem Wolskim w imieniu ca³ej spo³ecznoci
z³o¿yli kwiaty bohaterom Ojczyzny. Podczas uroczystoci
wrêczono Nagrody Samorz¹dowe.
Rada Miejska w Su³kowicach w roku 2020 przyzna³a trzy
równorzêdne Nagrody Samorz¹dowe. Zgodnie z Uchwa³¹
Nr XXIX/181/2020 z dnia 29 padziernika 2020 r. w sprawie
przyznania Nagród Samorz¹dowych Rady Miejskiej
w Su³kowicach na rok 2020, nagrody otrzymali: pani Ewa
Garbieñ, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic i pan
Maciej Gawron.
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wydarzenia kulturalne
Pani Ewa Garbieñ od 30 lat pracuje jako nauczyciel plastyki
w Szkole Podstawowej nr 1 w Su³kowicach. Od roku 2000
jest instruktorem zajêæ plastycznych  prowadzi Ko³o
Plastyczne w Su³kowickim Orodku Kultury. Dzieci i m³odzie¿
chêtnie rozwijaj¹ swoje pasje artystyczne pod okiem pani
Ewy. Miar¹ jej wk³adu w wychowanie kolejnych pokoleñ
m³odych ludzi uwra¿liwionych na kulturê s¹ uczestnicy jej
zajêæ, którzy studiowali lub studiuj¹ na artystycznych
uczelniach. Wyrazem jej aktualnych sukcesów w pracy
instruktora s¹ nagrody i wyró¿nienia wychowanków bior¹cych
udzia³ w konkursach plastycznych.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic
zrzesza mieszkañców, którzy swoj¹ dzia³alnoci¹ przyczyniaj¹
siê do promocji Gminy Su³kowice poprzez organizowanie
licznych imprez, a tak¿e cyklicznych warsztatów
okolicznociowych. Przy realizacji tych projektów
Stowarzyszenie podejmuje wspó³pracê z innymi organizacjami
po¿ytku publicznego i instytucjami. Jednym z wielu dzia³añ
Stowarzyszenia maj¹cym na celu kultywowanie lokalnych
tradycji jest organizacja Warsztatów Wielkanocnych oraz
Warsztatów Bo¿onarodzeniowych. Ze sprzeda¿y wykonanych
podczas warsztatów stroików dochód w ca³oci przeznaczony
zostaje na doposa¿enie Zespo³u Placówek Owiatowych

w Harbutowicach. Stowarzyszenie pozyskuje tak¿e rodki
zewnêtrzne z funduszy europejskich, m. in. z Województwa
Ma³opolskiego, FIO Ma³opolska Lokalnie na organizacjê
Biesiad dla wszystkich mieszkañców gminy, podczas których
organizowane s¹ konkursy plastyczne i fotograficzne bêd¹ce
okazj¹ do integracji i promocji walorów przyrodniczych
i zabytków gminy. Stowarzyszenie w sytuacji
epidemiologicznej przeprowadzi³o akcjê Przy³bice dla
sklepów spo¿ywczych, podczas której pracownicy sklepów
spo¿ywczych z terenu gminy zostali bezp³atnie wyposa¿eni
w przy³bice ochronne.
Pan Maciej Gawron jest organist¹ Parafii Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Su³kowicach oraz dyrygentem Chóru
Apassionata, z którym pracuje na cotygodniowych
systematycznych próbach. Zaanga¿owanie w pracê chórem,
który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia dzia³alnoci
jest widoczne poprzez kreowanie nowego repertuaru pieni
religijnych, wzbogaconego o utwory okolicznociowe. Pan
Maciej Gawron bierze udzia³ w warsztatach muzyki liturgicznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz reprezentuje gminê w czasie
licznych wystêpów, w szczególnoci z okazji rocznic
patriotycznych oraz uroczystoci religijnych na terenie gminy
oraz poza ni¹.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Wrêczenie nagród laureatom konkursów SOK
28 padziernika w Su³kowickim Orodku Kultury odby³o siê
rozdanie nagród w konkursach na najwiêkszego grzyba
sezonu, najciê¿sz¹ dyniê oraz w konkursie fotograficznym
Wspomnienia z wakacji. Nagrody ufundowane przez SOK
wrêczy³ Burmistrz Gminy Su³kowice Artur Grabczyk.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a bior¹cym
udzia³ w konkursach dziêkujemy!
Zachêcamy do obejrzenia drugiej czêci wystawy
fotograficznej Gmina dawniej i dzi oraz wziêcia udzia³u
w Gminnym konkursie szopek, gwiazd betlejemskich,
stroików i kartek wi¹tecznych 2020.
Tekst i fot.: SOK
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Do wozu...!

Z PASJ¥

Sobotnie popo³udnie z OSP Biertowice

W ostatnim numerze zaprezentowalimy sylwetkê naszego
Komendanta Gminnego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Su³kowicach, który w skrócie nakreli³ obraz jednego
z wielu stra¿aków ochotników. Przyjrzymy siê teraz bli¿ej
naszym jednostkom na terenie gminy, ka¿da z nich ma
swoj¹ niepowtarzaln¹ historiê do opowiedzenia.
Na pierwszy ogieñ idzie jednostka OSP Biertowice,
najm³odsza w gminie, w tym roku obchodzi³a 45-lecie
utworzenia, zarejestrowana zosta³a 22 czerwca w 1975
roku. Jest sobotni wieczór, w remizie ch³opaki dogl¹daj¹
sprzêtu stra¿ackiego, rutynowe sprawdzenie
i przygotowanie wozu, tak by w razie alarmu byli gotowi
do akcji, w tle s³ychaæ tykaj¹cy system selektywnego
alarmowania.
Pytamy wiêc ilu z was chcia³o zostaæ stra¿akiem
jednog³onie odpowiadaj¹ - no chyba wszyscy!.
A pierwsza akcja w jakiej uczestniczylicie? Wielu z nich
wspomina - po¿ary stodó³, zima, brak wody
w hydrantach, woda wê¿ami ci¹gniêta z rzeki.... Najstarszy
z nich przywo³uje w pamiêci po¿ar lasu na Stachówce
- stra¿acy jechali traktorem z dwuko³ow¹ przyczep¹
dostosowan¹ do przewozu sprzêtu ganiczego, nie by³o
wtedy ¿adnego hydrantu, by poci¹gn¹æ wodê, trzeba by³o
pompowaæ wodê z pobliskiej rzeki. Dopiero
w póniejszych latach otrzymali od F.N. Kunia
w Su³kowicach 10-letniego ¯UKA, który znacznie usprawni³
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przewóz sprzêtu ganiczego. Bywa³o i tak, ¿e do akcji
stra¿acy wyje¿d¿ali na przyczepce i tutaj dowiadujemy
siê, ¿e - podczas jednej z akcji dyszel pod ciê¿arem
stra¿aków i sprzêtu potrafi³ siê za³amaæ  trudne by³y
czasy, ale i to nie sprawia³o im problemu w dotarciu do
celu.
Z kolei inny wspomina..  moja pierwsza
akcja .nale¿a³em wtedy do m³odzie¿ówki, ale pamiêtam
jak dzi, wrócilimy autobusem z gimnazjum i bêd¹c przy
stra¿nicy w³¹czy³a siê syrena i nie zastanawiaj¹c siê
ruszylimy za reszt¹ stra¿aków w stronê lasu na drugi
koniec wsi. Okaza³o siê wtedy, ¿e w jednym z w¹wozów
uwiêziony by³ koñ, przygnieciony przez wóz i brony, trudna
to by³a akcja, tym bardziej ¿e zwierzê przez nieostro¿noæ
rolnika na tym bardzo ucierpia³o i potrzeba by³o wielu
osób, by je stamt¹d uwolniæ.
Jakie wyrzeczenia wi¹¿¹ siê ze s³u¿b¹ w OSP? I znów wielu
odpowiada, ¿e to..  rodzina, a potem k³ótnie z ¿on¹
(miech), kolejny dodaje - gdy zawyje syrena trzeba
wybieraæ: praca albo wyjazd do akcji . Niestety w wielu
przypadkach nie mog¹ liczyæ na wyrozumia³oæ ze strony
pracodawców, którzy nie rozumiej¹, ¿e ta chêæ niesienia
pomocy to naturalny odruch ka¿dego stra¿aka, a nie chêæ
unikania pracy. Na dwiêk syreny stra¿ackiej ruszaj¹ jak
z bicza strzeli³ w stronê stra¿nicy i - do wozu!. Mo¿na
wtedy zaobserwowaæ co dzieje siê wokó³ stra¿nicy, dlatego
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taka uwaga do mieszkañców, nie tylko Biertowic, ale
wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê remizy stra¿ackie, gdy
wyje syrena, nie utrudniajcie stra¿akom wyjazdu ze swoich
remiz, zwracajcie uwagê na to czy nie zastawiacie
wyjazdów swoimi samochodami b¹d sami usuñcie siê
na ten czas w bezpieczne miejsce.
A czym jednostka mo¿e siê pochwaliæ? - Dumni jestemy
ze swojej stra¿nicy, ka¿dy z nas bezinteresownie ci¹gle
co tam udoskonala, wiêkszoæ prac remontowych
wykonujemy we w³asnym zakresie jeden skrêci meble
a drugi po³o¿y p³ytki . Pochwaliæ siê mog¹ równie¿
najwiêksz¹ w gminie M³odzie¿ow¹ Dru¿yn¹ Po¿arnicz¹. Posiadamy sekcjê dziewczêc¹ i ch³opiêc¹ MDP . Swoje
podziêkowania kieruj¹ do w³adz gminnych za to, ¿e od
kilkunastu lat k³ad¹ szczególny nacisk na rozwój
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Gminie Su³kowice
poprzez zdobywanie dla nich z ró¿nych instytucji
dofinansowañ z których mog¹ skorzystaæ. Przyk³adem na
to jest m.in. zorganizowanie I zawodów M³odzie¿owych
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Dru¿yn Po¿arniczych w Piêcioboju Po¿arniczym o Puchar
Komendanta Gminnego ZOSP RP w Su³kowicach, czy te¿
wyjazdów do Centralnego Muzeum Po¿arnictwa
w Mys³owicach lub innych jednostek PSP. Takie wspólne
zawody i wyjazdy nie tylko szkol¹ m³odych stra¿aków, ale
s¹ te¿ rozrywk¹, w czasach gdy wiêkszoæ dzieci spêdza
wiele godzin przed komputerem. OSP Biertowice mo¿e
siê równie¿ pochwaliæ zorganizowaniem I Gminnych
Obchodów wiatowego Dnia Pierwszej Pomocy na których
s³u¿by ratownicze prezentowa³y szeroki zakres swoich
dzia³añ ratowniczych. Takich pokazów nie brakowa³o
równie¿ na zorganizowanych festynach, które by³y równie¿
okazj¹ do integracji lokalnego spo³eczeñstwa.
Marzeniem jednostki jest (miech) chyba wszyscy
wiedz¹ nowy samochód po¿arniczy, czy te¿ rozbudowa
stra¿nicy . Jednostka choæ najm³odsza w gminie
to z najstarszym samochodem stra¿ackim, Magirusem
z 1973 roku, wiêc nie pozostaje nam niczego innego ¿yczyæ
jak tego, by to marzenie siê spe³ni³o.
Tekst i fot.: Monika Widlarz

INWESTYCJE

Droga gminna na dzia³ce nr 621 w Harbutowicach
tj. od G³êbca w kierunku SUW

Rewitalizacja centrum Harbutowic
Plac zabaw dla dzieci i si³ownia zewnêtrzna przy budynku CK Harbutowice

Mini skatepark przy zalewie w Su³kowicach
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