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20 maja br. minê³a po³owa kadencji odk¹d sprawujê Urz¹d
Burmistrza Gminy Su³kowice. Dwa i pó³ roku to z jednej
strony d³ugo, ale z mojej perspektywy okres ten min¹³
bardzo szybko, intensywnie. By³ to bardzo owocny czas
dla naszej gminy. Zrealizowali�my wiele wa¿nych inwestycji,
pomys³ów. Inne czekaj¹ dopiero na swoj¹ finalizacjê.
Dziêkujê wszystkim osobom, które na co dzieñ wspieraj¹
dzia³ania moje i urzêdu.  Dziêkujê za ka¿de mi³e s³owo,
rady, ale równie¿ za konstruktywne uwagi i sugestie
dotycz¹ce funkcjonowania naszej gminy. Moim celem jest
dalsza s³u¿ba mieszkañcom i rozwój naszej gminy.
Zapraszam do przeczytania pe³nego wywiadu
podsumowuj¹cego ten czas.

s³owo wstêpne

Redakcja: Panie Burmistrzu, mija pó³metek Pana  kadencji
- my�lê, ¿e to dobry czas na pierwsze podsumowania, ale
na pocz¹tku chcieliby�my, aby Pan w dwóch zdaniach
powiedzia³ dlaczego zdecydowa³ siê startowaæ na
stanowisko burmistrza gminy Su³kowice?

Burmistrz: Jestem mieszkañcem naszej gminy, przez wiele
lat tutaj pracowa³em i obserwowa³em jej potencja³,
mo¿liwo�ci, wspó³pracê ró¿nych �rodowisk. Urz¹d
Burmistrza postrzega³em i nadal postrzegam jako s³u¿bê
mieszkañcom i w³a�nie z zamiarem tej s³u¿by startowa³em
na to stanowisko. Mia³em i nadal mam w g³owie wiele
wa¿nych planów, tych inwestycyjnych oraz spo³ecznych,
które wierzê, ¿e s¹ potrzebne w naszej gminie i które
poprawi¹ warunki funkcjonowania Urzêdu, ale przede
wszystkim podnios¹ jako�æ ¿ycia.

Redakcja: Kiedy�, pewien samorz¹dowiec powiedzia³,
¿e 2,5 roku to czas kiedy burmistrz czy wójt dopiero poznaje
swoj¹ gminê, to taki czas na rozeznanie i rozbieg - czy
w Pana przypadku te¿ tak jest?

Burmistrz: Zdecydowanie s¹ to m¹dre s³owa. Mia³em
do�wiadczenie w pracy samorz¹dowca, jako radny Rady
Miejskiej. Jednak wiele rzeczy by³o dla mnie nowych,
których po prostu musia³em siê nauczyæ. Dziêki ¿yczliwo�ci
i ogromnej wspó³pracy ze strony pracowników Urzêdu,
ale równie¿ innych samorz¹dowców proces ten nie trwa³
bardzo d³ugo, jednak nadal s¹ tematy, które ucz¹
i  zaskakuj¹. Bycie burmistrzem to przede wszystkim
podejmowanie wa¿nych, kluczowych, ale i trudnych decyzji,
które nie zawsze s¹ popularne i dobrze odbierane, ale
mamy nad sob¹ przepisy, ustawy i to one determinuj¹
moj¹ i Urzêdu pracê.

Pó³metek kadencji
okiem Burmistrza

Redakcja: Dwa i pó³ roku minê³o, co wiêc zmieni³o siê
w naszej gminie? Jakie inwestycje uda³o siê zrealizowaæ,
a co nas czeka w najbli¿szej przysz³o�ci? Zapewne
mieszkaniec ka¿dej miejscowo�ci jest ciekaw, co w jego
otoczeniu siê dzieje.

Jak pisa³em we wstêpie do Klamry, by³ to intensywny czas
dla wszystkich miejscowo�ci. Opowiem wiêc osobno
o tym co zrealizowano w ka¿dej z nich.
Zacznê od Su³kowic. Siedziba Urzêdu, z któr¹ od pierwszych
dni objêcia stanowiska burmistrza zrodzi³y siê problemy.
Zapewne pamiêtacie Pañstwo czas, w którym
informowa³em, ¿e lata zaniedbañ o stan techniczny
budynku sprawi³y, ¿e nadzór budowlany wyda³ decyzjê
o konieczno�ci gruntowego, drogiego remontu budynku
lub zmianie siedziby Urzêdu. Pomys³ów by³o wiele, jednak
ju¿ dzi� mogê �mia³o powiedzieæ, ¿e najbardziej
racjonalnym rozwi¹zaniem jest budowa nowej siedziby
Urzêdu. Za lokalizacjê wybrano teren za Pomnikiem Ofiar
Pacyfikacji (dolna czê�æ parku). To tam, dziêki zmianie
zapisów w planie zagospodarowania chcemy
zaprojektowaæ i przenie�æ w perspektywie kilku lat
siedzibê Urzêdu. Samo otoczenie pomnika równie¿ siê
zmieni. Ju¿ niebawem rozpocznie siê remont deptaka
przed pomnikiem, powstanie nowa nawierzchnia,
o�wietlenie, ³aweczki, kwietniki. W górnej czê�ci parku
powstanie w tym roku nowy plac zabaw. Wróæmy do tego,
co w Su³kowicach ju¿ siê zmieni³o. Zalew, bêd¹cy
najwiêkszym terenem rekreacyjnym w naszej gminie przez
ostatnie lata niszcza³, staj¹c siê jej niechlubn¹ wizytówk¹.
Od zesz³ego roku rozpoczêli�my tutaj prace rewitalizacyjne,
powsta³ skatepark, o który zabiega³a du¿a liczba
mieszkañców naszej gminy, rozpoczêli�my asfaltowanie

Z powa¿aniem
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s³owo wstêpne

alejek spacerowych, odremontowali�my ³awki, pomosty,
zamontowali�my monitoring. W tym roku bêdziemy
kontynuowaæ prace nad zalewem, w ostatnich dniach
pozyskali�my kolejne �rodki zewnêtrzne na ten cel, które
pozwol¹ na kontynuacjê remontu alejek, utworzenie strefy
street workout oraz urz¹dzenia drogi dojazdowej od strony
ul. Sportowej. Równie¿ plac zabaw przy zalewie zostanie
doposa¿ony w nowe, funkcjonalne urz¹dzenia. Chcemy,
aby to miejsce od¿y³o, poniewa¿ ma wielki potencja³.
Mamy w planach organizacjê na zalewie wielu ciekawych
wydarzeñ rozrywkowych, rodzinnych, jak chocia¿by
czerwcowy Dzieñ Dziecka.

W Su³kowicach utworzyli�my równie¿ dwa dodatkowe
oddzia³y przedszkolne, w Przedszkolu Samorz¹dowym
Nr 1 i Nr 2. Dbaj¹c o bezpieczeñstwo, jako�æ opieki
przedszkolnej, warunki do nauki i zabawy pozyskali�my
dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln 200 tys. z³ dla
PS Nr 2 w Su³kowicach. To efekt trzech projektów, które
dziej¹ siê i dziaæ siê bêd¹ w najbli¿szych latach.
Wyremontowano pomieszczenie dla grupy Motylków,
urz¹dzono szatnie, gabinet logopedy. W tym roku
doposa¿ymy plac zabaw i rozpoczniemy gruntowny remont
kuchni, dwóch sal przedszkolnych, korytarzy i piwnic.

Zmodernizowali�my drogê Kubanówka, ul. Kpt. Stanaszka,
do�wietlili�my 4 przej�cia dla pieszych. W tym roku
przebudowany zostanie chodnik na ul. Partyzantów,
zmodernizowane zostan¹ kolejne drogi � boczna od
ul. Kowalskiej, droga na zalew. Obecnie projektujemy kilka
zadañ z zakresu infrastruktury drogowej, na której je¿eli
tylko bêdzie taka mo¿liwo�æ pozyskamy dofinansowanie.
Równie¿ stra¿nica w Su³kowicach zyska³a now¹ elewacjê
wykonan¹ przy udziale �rodków zewnêtrznych.

Z my�l¹ o Seniorach w tym roku utworzymy Klub Seniora,

w budynku przy O�rodku Zdrowia. Budynek komunalny,
który przez ostatnie lata niszcza³, a w chwili obecnej nie
nadaje siê do u¿ytkowania zostanie kompleksowo
przebudowany, dostosowany tak, aby Seniorzy mieli swoje
miejsce, które pozwoli im spêdzaæ ciekawie wolny czas
i zapewni warunki do organizacji ró¿nych spotkañ
i wydarzeñ. W ostatnich dniach otrzymali�my
informacjê o wspó³finansowaniu tej inwestycji w kwocie
200 000,00 z³.
W zesz³ym roku spo³eczno�ci Biertowic oddana zosta³a
do u¿ytkowania sala gimnastyczna. Inwestycja rozpoczê³a
siê za kadencji poprzedniego burmistrza, jednak jej
realizacja znacznie obci¹¿a³a bud¿et gminy, dlatego
w 2019 r. podj¹³em starania, aby pozyskaæ na ten cel
ponad milionowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
Poza sal¹ gimnastyczn¹ znajduj¹ siê tutaj nowocze�nie
wyposa¿one sale dydaktyczne oraz zaplecze sanitarne
i gospodarcze. Obiekt jest wykorzystywany nie tylko przez
uczniów szko³y, ale tak¿e grupy mieszkañców, którzy
popo³udniami wynajmuj¹ salê. Poczynili�my równie¿
starania, aby do�wietliæ przej�cie dla pieszych przy szkole.
W tym roku zakupiona zostanie dzia³ka z przeznaczeniem
na parking oraz zmodernizowane zostanie ogrodzenie
przy szkole.
W Harbutowicach w koñcu powsta³ piêkny, funkcjonalny

teren rekreacyjny przy szkole oraz Centrum Kultury.
To kolejne miejsce, gdzie dziêki dofinansowaniu ze �rodków
z Unii Europejskiej powsta³ plac zabaw z bezpieczn¹
nawierzchni¹ oraz mini si³owni¹ zewnêtrzn¹. Podpisali�my
tak¿e umowê o dofinansowanie na refundacjê wydatków
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s³owo wstêpne

za wybudowane w 2018 r. boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹
ze �rodków z bud¿etu gminy. Ten projekt to ponad
675 tys. z³, które zasil¹ ju¿ nied³ugo bud¿et gminy.
Wielokrotnie rozmawia³em z mieszkañcami Harbutowic,
którzy wyra¿ali potrzebê stworzenia im choæby namiastki
centrum miejscowo�ci, gdzie mogliby pój�æ z dzieæmi,
spêdziæ aktywnie czas. Tym bardziej cieszê siê, ¿e uda³o
siê zrealizowaæ ten cel.

W ostatnim czasie uzyskali�my pozwolenie na rozbudowê
Zespo³u Placówek O�wiatowych. To najwa¿niejsza
inwestycja, która nas czeka w tej miejscowo�ci. Bêdziemy
siê staraæ pozyskaæ dofinansowanie na ten projekt. Bêdzie
to ogromna, wielomilionowa inwestycja, jednak jest ona
konieczna, aby dzieci i m³odzie¿ mia³y bezpieczne,
nowoczesne i przyjazne warunki do nauki i zabawy.
W zesz³ym roku przebudowana zosta³a droga do tzw.
G³êbca w Harbutowicach. Inwestycja zrealizowana
z udzia³em �rodków z Funduszu Dróg Samorz¹dowych.
To tylko jedna z wyremontowanych w ostatnim czasie
dróg w Harbutowicach, ale tych inwestycji drogowych
bêdzie coraz wiêcej. Skupiaj¹c siê na tym roku planujemy
zmodernizowaæ drogi: Kozówkê, Koñcówkê, Dr¹gówkê,
Pagórek, Latoniówkê.

My�l¹c o Krzywaczce mam w g³owie przede wszystkim
budowê sieci kanalizacyjnej. W kolejnej perspektywie
finansowej liczê na nabory, w których bêdziemy mogli
skutecznie aplikowaæ, aby pozyskaæ na ten cel
dofinansowanie. Oczywi�cie nie oznacza to, ¿e nie
modernizujemy tutaj dróg. W ubieg³ym roku wykonano
nowe nak³adki t³uczniowe na dwóch drogach oraz jedn¹

asfaltow¹. Zmodernizowano plac apelowy przy OSP oraz
wie¿ê na budynku stra¿nicy. W tym roku mamy w bud¿ecie
modernizacjê kolejnej drogi, ale równie¿ projekt
rozbudowy Zespo³u Placówek O�wiatowych. To te¿ szko³a
w Krzywaczce, jako jedyna w tym roku przejdzie remont
i doposa¿enie sto³ówki szkolnej sfinansowanej w znacznej
czê�ci ze �rodków zewnêtrznych pozyskanych przez urz¹d.

W Rudniku równie¿ wykonali�my kilka inwestycji
drogowych na ul. Starcówka oraz ul. Centralnej. W tym
roku nie zwalniamy tempa, bêdziemy modernizowaæ
ul. Blakówkê, ul. Bukow¹. Rozbudowane zostanie
o�wietlenie przy ul. S³onecznej, a przej�cie dla pieszych
przy ul. Centralnej zostanie do�wietlone. Widzê równie¿
potrzebê utworzenia placu zabaw przy ul. Dolnej. To teren
zamieszkiwany przez liczn¹ czê�æ mieszkañców Rudnika,
dlatego z my�l¹ o dzieciach w planach mamy rozbudowê
istniej¹cego ju¿ terenu rekreacyjnego.

Nie sposób zamkn¹æ dwóch i pó³ roku w kilku zdaniach,
a przecie¿ chcia³bym jeszcze powiedzieæ o stra¿akach.
Jestem im ogromnie wdziêczny, zawsze mo¿na liczyæ
na ich pomoc, ale my równie¿ o nich nie zapominamy.
Razem realizujemy wiele inicjatyw, wydarzeñ, projektów.
Doposa¿amy nasze jednostki w nowoczesny sprzêt.
Nowe samochody stra¿ackie otrzyma³y OSP Rudnik
i Harbutowice, ale tak naprawdê ka¿da z jednostek bardzo
siê rozwija. Widz¹c ich zapa³, zaanga¿owanie jestem
pe³en szacunku za ich pracê.
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s³owo wstêpne/sprawy urzêdowe

Wspomnê jeszcze o naszych placówkach o�wiatowych -
wszystkie szko³y podstawowe otrzyma³y wsparcie w postaci
komputerów do zdalnego nauczania. W trzech edycjach
zakupili�my 106 laptopów za ponad 246 tys. z³ ze �rodków
z Funduszy Europejskich. Laptopy na podstawie
podpisanych umów u¿yczenia przekazywane by³y uczniom
do realizacji zdalnych lekcji.
W tym roku przyjêli�my równie¿ Strategiê Rozwoju Gminy
Su³kowice. To efekt pracy wielu z nas: mieszkañców,
przedsiêbiorców, stowarzyszeñ, radnych, pracowników
Urzêdu. Bardzo dziêkujê za t¹ wspó³pracê, za pomys³y,
po�wiêcony czas podczas konsultacji spo³ecznych.

Redakcja: A co z ekologi¹? Tyle siê mówi, ¿e mamy bardzo
zanieczyszczone powietrze.

Burmistrz: Realizujemy szereg dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê stanu powietrza.  Przede wszystkim
uruchomili�my gminny program wymiany kot³ów.
W 2020 r. wymienili�my 48 kot³ów przeznaczaj¹c na ten
cel z bud¿etu gminy 192 tys. z³. W tym roku przeznaczamy
na ten cel 500 tys. z³, z czego 400 tys. z³ pochodzi ze
�rodków zewnêtrznych pozyskanych przez Urz¹d.
Zatrudniony zosta³ ekodoradca, który pomaga

mieszkañcom w pozyskaniu �rodków z programu
,,Czyste Powietrze�. Tylko w tym roku pomogli�my
w z³o¿eniu ponad 60 wniosków. Na bie¿¹co
przeprowadzamy kontrole systemowe i interwencyjne
w zakresie przestrzegania uchwa³y antysmogowej.
W najbli¿szym czasie przeprowadzaæ bêdziemy
inwentaryzacjê �róde³ ciep³a w ca³ej gminie, która
pozwoli nam na oszacowanie potrzeb finansowych
w zakresie wymiany starych kot³ów. Planujemy równie¿
organizacjê wydarzeñ ekologicznych.

Redakcja: Czego wiêc nale¿y ¿yczyæ Panu na kolejne
dwa i pó³ roku swojej pracy?

Burmistrz: Na pewno zdrowia, si³y i ¿yczliwych osób wokó³.
Dobr¹ wspó³prac¹ mo¿na wiele zdzia³aæ i na tym mi
zale¿y, aby ta wspó³praca i wzajemne zrozumienie by³o.
Dziêkujê Mieszkañcom za ten wspólny czas pracy
i wspó³pracy. Dziêkujê pracownikom Urzêdu, bez których
nie uda³oby siê zrealizowaæ tych wszystkich inicjatyw.
S³owa podziêkowania kierujê tak¿e do Radnych Rady
Miejskiej, rad so³eckich, dyrektorów i kierowników
jednostek organizacyjnych.

Tekst: red.

Ekspresem przez gminê
1. Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce rewitalizacji terenu

zalewu w Su³kowicach. W ramach prac, poza
wykonaniem �cie¿ki rowerowej wokó³ zbiornika
wodnego oraz utwardzenia z kostki brukowej terenu
przylegaj¹cego do budynku gospodarczego oraz wiaty,
przewiduje siê budowê elementów ma³ej architektury,
tj. wyposa¿enie placu zabaw w urz¹dzenia
sprawno�ciowe do Street Workout-u wraz z projektem
nawierzchni bezpiecznej, dostosowanej do wysoko�ci
upadkowej.

2. Zakoñczono czyszczenie zbiornika wodnego na terenie
zalewu rekreacyjnego w Su³kowicach. Zebrano kilka
ton mu³u i glonów. Wyczyszczono wlot i wylot ze
zbiornika.

3. Og³oszono przetarg na rewitalizacjê placu przy
Pomniku Ofiar Pacyfikacji  w Su³kowicach.

4. Og³oszono przetarg dla zadania �Utworzenie Klubu
Seniora w gminie Su³kowice poprzez przebudowê wraz
z rozbudow¹ budynku komunalnego�.

5. 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.

6. Zakoñczone zosta³y prace remontowe parkingu przy
budynku O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach.
W ramach prac u³o¿ono nawierzchniê z kostki brukowej
o powierzchni ok. 180 m2.

7. Zlecono wykonanie dokumentacji na wszystkie zadania
drogowe przewidziane do realizacji w obecnym roku
bud¿etowym. Z³o¿ono stosowne zg³oszenia
w Starostwie Powiatowym w My�lenicach.

8. Zakoñczono pierwszy etap renowacji o³tarza w kaplicy
pw. Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Rudniku, który polega³

na odrestaurowaniu mensy o³tarzowej wraz
z elementami z³oceñ trwale zwi¹zanymi z podstaw¹
o³tarza. Zadanie zrealizowane zosta³o z funduszu
so³eckiego.

9. Dla Grupy Gospodarczej zakupiono: samochód
Peugeot Boxer, który doposa¿ono i dostosowano do
codziennych zajêæ remontowo-naprawczych, a tak¿e
ci¹gnik komunalny marki Kubota, wyposa¿ony
w przyczepê, kosiarkê bijakow¹, p³ug do �niegu oraz
rêbak ga³êzi. Urz¹dzenia te usprawni¹ i uefektywni¹
pracê w terenie o ka¿dej porze roku.

10. Zamówiono urz¹dzenia zabawowe na doposa¿enie
placu zabaw przy zalewie w Su³kowicach oraz
przy przystanku rekreacyjnym na Go�cibi przy Stacji
Uzdatniania Wody.

Tekst: Piotr Latoñ, fot.: Paulina Wêgrzyn
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sprawy urzêdowe

15 tys. maseczek dla mieszkañców
gminy Su³kowice

Tekst: Ewa Garbieñ, fot.: Adrianna Wagu³a

W kwietniu br. Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w Krakowie
przekaza³ mieszkañcom gminy maseczki jednorazowego
u¿ytku. Maseczki przekazane zosta³y do placówek
o�wiatowych, ko�cio³ów, O�rodka Pomocy Spo³ecznej
oraz jednostek OSP, w których mieszkañcy mog¹ siê
w nie zaopatrzyæ. Pewna ich pula do odbioru znajduje
siê równie¿ w Urzêdzie Miejskim.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Jeszcze w tym roku czê�æ rekreacyjna Rynku
w Su³kowicach przejdzie rewitalizacjê

Od zesz³ego roku trwa³y prace koncepcyjne nad
opracowaniem nowego zagospodarowania terenu placu
przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji wraz z otoczeniem
oraz parku. Swój ogromny wk³ad wnios³a pani Adrianna
Wagu³a - mieszkanka Su³kowic, studentka Uniwersytetu
Rolniczego, która opracowa³a koncepcjê dotycz¹c¹
zagospodarowania tego terenu. Dziêkujemy za
zaanga¿owanie i wniesione pomys³y. Na tej bazie powsta³
projekt budowlany opracowany przez biuro projektowe,
na realizacjê którego zosta³ og³oszony przetarg. Obejmie
on przebudowê placu przed pomnikiem tj.: wymianê
nawierzchni, modernizacjê istniej¹cego o�wietlenia,
monta¿ elementów ma³ej architektury, rewitalizacjê
zieleni oraz konserwacjê pomnika.
Realizacja prac rewitalizacyjnych zostanie w ca³o�ci
sfinansowana z pozyskanego przez Urz¹d Miejski
dofinansowania w ramach Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Równie¿ park przejdzie swoj¹ czê�ciow¹ metamorfozê �
w jego górnej czê�ci powstanie plac zabaw, który zostanie

w ca³o�ci sfinansowany z pozyskanego dofinansowania
z PROW na lata 2014-2020. To projekt stworzony we
wspó³pracy z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Su³kowicach.

Realizujemy równie¿ pierwsze dzia³ania w celu
zaprojektowania nowego budynku Urzêdu Miejskiego,
który ma powstaæ w dolnej czê�ci parku, tu¿ za
Pomnikiem. Pierwszym krokiem jest zmiana zapisów
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
która umo¿liwi zlokalizowanie w tej czê�ci Rynku
budynku Urzêdu.

Planujemy jeszcze w tym roku zreal izowaæ
zaprezentowany zakres prac dotycz¹cy budowy placu
zabaw i rewitalizacji otoczenia Pomnika. Prace nie obejm¹
terenu, na którym projektowany bêdzie budynek
Urzêdu.

Przebudowana czê�æ Rynku bêdzie funkcjonalna
i estetyczna, z zachowaniem spójno�ci z otaczaj¹cymi
j¹ elementami.
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sprawy urzêdowe

Na cmentarzu parafialnym w Su³kowicach znajduje siê

mogi³a pomordowanych mieszkañców Rudnika podczas

pacyfikacji wsi.

Aktualny stan obiektu wskazuje na liczne pêkniêcia,

wykruszenia zaprawy oraz przemieszczanie siê

odspojonych fragmentów. Ze wzglêdu na z³y stan

techniczny mogi³y zaplanowano wyburzenie obecnego

pomnika i wykonanie jego nowej aran¿acji. Ca³o�æ terenu

zostanie kompleksowo odnowiona, co sprawi, ¿e

mogi³a nabierze godnego wygl¹du.

Wykonany zostanie nowy betonowy fundament,

pomnik z piaskowca oraz p³yta granitowa. Stare murki,

korzenie i krzewy zostan¹ usuniête. Teren zostanie Tekst: Ewa Garbieñ

Mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ z nowych e-us³ug

Gmina Su³kowice otrzyma³a zapewnienie dofinansowania
w kwocie 770 638,05 z³ na realizacje projektu pn. ,,Rozwój
dostêpu do e-us³ug publicznych w Gminie Su³kowice�
wspó³finansowanego ze �rodków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata
2014-2020. Warto�æ projektu szacowana jest na kwotê
1 027 517,40 z³.
W 2019 r. Gmina Su³kowice z³o¿y³a dokumentacjê
aplikacyjn¹ obejmuj¹c¹ rozwój szeroko rozumianych
e-us³ug. W tym roku nasz projekt zosta³ przyjêty do
dofinansowania z za³o¿eniem jego realizacji w latach
2021-2022. W ramach projektu zostanie przeprowadzona
modernizacja portalu interesanta, który obecnie nie jest
udostêpniony publicznie w sieci. Uruchomionych zostanie
kilkana�cie nowych e-us³ug m.in. prowadzenie spraw
w zakresie podatków, op³at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wydawanie za�wiadczeñ o posiadaniu

b¹d� nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, wielko�ci tego
gospodarstwa, kwestie dotycz¹ce wniosku o zatwierdzenie
podzia³u nieruchomo�ci, wydawanie za�wiadczeñ
o figurowaniu w ewidencji podatkowej. Elektronizacji
ulegnie równie¿ gminna ewidencja zabytków, mostów,
ulic. Wa¿n¹ zmian¹ bêd¹ tak¿e e-us³ugi obejmuj¹ce
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowañ. Planuje siê równie¿ dalsz¹
modernizacjê strony internetowej www.sulkowice.pl,
doposa¿enie codziennej pracy Urzêdu w niezbêdny sprzêt
informatyczny, w tym zakup serwera.
Dziêki realizacji tego projektu zwiêkszy siê dostêpno�æ
oraz jako�æ �wiadczonych us³ug administracyjnych,
co w efekcie prze³o¿y siê na skrócenie czasu za³atwienia
sprawy oraz wzrost efektywno�ci pracy administracji
publicznej.

Nowy pomnik ofiar pacyfikacji Rudnika
o t o c zo n y  n o w y m i  s ³ u p k a m i  g ra n i t o w y m i

i zagospodarowany poprzez nasadzenie nowych

ro�lin ozdobnych.

Na ten cel Gmina pozyska³a dofinansowanie w kwocie

9 485,00 z³ ze �rodków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Groby

i cmentarze wojenne w kraju�. Pozosta³a warto�æ zadania

zostanie pokryta jako wk³ad w³asny z bud¿etu gminy.

W maju podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹

przedmiotowej inwestycji. Planuje siê, ¿e do wrze�nia

br. prace zostan¹ zakoñczone.

Tekst: Ewa Garbieñ

Klub Seniora w gminie Su³kowice
W Su³kowicach, przy O�rodku Zdrowia powstanie jeszcze
w tym roku Klub Seniora.
Budynek komunalny, który przez ostatnie lata niszcza³,
a w chwili obecnej nie nadaje siê do u¿ytkowania zostanie
kompleksowo przebudowany, dostosowany i wyposa¿ony
dla naszych Seniorów, aby mieli swoje miejsce, które
pozwoli im spêdzaæ ciekawie wolny czas i zapewni warunki
do organizacj i  ró¿nych spotkañ i  wydarzeñ.
W ostatnich dniach otrzymali�my informacjê
o wspó³finansowaniu tej inwestycji w kwocie
200 000,00 z³ ze �rodków pochodz¹cych z Programu
Wieloletniego ,,Senior +�. Mamy nadziejê, ¿e powstanie
obiektu dedykowanego Seniorom, bêdzie pocz¹tkiem
stworzenia dla nich atrakcyjnych i ciekawych mo¿liwo�ci

spêdzania wolnego czasu. W budynku mie�ciæ siê bêdzie
�wietlica, kuchnia, sala do æwiczeñ i zaplecze szatniowo-
sanitarne. Powierzchnia u¿ytkowa wyniesie oko³o 92 m2.

Tekst i fot.: Ewa Garbieñ
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Trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludno�ci i Mieszkañ 2021

Tekst: Ewa Kraus

· Narodowy Spis Powszechny
Ludno�ci i Mieszkañ trwa do
30 wrze�nia br.

· Spis jest obowi¹zkowy dla
w s z y s t k i c h  M i e s z k a ñ c ó w.
Obowi¹zek ten wynika z ustawy
o narodowym spisie powszechnym.

· Obowi¹zku tego mo¿na dope³niæ
sp isu j¹c  s iê  samodz ie ln ie
przez internet (samospis).

· Dla osób, które potrzebuj¹
p o m o c y  p r z y  d o ko n a n i u
samospisuprzygotowane zosta³o
s t a n o w i s ko  ko m p u t e ro w e
w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach
(w godzinach pracy Urzêdu, po
w c z e � n i e j s z y m  ko n t a k c i e
telefonicznym).

· Do osób, które nie skorzystaj¹
z samospisu zatelefonuje rachmistrz
spisowy (rachmistrz dzwoni zawsze
z numeru: 22 828 88 88 lub
nr 22 279 99 99). Rachmistrza
mo¿na zweryfikowaæ poprzez
kontakt z infolini¹ lub w specjalnie
przygotowanej aplikacji.

· Je¿eli tylko Centralne Biuro
S p i s o w e  w y r a z i  z g o d ê
( ze  wzg l ê d u  n a  sy t u a c j ê
e p i d e m i c z n ¹ )  ra c h m i st r ze
rozpoczn¹ przeprowadzanie
wywiadów bezpo�rednich .

sprawy urzêdowe

33 tys. z³ na zadania zwi¹zane z kultur¹
i dziedzictwem narodowym

7 czerwca w Nadwi�lañskim Parku Etnograficznym
w Wygie³zowie  Iwona Gibas � Cz³onek Zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego wrêczy³a stra¿akom z gminy
Su³kowice promesy potwierdzaj¹ce przyznanie dotacji
z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego.
Gmina Su³kowice otrzyma³a 25 000,00 z³ na realizacjê
zdania pn.  wykonanie prac konserwacyjno-
rekonstrukcyjnych pomnika na Prze³êczy Sanguszki
w Harbutowicach, natomiast Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Krzywaczce otrzyma³a 8 000,00 z³ na realizacjê
zadania pn. Jubileusz 120-lecia OSP w Krzywaczce,
który planowany jest do organizacji we wrze�niu br.

Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: UMWM
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sprawy urzêdowe

Dziêki pozyskanemu przez Urz¹d Miejski dofinansowaniu
w ramach programu ,,Posi³ek w szkole i w domu�
w kwocie 49 345.04 z³ oraz wk³adzie w³asnym
zmodernizowany zostanie punkt wydawania posi³ków
i zwrotu brudnych naczyñ w pomieszczeniu sto³ówki,
a tak¿e odmalowana zostanie kuchnia. Dofinansowanie
pozwoli tak¿e na zakup wyposa¿enia kuchni, w tym pieca Tekst: Ewa Garbieñ

Nowe laptopy
w Zespole Placówek O�wiatowych w Rudniku

W poniedzia³ek, 26 kwietnia Konrad Gomulak - Dyrektor
Zespo³u Placówek O�wiatowych w Rudniku odebra³ z r¹k
Zofii Góralik - So³tysa So³ectwa Rudnik oraz Artura
Grabczyka � Burmistrza Gminy 9 nowych laptopów
zakupionych ze �rodków funduszu so³eckiego Rudnika.
Laptopy stanowiæ bêd¹ wyposa¿enie pracowni
informatycznej szko³y. Dyrektor wrêczaj¹c kwiaty
i symboliczne podziêkowanie podkre�li³, ¿e jest to sprzêt
najwy¿ej klasy, który wp³ynie na jako�æ prowadzonych
zajêæ z dzieæmi.
Warto�æ zakupionego sprzêtu wynios³a 24 896,43 z³.

Tekst i fot.: Ewa Garbieñ

W tym roku nasza gmina otrzyma³a dwie transze �rodków
z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza
z nich w kwocie 1 000 000,00 z³ zosta³a przyznana na
realizacjê dwóch zadañ. Pierwsze z nich to Gminny
Program Wymiany Kot³ów w kwocie 400 000,00 z³,
który wraz z wk³adem z bud¿etu gminy w wysoko�ci
100 000,00 z³ pozwoli dofinansowaæ wymianê
100 nieekologicznych �róde³ ciep³a. Drugie zadanie
w wysoko�ci 600 000,00 z³ polega³o bêdzie na
modernizacji budynku Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 2 w Su³kowicach. �rodki te pozwol¹ wyremontowaæ
kuchniê, dwie sale przedszkolne, korytarze, przebudowaæ
wej�cie do budynku, a tak¿e wyremontowaæ piwnice,
aby jeszcze lepiej s³u¿y³y codziennej pracy placówki.
Zadanie to realizowane bêdzie z latach 2021-2022. Tekst: Ewa Garbieñ

�rodki z Rz¹dowego Funduszu inwestycji Lokalnych w gminie Su³kowice

Druga transza �rodków zasili³a konto gminy kwot¹
2 342 435,43 z³. S¹ to �rodki przyznawane tzw. gminom
górskim, na podstawie algorytmu ustalonego przez rz¹d.
�rodki te rozdysponowane zostan¹ na kilka zadañ
inwestycyjnych realizowanych zarówno w tym, jak
i w przysz³ym roku bud¿etowym. Na ten rok zaplanowano
takie inwestycje jak: przebudowa placu w Rynku
w Su³kowicach, modernizacja drogi bocznej przy
ul. Kowalskiej w Su³kowicach, modernizacja drogi
Latoniówka i  Pagórek w Harbutowicach, doposa¿enie
placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym wraz
z modernizacj¹ drogi dojazdowej do zalewu, zakup
urz¹dzeñ zabawowych przy terenie rekreacyjnym na
Go�cibii w Harbutowicach.

Sesje Rady Miejskiej
XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 18 marca 2021 r. odby³a siê XXXV nadzwyczajna
sesja, której tematem by³o rozpatrzenie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXIV/215/2021 Rady
Miejskiej w Su³kowicach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
przyjêcia regulaminu Gminy Su³kowice na realizacjê zadañ
polegaj¹cych na zmianie systemu ogrzewania opartego
na paliwie sta³ym na ogrzewanie proekologiczne w ramach
dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie emisji py³ów

i innych zanieczyszczeñ wprowadzonych do atmosfery na
terenie Gminy Su³kowice na rok 2021. Podjêcie uchwa³y
wprowadzaj¹cej zmiany do ww. Regulaminu wynika³o
z aktualnego orzecznictwa organów nadzoru w zakresie
udzielania dotacji z bud¿etu dotycz¹ce dzia³añ maj¹cych
na celu ograniczenie niskiej emisji.

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Kolejna XXXVI sesja odby³a siê dnia 25 marca 2021 r.
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Sto³ówka wraz z kuchni¹
w Szkole Podstawowej w Krzywaczce przejd¹ remont

konwekcyjnego, zmywarki, ch³odziarki, obieraczki do
ziemniaków, garnków i innego drobnego wyposa¿enia.
Sto³ówka zyska równie¿ 75 nowych krzese³.
Na co dzieñ do Zespo³u Placówek O�wiatowych
w Krzywaczce uczêszcza 285 dzieci, w tym do szko³y
podstawowej 185.



sprawy urzêdowe

G³ównymi tematami sesji by³y: Sprawozdanie z dzia³alno�ci
Su³kowickiego O�rodka Kultury za 2020 r., Sprawozdanie
z dzia³alno�ci Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r.,
Sprawozdanie z dzia³alno�ci O�rodka Pomocy Spo³ecznej
za 2020 r., Roczne sprawozdanie z realizacji zadañ z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ oraz Sprawozdanie
z realizacji Programu oraz sprawozdanie z dzia³alno�ci
Zespo³u Interdyscyplinarnego dzia³aj¹cego na rzecz
przeciwdzia³ania przemocy na terenie Gminy Su³kowice.
Podczas sesji Rada Miejska podjê³a ³¹cznie piêæ uchwa³.
Wprowadzone zosta³y zmiany do Uchwa³y Bud¿etowej
Gminy Su³kowice na 2021 rok. Z bud¿etu Gminy Su³kowice
przyznano dotacjê celow¹ dla Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w My�lenicach w kwocie
20 000,00 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sprzêtu medycznego, tj. pompy infuzyjnej dla potrzeb
Oddzia³u Dzieciêcego oraz wirówki laboratoryjnej
niezbêdnej w bie¿¹cej pracy Laboratorium Analityki
Medycznej. Laboratorium Analityki Medycznej przy
Szpitalu w My�lenicach wykonuje blisko 25 tysiêcy badañ
miesiêcznie, z których korzystaj¹ równie¿ Mieszkañcy
gminy Su³kowice, natomiast pompa infuzyjna s³u¿yæ bêdzie
w procesie terapeutyczno � diagnostycznym leczonych
w oddziale dzieciêcym pacjentów. Gmina Su³kowice do
tej pory nie udziela³a wsparcia Szpitalowi Powiatowemu
w My�lenicach. Podczas sesji dokonano zmiany Uchwa³y
Nr XXX/188/2020 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie okre�lenia szczegó³owego
trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji
spo³ecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Su³kowice
na lata 2021-2028 oraz przyjêto �Projekt za³o¿eñ do planu
zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe
dla gminy Su³kowice na lata 2020-2023 z perspektyw¹
do 2035 r.� Uchwalony zosta³ tak¿e �Program opieki nad
bezdomnymi zwierzêtami oraz zapobiegania ich
bezdomno�ci na terenie Gminy Su³kowice na rok 2021�.

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Kolejna XXXVII sesja Rady Miejskiej z wykorzystaniem
�rodków porozumiewania na odleg³o�æ odby³a siê dnia
29 kwietnia 2021 r. Sesja rozpoczê³a siê przedstawieniem
informacji o dzia³aniach O�rodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa w My�lenicach, który  jest jednostk¹
organizacyjn¹ Powiatu My�lenickiego. O�rodek udziela
pomocy i wsparcia mieszkañcom Powiatu My�lenickiego
w rozwi¹zywaniu trudnych sytuacji ¿yciowych.

Przyjêcie Strategii Rozwoju Gminy Su³kowice

Jednym z g³ównych tematów sesji by³o przyjêcie Strategii
Rozwoju Gminy Su³kowice. Strategia to dokument
tworz¹cy ramy dla procesu zarz¹dzania gmin¹ oraz
wyznaczania i osi¹gania celów polityk publicznych.
W formie niematerialnej oznacza realizacjê procesu
zarz¹dzania, podejmowania konkretnych przedsiêwziêæ
s³u¿¹cych wdra¿aniu proponowanych w Strategii
kierunków interwencji przy wykorzystaniu narzêdzi
wykonawczych, a tak¿e proces monitoringu i ewaluacji,
przek³adaj¹cy siê na doskonalenie podejmowanych
dzia³añ. Wypracowane cele strategiczne oraz
odpowiadaj¹ce im kierunki dzia³añ stanowi¹ efekt
wniosków wynikaj¹cych z diagnozy strategicznej gminy,
pracy Zespo³u ds. opracowania Strategii powo³anego

przez Burmistrza Gminy Su³kowice oraz przeprowadzonych
konsultacji spo³ecznych. Konsultacje spo³eczne by³y
prowadzone na ró¿nych etapach opracowania dokumentu
oraz przy wykorzystaniu technik pozwalaj¹cych na jak
najszerszy udzia³ mieszkañców.
Ponadto na sesji Rada dokona³a zmian Uchwa³y
Bud¿etowej Gminy Su³kowice na 2021 rok. Okre�lony
zosta³  wzór wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego i wzór deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o dodatek
mieszkaniowy. Wyra¿ono zgodê na przed³u¿enie okresu
obowi¹zywania umowy dzier¿awy. Udzielono pomocy
finansowej dla Powiatu My�lenickiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki
Chorób Uk³adu Kr¹¿enia i Cukrzycy, Programu profilaktyki
sepsy � szczepieñ przeciw meningokokom typu C oraz
Programu profilaktyki raka p³uc, z których skorzystaj¹
Mieszkañcy Gminy Su³kowice. Udzielono pomocy
finansowej Gminie Miejskiej Kraków na dofinansowanie
dzia³añ w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych realizowanych za po�rednictwem
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ w Krakowie.
Rozpatrzona zosta³a petycja z dnia 15 lutego 2021 r.
dotycz¹ca �utrzymania i w miarê mo¿liwo�ci podniesienia
poziomu wsparcia finansowego dla rodziców i opiekunów
dzieci do 3 roku ¿ycia�. W wyniku analizy sprawy oraz
w zwi¹zku z podjêciem dnia 25 lutego 2021 r. Uchwa³y
Nr XXXIV/211/2021 w sprawie okre�lenia wysoko�ci, zasad
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadz¹cych ¿³obek na terenie Gminy
Su³kowice, Rada Miejska w Su³kowicach stwierdzi³a, ¿e
petycja jest bezprzedmiotowa. W bud¿ecie na 2020 rok
zabezpieczona kwota na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z opiek¹ nad dzieæmi w wieku do lat 3 wynosi³a
10 000,00 z³. Natomiast w bud¿ecie na 2021 rok
zabezpieczono kwotê 15 000,00 z³ na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieæmi w wieku do lat 3.
W zwi¹zku z powy¿szym �rodki na realizacjê
ww. zadania w roku 2021 zosta³y zwiêkszone o kwotê
5 000,00 z³. Rozpatrzono tak¿e petycjê z dnia 17 lutego
2021 r. o opiniê w sprawie �przeprowadzenia
Bezpo�redniego Referendum Ludowego w celu dokonania
przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego
Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski �. Wyra¿ono
zgodê na cesje praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy
najmu lokalu u¿ytkowego usytuowanego w budynku
O�rodka Zdrowia w Su³kowicach przy ul. Szkolnej 9.
£¹cznie podjêto dziewiêæ uchwa³. Petycja nie zosta³a
uwzglêdniona.
Podczas tej sesji Rada Miejska przyjê³a Sprawozdanie
z dzia³alno�ci organów jednostek pomocniczych gminy
za 2020 r., Sprawozdanie z dzia³alno�ci �wietlicy
�rodowiskowej za 2020 r. Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych,  Przeciwdzia³ania  Narkomanii oraz innym
Uzale¿nieniom w Gminie Su³kowice za 2020 r.,
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego za 2020 rok oraz Raport dotycz¹cy
wdro¿enia �Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Gminy Su³kowice na lata 2012-2020�.
Przedstawiona zosta³ tak¿e �Ocena zasobów pomocy
spo³ecznej za rok 2020�.
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XXXVIII sesja Rady Miejskiej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Su³kowicach odby³a siê
13 maja 2021 r. podczas sesji Rada dokona³a zmiany
Uchwa³y Bud¿etowej na 2021 rok oraz zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Su³kowice.
Zmianie uleg³a tak¿e Uchwa³a Nr XXXIV/215/2021
Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu Gminy Su³kowice na
realizacjê zadañ polegaj¹cych na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie sta³ym na ogrzewanie
proekologiczne w ramach dzia³añ maj¹cych na celu
zmniejszenie emisji py³ów i innych zanieczyszczeñ
wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Su³kowice
na rok 2021.   W zwi¹zku ze zmianami dokonanymi
w wytycznych do przygotowanej przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego procedury
kontroli palenisk pod k¹tem przestrzegania uchwa³y
antysmogowej i zakazu spalania odpadów, dokonano
zmiany za³¹cznika nr 2 do Regulaminu tj. Protoko³u kontroli
palenisk. Aktualizacja ma na celu dostosowanie
dokumentacji naboru do aktualnych wytycznych.

XXXIX sesja Rady Miejskiej

W dniu 31 maja 2021 r. odby³a siê XXXIX sesja Rady
Miejskiej w Su³kowicach. Podczas sesji Rada podjê³a cztery
uchwa³y. Dokonano zmiany Uchwa³y Nr XXXII/198/2020
Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przyjêcia Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii w Gminie Su³kowice
na rok 2021 oraz zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy
Su³kowice na 2021 rok. Wyra¿ono zgodê na przed³u¿enie
okresu obowi¹zywania umowy najmu w budynku
O�rodka Zdrowia. Podjêta zosta³a tak¿e uchwa³a w sprawie
przejêcia ograniczonego zarz¹dzania drog¹ krajow¹
nr 52 w zakresie realizacji zadania pn.: �Poprawa
bezpieczeñstwa ruchu drogowego na przej�ciach dla
pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Su³kowice
w ci¹gu drogi krajowej nr 52�.

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Su³kowice za
2020 rok.

G³ównym tematem sesji by³o Przedstawienie Raportu
o stanie Gminy Su³kowice za 2020 rok.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó�n.
zm.) Burmistrz Gminy Su³kowice przedstawi³ Radzie
Miejskiej w Su³kowicach Raport o stanie Gminy Su³kowice
za rok 2020.  Raport obejmuje podsumowanie
dzia³alno�ci  Burmistrza w roku poprzednim,
a w szczególno�ci realizacjê polityk, programów,
strategii, uchwa³ Rady Miejskiej w Su³kowicach oraz
zawiera informacje na temat dzia³alno�ci Gminy
w obszarach:

1) ogólnej charakterystyki Gminy oraz w³adz Gminy;
2) inwestycji;
3) finansów Gminy;
4) gospodarki komunalnej;
5) gospodarki przestrzennej;
6) ochrony �rodowiska naturalnego;
7) ochrony zdrowia;
8) polityki spo³ecznej;

9) edukacji, kultury, sportu i rekreacji;
10) bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;
11) administracji, w tym decyzji administracyjnych;
12) promocji Gminy, wspó³pracy krajowej i miêdzynarodowej;
13) wspó³pracy z organizacjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ

po¿ytku publicznego;
14) nadzoru w³a�cicielskiego.

Rada Miejska rozpatruje Raport o stanie Gminy Su³kowice
za 2020 rok podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwa³a w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona
zostanie debata, w której  bêd¹ mogli zabieraæ g³os
Mieszkañcy Gminy Su³kowice. Liczba Mieszkañców
mog¹cych zabraæ g³os w debacie wynosi 15, chyba
¿e Rada postanowi o zwiêkszeniu tej liczby.  Po zakoñczeniu
debaty nad Raportem Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
przeprowadzi g³osowanie w sprawie udzielenia
Burmistrzowi wotum zaufania.

Tekst: Teresa Gatlik

W dniu 27 kwietnia 2021 r. zmar³ �p. Wies³aw Moroñ -
zas³u¿ony dla Su³kowic, cz³owiek o wielkim sercu.
Spo³ecznik i przyjaciel, ca³e ¿ycie kieruj¹cy siê dobrem
drugiego cz³owieka. Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu
spo³eczno�ci lokalnej, z empati¹ i oddaniem stara³ siê
rozwi¹zywaæ problemy mieszkañców. Zawsze u�miechniêty
i serdeczny, z g³ow¹ pe³n¹ pomys³ów. Z du¿ym
zaanga¿owaniem wspiera³ dzia³alno�æ Grupy
�rodowiskowej Stowarzyszenia Wspomagania Osób
Niepe³nosprawnych �Kolonia�, bêd¹c inicjatorem
przedsiêwziêæ i dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Niedo�cigniony wzór samorz¹dowca. Wieloletni
Radny Rady Miejskiej w Su³kowicach i Przewodnicz¹cy
Komisji ds. Przeciwdzia³ania Bezrobociu, Zdrowia,
Opieki Spo³ecznej i Spraw Socjalnych. W kadencji
2006 � 2010 pe³ni³ funkcjê Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Su³kowicach i Przewodnicz¹cego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów.
Od 2012 do 2014 r. pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Su³kowicach.

29 kwietnia po¿egnali�my
Wies³awa Moronia

Tekst: red.
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Uchwalone plany finansowo-rzeczowe So³ectw na rok 2021

Z uwagi na trwaj¹c¹ sytuacjê epidemiczn¹ zebrania wiejskie
w So³ectwach zosta³y zorganizowane zaraz po wprowadzeniu
przepisów umo¿liwiaj¹cych zwo³ywanie zgromadzeñ.
Terminy zebrañ ustalono równie¿ poza niedzielami, by jak
najszybciej uruchomiæ �rodki bud¿etowe do realizacji zadañ
so³eckich, a mog³o to byæ mo¿liwie jedynie po podjêciu
stosownych uchwa³ przeg³osowanych przez mieszkañców.
Na wszystkich zebraniach wiejskich So³tysi przedstawili
sprawozdania z realizacji zadañ i dzia³alno�ci So³ectw za rok
2020. G³ównym problemem poruszanym przez mieszkañców
s¹ drogi dojazdowe do domów. Aby gmina mog³a na nich
po³o¿yæ nak³adkê asfaltow¹, w³a�ciciele musz¹ uregulowaæ
stan prawny dróg. Brak ustalonych spadkobiorców nie
pozwala im na przekazanie udzia³ów w drodze gminie,
a jest to wymóg konieczny. Mieszkañcy mieli mo¿liwo�æ
zg³aszania wszelkich gospodarczych potrzeb, które zostan¹
przeanalizowane i w miarê mo¿liwo�ci zrealizowane przez
Grupê Gospodarcz¹ dzia³aj¹c¹ przy Urzêdzie Miejskim.
Burmistrz Gminy Su³kowice Artur Grabczyk przypomnia³
o trwaj¹cym do 30 wrze�nia br. Narodowym Spisie
Powszechnym Ludno�ci i Mieszkañ. Spis jest obowi¹zkowy
dla wszystkich mieszkañców, a mo¿na go dope³niæ spisuj¹c
siê samodzielnie przez Internet lub udzielaj¹c informacji
rachmistrzowi spisowemu. Ponadto Burmistrz za pomoc¹
prezentacji przedstawi³ zrealizowane w ka¿dej miejscowo�ci
inwestycje w 2020 r., w tym pozyskane dofinansowania
z ró¿nych programów rz¹dowych. Przekaza³ tak¿e informacjê
o planach na 2021 rok.
W zebraniu wzi¹³ równie¿ udzia³ Ekodoradca zatrudniony
w Urzêdzie Miejskim, pani Patrycja Bujas. Poinformowa³a
Mieszkañców o konieczno�ci wymiany nieefektywnych
�róde³ ogrzewania zgodnie z zapisami Programu Ochrony
Powietrza. Przedstawi³a mo¿liwo�ci uzyskania
dofinansowania w zakresie wymiany nieefektywnych
�róde³ ciep³a i ogólne za³o¿enia programu �Czyste Powietrze�.
Ponadto udzieli³a informacji na temat Centralnej Ewidencji
Emisyjno�ci Budynków (CEEB), dotycz¹cej ewidencjonowania
u¿ywanych przez w³a�cicieli budynków �róde³ ogrzewania.
Ogólne informacje o mo¿liwo�ci sk³adania deklaracji
i sankcjach karnych w przypadku niewywi¹zania siê
z obowi¹zku z³o¿enia deklaracji. Mieszkañcy mieli mo¿liwo�æ
zadawania dodatkowych pytañ, na które ekodoradca udziela³
odpowiedzi.
Najwa¿niejszym punktem zebrania, by³o uchwalenie PLANU
FINANSOWO-RZECZOWEGO SO£ECTWA NA ROK 2021,
który przedstawia siê nastêpuj¹co w poszczególnych
so³ectwach:

HARBUTOWICE - 15.500 z³
· Zakup kruszywa - 4.500 z³
· Za³adunek i transport - 1.000 z³
· Zakup wyrobów betonowych - 4.500 z³
· Koparka - 1.000 z³
· Dokoñczenie barierki zabezpieczaj¹cej k³adkê

na Madejówce - 1.000 z³
· Na kulturê i promocjê - 3.000 z³

KRZYWACZKA � 14.500 z³
· Zakup elementów betonowych i kruszywa oraz us³ugi

sprzêtu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia
dróg gminnych na terenie wsi Krzywaczka - 14.500 z³

RUDNIK � 20.500 z³
· Zakup kruszywa - 16.500 z³
· Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych

dla ZPO Rudnik - 2.000 z³
· Dofinansowanie transportu wycieczki dla Orkiestry

Dêtej - 1.000 z³
· Dofinansowanie zakupu sprzêtu dla OSP Rudnik - 1.000 z³

BIERTOWICE � 12.500 z³
· Zakup kruszywa - 7.000 z³
· Praca sprzêtu � koparka/samochód - 1.900 z³
· Modernizacja terenu rekreacyjnego - 2.000 z³
· Przegl¹dy serwisowe i paliwo do kosiarki - 600 z³
· Dofinansowanie do zakupu wyposa¿enia osobistego

specjalistycznego dla OSP Biertowice - 1.000 z³

RADA OSIEDLA SU£KOWICE � 32.000 z³
· Remont dróg dojazdowych do pól i domostw - 21.500 z³
· Dofinansowanie zakupu sprzêtu dla OSP

Su³kowice - 5.000 z³
· Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci

i m³odzie¿y oraz zakup pomocy dydaktycznych - 4.500 z³
· Tra n s p o r t  ¿y w n o � c i  d l a  p o t r ze b u j ¹ c yc h

mieszkañców - 1.000 z³

Tekst: Monika Widlarz, fot.: UM
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Projekty realizowane przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej
W odpowiedzi na potrzeby mieszkañców, a tak¿e
problemy wystêpuj¹ce w naszej gminie O�rodek Pomocy
Spo³ecznej realizuje projekty socjalne, dziêki którym
podejmowane s¹ ró¿ne inicjatywy oraz wdra¿ane s¹
skuteczne formy dzia³añ pomocowych.
Dzisiejszy �wiat  i dynamiczne  zmiany jakie w nim
zachodz¹ oferuj¹ szereg udogodnieñ, ale i nios¹ ze sob¹
wiele zagro¿eñ i niebezpieczeñstw. Kryzys prze¿ywa tak¿e
sama rodzina, która powinna stanowiæ oparcie dla swoich
cz³onków i dawaæ im poczucie bezpieczeñstwa. Zmienia
siê tak¿e model ¿ycia rodzinnego. Przekszta³ceniom
ulegaj¹ relacje wewn¹trz rodziny. Rzeczywisto�æ wymusza
pomna¿anie posiadanych dóbr, powoduj¹c pomniejszanie
warto�ci. Taka rzeczywisto�æ stawia cz³owieka przed
wyzwaniami z którymi przychodzi mu zmagaæ siê ka¿dego
dnia. Ludzie odpowiedzialni i �wiadomi tego jak wa¿na
jest rodzina, i w jaki sposób jako�æ relacji w rodzinie oraz
atmosfera panuj¹ca w domu wp³ywaj¹ na jako�æ ¿ycia
i funkcjonowanie cz³onków rodziny, nie pozostaj¹
obojêtni na to, co dzieje siê w ich rodzinie.
W momencie pojawienia siê k³opotów szukaj¹ wsparcia,
dobrych rozwi¹zañ dla swojej sytuacji i staraj¹ siê rozwiaæ
wszelkie w¹tpliwo�ci.
Problemy te nie s¹ równie¿ obojêtne pracownikom/zawodom
pomagaj¹cym. Wiemy bowiem, ¿e dziêki dzia³aniom
zaradczym czy wspieraj¹cym mo¿na pomóc rodzinom
unikn¹æ sytuacji prowadz¹cych do kryzysów w rodzinach,
ma³¿eñstwach czy pojawienia siê powa¿nych problemów
wychowawczych.
W trosce o rodziny z terenu naszej gminy, OPS
w Su³kowicach przyst¹pi³ do realizacji Projektu
�Odpowiedzialni rodzice�. W ramach projektu realizowane
s¹: warsztaty komunikacji spo³ecznej dla dzieci i rodziców,
trening kompetencji rodzicielskich, zajêcia edukacyjne
z zakresu wad wymowy, porady ma³¿eñskie/rodzinne
oraz zajêcia animacyjno-edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y.
Rodziny maj¹ do dyspozycji takich specjalistów jak:
psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, logopeda,
pedagog i terapeuta zajêciowy.
Projekt cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, co �wiadczy
o �wiadomo�ci rodziców dotycz¹cej zagro¿eñ istniej¹cych
we wspó³czesnym �wiecie.

Kolejnym projektem realizowanym przez O�rodek, jest
kontynuowany z poprzednich lat i dedykowany Seniorom
projekt pn. �Ko³o seniora�. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo
wymusza podejmowanie dzia³añ, ukierunkowanych na
tê w³a�nie coraz liczniejsz¹ grupê wiekow¹. W ramach
projektu Seniorzy maj¹ mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u
w zajêciach: sportowo � rekreacyjnych, warsztatach

Projekt finansowany jest
ze �rodków Wojewody
Ma³opolskiego w ramach
wsparcia jednostek
samorz¹du terytorialnego
w realizacji zadañ w³asnych
gminy z zakresu pomocy
spo³ecznej.

dietetycznych, manualnych. Planowana jest tak¿e
organizacja uroczysto�ci z okazji Dnia Seniora.
Poprzednie edycje projektu cieszy³y siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem i zaanga¿owaniem Seniorów. Oprócz
zajêæ ze specjalistami mo¿na u nas mi³o spêdziæ czas,
napiæ siê kawy lub herbaty, porozmawiaæ i poznaæ nowe
osoby. Wszystkich zdeklarowanych ju¿ uczestników
zapraszamy bardzo serdecznie na zajêcia. Szczegó³owe
relacje z warsztatów, wa¿ne informacje, zdjêcia czy
przepisy kulinarne mo¿na znale�æ na naszym blogu:
ww.koloseniorasulkowice.blogspot.com.

Projekt skierowany jest g³ównie dla klientów O�rodka
oraz ich rodzin. Dla ka¿dego uczestnika, w zale¿no�ci od
indywidualnych potrzeb, zaplanowana zosta³a �cie¿ka
pomocy. W ramach wsparcia zawodowego, edukacyjnego,
spo³ecznego i zdrowotnego mog¹ korzystaæ ze
specjalistycznego poradnictwa doradcy zawodowego,
psychologa, terapeuty, coacha oraz psychiatry. Czê�æ
uczestników mia³a mo¿liwo�æ odbycia sta¿u zawodowego
w Spó³dzielni Socjalnej �Podkówka�, O�rodku Pomocy
Spo³ecznej oraz Zak³adzie Gospodarki Komunalnej.
Korzystali równie¿ ze szkolenia w zakresie obs³ugi
komputera i telefonu komórkowego. Dzieci uczestników
projektu mog¹ braæ udzia³ w zajêciach z  logoped¹ oraz
psychologiem. Na ka¿dym etapie projektu, pracownik
socjalny wspó³pracuje z uczestnikami i wspiera ich
w d¹¿eniach do realizacji zaplanowanych form wsparcia.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny i daje uczestnikom
realn¹ szansê na poprawê swojej sytuacji zawodowej
i spo³ecznej oraz podniesienie poczucia w³asnej warto�ci.

W roku 2021 O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Su³kowicach rozpocz¹³ ostatni¹ edycjê

projektu �Druga szansa�, która potrwa
do maja 2022 r.

Tekst i fot.: OPS w Su³kowicach

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego na lata 2014-2020.
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Jeste�my, bo pamiêtamy�
Pamiêci Patriotów

Ziemi Su³kowickiej
30 kwietnia w Su³kowicach to od wielu lat dzieñ po�wiêcony
pamiêci Patriotów z Ziemi Su³kowickiej, pomordowanych
we w³asnych domach i obozach ka�ni w 1944 roku. Dziêki
zainicjowanym i organizowanym przez �p. pana Eugeniusza
Pitalê uroczysto�ciom, które kontynuowane s¹ dzisiaj przez
Urz¹d Miejski w Su³kowicach oraz Towarzystwo Przyjació³
Su³kowic �Kowad³o� pamiêæ o naszych bohaterach jest ci¹gle Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

¿ywa. Tegoroczn¹ 77. rocznicê aresztowañ ofiar hitlerowskich
oprawców rozpoczê³a Msza �wiêta celebrowana w ich
intencji przez ksiêdza Edwarda Antolaka � proboszcza
Su³kowic. Po mszy pod tablicami pami¹tkowymi
wmurowanymi w elewacjê Starej Szko³y kwiaty z³o¿yli
Burmistrz Gminy Su³kowice Artur Grabczyk, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Waldemar Wolski oraz Prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Su³kowic Kowad³o � Urszula Wo�nik-Batko.
Na czas tegorocznych uroczysto�ci �TPS Kowad³o�
przygotowa³o okoliczno�ciow¹ planszê oraz przy wspó³pracy
z Gminn¹ Biblioteka Publiczn¹ poruszaj¹cy film pamiêciowy,
który obejrzeæ mo¿na na kanale YouTube Towarzystwa.

Gminne obchody 230. rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
230 lat temu, Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwali³
Konstytucjê �dla dobra powszechnego, dla ugruntowania
wolno�ci, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic�.
W poniedzia³ek, 3 maja 2021 r. gmina Su³kowice obchodzi³a
rocznicê Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak
w ubieg³ym roku przysz³o nam �wiêtowaæ to wydarzenie
w symbolicznej formule i z wieloma ograniczeniami
wynikaj¹cymi z trwaj¹cej epidemii i zwi¹zanymi z ni¹
obostrzeniami.
Obchody rozpoczê³y siê tradycyjnie Msz¹ �wiêt¹ sprawowan¹
w intencji Ojczyzny przez ksiêdza Edwarda Antolaka �
proboszcza parafii w Su³kowicach oraz ksiêdza Jacka Budzonia
� proboszcza parafii w Biertowicach. Liturgiê wzbogaci³y
poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz oprawa
muzyczna Chóru Apassionata. Po mszy nast¹pi³ przemarsz
pod pomnik Ofiar Pacyfikacji, gdzie przedstawiciele placówek
o�wiatowych, rady miejskiej oraz mieszkañców z³o¿yli bia³o-
czerwone wieñce. Nastêpnie Burmistrz Gminy � Artur
Grabczyk wyg³osi³ okoliczno�ciowe przemówienie.
Uroczysto�ci zakoñczy³y siê odprowadzeniem pocztów
sztandarowych przy d�wiêkach pie�ni patriotycznych
nagranych przez Su³kowick¹ Orkiestrê Dêt¹.

Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: Paulina Wêgrzyn, Magdalena Marek
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Wiosenna Akcja

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Utrzymuj¹ca siê ju¿ ponad rok epidemia spowodowa³a
bardzo trudn¹ sytuacjê finansow¹ przytuliska
w Harbutowicach. Dla opiekunów tego miejsca sta³a siê
codzienn¹ walk¹ � o zdrowie podopiecznych, jedzenie dla
nich, utrzymanie ich domu, który coraz starszy, wymaga
remontów i napraw. W³a�ciciele przytuliska � ludzie
o ogromnym sercu, stworzyli w Harbutowicach przestrzeñ
i ciep³y, spokojny k¹t dla starych, osieroconych wskutek
�mierci w³a�ciciela i czêsto mocno schorowanych psów
i kotów. Na ich apel o pomoc szybko odpowiedzia³o wiele
osób. Uruchomiona zosta³a zbiórka pieniê¿na na pokrycie
zad³u¿eñ oraz bie¿¹ce wydatki. Urz¹d Miejski w Su³kowicach
zorganizowa³ zbiórkê artyku³ów dla podopiecznych
przytuliska, do której w³¹czyli siê zaprzyja�nieni sympatycy
czworonogów, mieszkañcy oraz rodziny dzieci ze szkó³
i przedszkoli z terenu gminy. Zebranych zosta³o kilkaset
kilogramów karmy, �rodków czysto�ci oraz artyku³ów
przeznaczonych dla psów i kotów.
W imieniu w³a�cicieli przytuliska serdecznie dziêkujemy
wszystkim tym, którym los starych i schorowanych zwierz¹t
nie jest obojêtny i zdecydowali siê wesprzeæ harbutowickie
przytulisko. Przypominamy równie¿, ¿e ka¿dego dnia istnieje
mo¿liwo�æ wyprowadzania psów, tote¿ podczas pobytu
w Harbutowicach zachêcamy do spacerów z podopiecznymi
przytuliska.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Krwiodawstwa
W niedzielê 30 maja, ju¿ po raz drugi w tym roku w naszej
gminie odby³a siê �Akcja Krwiodawstwa�, zorganizowana
przez Urz¹d Miejski w Su³kowicach oraz OSP Su³kowice -
dedykowana Mamie druha OSP z Biertowic.
Tym razem w bazie zarejestrowa³o siê 37 osób, a osiemnastu
uda³o siê oddaæ krew � w sumie 8 l i 100 ml.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy kierowani chêci¹
pomocy i ratowania ¿ycia drugiego cz³owieka wziêli udzia³
w akcji. Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Oddzia³u Terenowego
w My�lenicach, za profesjonalne i sprawne przeprowadzenie
zbiórki.
Oddawanie krwi jest ca³kowicie bezpieczne dla zdrowia
dawcy, kobiety mog¹ uczyniæ to cztery razy w roku,
a mê¿czy�ni � sze�æ. Równie¿ po szczepieniu na COVID-19
mo¿na zg³osiæ siê do oddawania krwi:
· po szczepionkach Pfizer/BioNTech oraz Moderna �

najwcze�niej po 48 godzinach od szczepienia niezale¿nie
od tego, któr¹ dawkê przyjêli�my,

· po szczepionkach Astra Zeneca oraz Johnson and Johnson
- po 14 dniach od szczepienia.

Ju¿ dzisiaj zapraszamy na kolejn¹ edycjê, która odbêdzie siê
w Su³kowicach 26 wrze�nia br.

Pomagamy zwierzakom
z Przytuliska

w Harbutowicach
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Temat numeru:

SMOG
Jak SMOG wp³ywa na nasze zdrowie i ¿ycie?
SMOG to nie tylko s³absza widoczno�æ, nieestetyczna
mg³a i gorsza mo¿liwo�æ oddychania to tak¿e wiele
niekorzystnych skutków dla naszych organizmów których
nie widaæ na co dzieñ.
Niewidocznymi skutkami smogu s¹:
· mo¿liwo�æ wyst¹pienia alergii oraz astmy;
· obni¿enie odporno�ci organizmu;
· mo¿liwo�æ pojawienia siê niewydolno�ci oddechowej;
· mo¿liwo�æ wywo³ania chorób uk³adu krwiono�nego

i serca;
· pojawienie siê chorób nowotworowych;
· skrócenie d³ugo�ci i jako�ci ¿ycia (w Polsce z powodu

SMOGu mo¿e umieraæ nawet 48 270 osób rocznie).
SMOG wyp³ywa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie
ale równie¿ ale równie¿ na �rodowisko. SMOG
zanieczyszcza nasz¹ glebê oraz wody ( z których
korzystamy do uprawy ro�lin oraz do picia) co prowadzi
do zwiêkszenia w nich ilo�ci poziomu rakotwórczych
substancji, które nastêpnie dostaj¹ siê do naszych
organizmów.

Jak mo¿emy walczyæ  ze SMOGiem?
Ka¿dy z nas mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie ilo�ci
niekorzystnych substancji w powietrzu. Mo¿emy to zrobiæ
poprzez wymianê kotów na proekologiczne poprawê jako�ci
termoizolacji naszych budynków oraz wykorzystywanie
prawid³owych metod spalania w kot³ach na paliwa sta³e.
Sami równie¿ mo¿emy chroniæ siê przed negatywnymi
skutkami SMOGu poprzez unikanie wietrzenia budynków
w dniach wystêpowania SMOGu, noszenie maseczek
ochronnych, unikania aktywno�ci na �wie¿ym powietrzu.
Walka ze SMOGiem i dbanie o jako�æ powietrza bêdzie
wp³ywaæ pozytywnie nie tylko na nasze zdrowie ale tak¿e
na zdrowie naszych dzieci.

W naszym otoczeniu na bie¿¹co otrzymujemy informacje
o zanieczyszczeniach powietrza oraz konieczno�ci
wprowadzania zmian w systemach ogrzewania naszych
gospodarstw domowych w celu ochrony jako�ci powietrza.
W tych wszystkich informacjach jakie do nas docieraj¹ czêsto
pojawia siê has³o SMOG. W dzisiejszym artykule przybli¿ymy
Pañstwu temat SMOGu i jego wp³ywu na �rodowisko oraz
nasze zdrowie.
Co to jest SMOG ?
SMOG to mieszanina powsta³a w wyniku zmieszania ró¿nego
rodzaju zanieczyszczeñ (spalin, dymów) i niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych (przede wszystkim mg³y). Potocznie
SMOGiem okre�la siê chmurê, która unosi siê nad miastami
, zw³aszcza w okresach wzmo¿onego ogrzewania budynków
(okres jesienno � zimowy). SMOG, jaki obserwujemy
w Polsce, sk³ada siê g³ównie z tlenków wêgla, azotu
i siarki i najbardziej szkodliwych py³ów PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu.
W jaki sposób powstaje SMOG?
G³ównymi przyczynami powstawania SMOGu nie jest wbrew
pozorom wy³¹cznie spalanie �mieci i odpadów w kot³ach
do ogrzewania. SMOG powstaje przede wszystkim
z zanieczyszczeñ wydzielanych z samochodów podczas jazdy,
w du¿ych zak³adach przemys³owych w trakcie produkcji oraz
co wa¿ne w trakcie spalania paliw sta³ych w domowych
kot³ach do ogrzewania (40% emisji py³ów PM 10 do
atmosfery powstaje w wyniku spalania paliw sta³ych do
ogrzewania naszych domów i mieszkañ).

Dzieñ z Ekodoradc¹
W ramach EU Green Week 2021 Urz¹d Miejski
w Su³kowicach 30 maja br. zorganizowa³ w formie stoiska
konsultacyjno-informacyjnego �Dzieñ z ekodoradc¹�.

Podczas konsultacji mieszkañcy gminy mogli uzyskaæ
informacje na temat konieczno�ci zmiany nieefektywnych
�róde³ ciep³a, maksymalnych terminów ich wymiany,

sprawy urzêdowe
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a tak¿e mo¿liwo�ci dofinansowañ na ten cel.
Dla dzieci i doros³ych przygotowano konkurs wiedzy
ekologicznej, w którym mo¿na by³o wygraæ ró¿nego rodzaju
upominki, a ka¿da z osób korzystaj¹cych z konsultacji
otrzymywa³a sadzonkê begonii � kwiatu oczyszczaj¹cego
powietrze z toksyn. Mieszkañcy chêtnie brali udzia³ zarówno
w konsultacjach jak i zorganizowanych konkursach.
Akcja mia³a na celu promowanie wiedzy z zakresu ochrony
powietrza oraz informowanie mieszkañców o mo¿liwo�ciach
samodzielnego dbania o powietrze. Dziêki zaplanowanej
akcji mieszkañcy gminy zwiêkszyli swoj¹ �wiadomo�æ
ekologiczn¹ w zakresie ochrony powietrza.

Tekst: Patrycja Bujas, fot.: Paulina Wêgrzyn

Wiosenne EKOporz¹dki � podsumowanie akcji

W tym roku zima wyj¹tkowo nie chcia³a nas opu�ciæ.
Ro�linno�æ zwleka³a z rozwojem m³odych pêdów, pierwsze
wiosenne kwiaty z trudem walczy³y z cotygodniowymi
zawiejami �nie¿nymi i tylko wszêdobylskie �mieci ku³y
w oczy porozrzucane po przydro¿nych rowach czy okolicznych
zagajnikach.
Aby wp³yn¹æ na poprawê stanu �rodowiska w naszej gminie
oraz aby poprawiæ jej estetykê zrodzi³ siê pomys³ akcji
�Wiosenne EKOporz¹dki w gminie Su³kowice�. Celem akcji
by³o nie tylko uporz¹dkowanie naszego najbli¿szego
otoczenia, ale równie¿ budzenie i wzmacnianie �wiadomo�ci
ekologicznej mieszkañców.
W pierwszym tygodniu do wydarzenia w³¹czyli siê
Mieszkañcy Harbutowic, Krzywaczki i Su³kowic, którzy
uporz¹dkowali teren wokó³ zalewu rekreacyjnego oraz
tamtejszego odcinka rzeki Go�cibia oraz koryto rzeki
Harbutówki na wysoko�ci ul. 11 listopada. W akcjê
zaanga¿owa³y siê równie¿ lokalne stowarzyszenia.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic oczy�ci³o
zalegaj¹ce od kilkudziesiêciu lat �mieci ze zbocza Pagórka,
tereny wzd³u¿ drogi na Koñcówkê oraz Dr¹gówkê,
a wolontariusze Grupy �rodowiskowej SWON Kolonia zajêli
siê otoczeniem drogi powiatowej wzd³u¿ lasu na ul. Ptasznica.
Akcjê wspar³y tak¿e gminne placówki o�wiatowe:
Szko³a Podstawowa nr 2 w Su³kowicach, ZPO w Rudniku,
ZPO w Biertowicach, ZPO w Krzywaczce, Przedszkole
Samorz¹dowe Nr 1 i Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2
w Su³kowicach, które uporz¹dkowa³y tereny wokó³ swoich
budynków, M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza w Biertowicach
zebra³a �mieci i odpady wokó³ boiska trawiastego, stra¿nicy
OSP i wzd³u¿ rzeki. Do akcji chêtnie w³¹czy³y siê równie¿
dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej w Su³kowicach wraz
z jej filiami. Uczestnicy �wietlicy w Su³kowicach uprz¹tnêli
teren tzw. �plebañskiego lasu� w Su³kowicach, filii
w Biertowicach teren nad szko³¹, filii w Harbutowicach teren
przyrzeczny w okolicach lasu Go�cibia, a filii w Rudniku las

nad szko³¹. Wszystkie dzieci �wiadomie i bardzo powa¿nie
podesz³y do tematu i po�wiêci³y wiele trudu, aby
uporz¹dkowaæ publiczne miejsca w swoich miejscowo�ciach.
Akcja cieszy³a siê zainteresowaniem i zakoñczy³a sukcesem.
Podczas dwutygodniowych porz¹dków zebranych zosta³o
ponad 300 worków �mieci. Serdecznie dziêkujemy ka¿dej
osobie, która wziê³a udzia³ w akcji �Wiosenne EKOporz¹dki
w gminie Su³kowice� za wspieranie dzia³añ na rzecz
�rodowiska, propagowanie �wiadomo�ci ekologicznej oraz
wzorow¹ postawê i zaanga¿owanie w nasze wspólne dobro
jakim jest otaczaj¹ca nas przyroda.
Niestety obraz wybranych przez uczestników akcji terenów
nie napawa³ optymizmem. Odpadami, którymi za�miecana
jest nasza gmina to w g³ównej mierze kapsle i butelki po
alkoholach, puszki, pude³ka po papierosach, plastikowe
opakowania, folie, odpady budowalne. Z przykro�ci¹ trzeba
stwierdziæ, ¿e ogrom pozosta³o�ci po �towarzyskich
spotkaniach na ³onie natury�, �wiadczy g³ównie o braku
kultury osobistej i elementarnych brakach w procesie
wychowania czê�ci naszej spo³eczno�ci. Smutny jest te¿ fakt,
¿e wiele osób zarzuca utrzymywanie takiego stanu
�rodowiska brakiem organizowanych akcji sprz¹tania
w szko³ach. Tylko czy to najm³odsi Mieszkañcy s¹
konsumentami wyskokowych trunków i by³ymi posiadaczami
wielu odpadów niekoniecznie bêd¹cych dzieciêcymi
zabawkami? To czy m³ody cz³owiek z szacunkiem odnosi siê
do �rodowiska przyrodniczego, wskazuje niejednokrotnie
na postawy i przyk³ady zachowania jakie daje dzieciom
najbli¿sze otoczenie.
Pamiêtajmy, ¿e to my sami kreujemy i wp³ywamy na nasz¹
¿yciow¹ przestrzeñ (prywatn¹ czy publiczn¹, która tyczy siê
równie¿ �rodowiska przyrodniczego), a to jak ¿yjemy dzisiaj
wp³ynie na ¿ycie, zdrowie i �rodowisko naszych dzieci
i wnuków w przysz³o�ci.

Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: uczestnicy akcji
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sprawy urzêdowe/WOKÓ£ EDUKACJI

W dniu 10 kwietnia 2021 roku w remizie OSP w Su³kowicach
odby³ siê  Zjazd Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Su³kowicach.
W zje�dzie uczestniczy³o 18 delegatów z jednostek OSP
z terenu gminy oraz zaproszeni go�cie.
Ze wzglêdu na panuj¹ce obostrzenia epidemiczne w zje�dzie
uczestniczy³a wymagana minimalna liczba druhów i go�ci.
Zebranie odbywa³o siê w pe³nym re¿imie sanitarnym.
Pomieszczenia by³y wietrzone, dokonano pomiaru
temperatury cia³a, dezynfekowano rêce, stosowano maseczki
ochronne a tak¿e zachowywano dystans spo³eczny pomiêdzy
obraduj¹cymi.
Celem zjazdu by³o podsumowanie 5 letniej dzia³alno�ci,
omówienie podjêtych dzia³añ, sukcesów i pora¿ek. Kolejnym
zadaniem zjazdu by³o nakre�lenie �cie¿ki dzia³ania na
najbli¿sze 5 lat a tak¿e wybór nowego zarz¹du oddzia³u
miejsko-gminnego.
W czasie zjazdu mia³a miejsce uroczysto�æ wrêczenia odznak
�Zas³u¿ony dla Po¿arnictwa Ziemi My�lenickiej�. Odznaczenia
z r¹k Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w My�lenicach st. bryg. S³awomira Kaganka otrzymali:
· druh Adam Golonka z Harbutowic,
· druh Edward Mroczek z Krzywaczki,
· druh Pawe³ �liwa z Biertowic.
Do sukcesów nale¿y zaliczyæ niew¹tpliwie zakupy nowych
samochodów dla OSP w Harbutowicach oraz OSP w Rudniku
oraz quada dla OSP w Krzywaczce, przeprowadzenie
inwestycji we wszystkich remizach oraz doposa¿enie
druhów w profesjonalny sprzêt ratowniczo � ga�niczy
i umundurowanie.
Natomiast je�li chodzi o problemy to zarz¹d gminny musia³
zmierzyæ siê z brakami osobowymi. Du¿a czê�æ druhów
pracuje poza miejscem zamieszkania, a Ci którzy s¹ na
miejscu nie zawsze mog¹ uczestniczyæ w dzia³aniach ze
wzglêdu na wykonywan¹ pracê. Dlatego jednym z g³ównych
celów przysz³ego zarz¹du bêdzie zwiêkszenie zainteresowania
ochotnicz¹ stra¿¹ po¿arn¹ i w³¹czenie w jej szeregi nowych
druhów, tak aby nigdy nie zabrak³o osób którzy gotowi s¹

Tekst i fot.: Jakub �wiat³oñ

ZJAZD MIEJSKO � GMINNNY ZOSP RP W SU£KOWICACH

Sukcesy uczennic Szko³y Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Su³kowicach.
Powoli koñczy siê rok szkolny, który ka¿dy z nas, zarówno
uczeñ, nauczyciel, jak i rodzic z pewno�ci¹ uzna za wyj¹tkowy.
W tym trudnym czasie zdalnego nauczania prowadzonego
z powodu epidemii COVID � 19 nie³atwo by³o uczniom naszej
Szko³y przygotowaæ siê do presti¿owych konkursów
organizowanych przez Kuratorium O�wiaty w Krakowie
i odnie�æ sukces. Tym bardziej jeste�my dumni z osi¹gniêæ
naszych uczennic!

1. Julia Czepiec - uczennica kl. VIII c uzyska³a tytu³ laureata
Ma³opolskiego Konkursu Biologicznego.

2. Joanna Ziembla - uczennica kl. VIII b wywalczy³a tytu³

Osi¹gniêcia i dzia³ania uczniów

finalisty Ma³opolskiego Konkursu Biologicznego.

3. Marta Gumularz � uczennica kl. VIII d otrzyma³a tytu³
finalisty Ma³opolskiego Konkursu Jêzyka Polskiego.

4. Ma³gorzata Malina � uczennica kl. VIII a zdoby³a tytu³
finalisty Ma³opolskiego Konkursu Jêzyka Polskiego.

Dziewczyny  zwyciêsko przesz³y etap szkolny i rejonowy,
aby nastêpnie wzi¹æ udzia³ w ostatnim � wojewódzkim.
Rywalizowa³y z uczniami wielu szkó³ podstawowych
naszego województwa, uzyskuj¹c wysoki koñcowy wynik.
Wywalczy³y sobie miejsce w gronie najlepszych uczniów
z ca³ego regionu!

ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Su³kowicach

nie�æ pomoc potrzebuj¹cym Mieszkañcom naszej gminy.
Ostatnim punktem zjazdu by³ wybór nowego sk³adu
Komisji Rewizyjnej i Zarz¹du Miejsko � Gminnego ZOSP RP
w Su³kowicach, który przedstawia siê nastêpuj¹co:
Prezes - �wiat³oñ Jakub
Wiceprezes - Duda Szymon
Wiceprezes - Dybe³ Miros³aw
Komendant Gminny - Kurek Rafa³
Sekretarz - Golonka Bart³omiej
Skarbnik - Kurek Jacek
Cz³onek prezydium - Grabczyk Artur
Cz³onek zarz¹du - Golonka Adam
Cz³onek zarz¹du - Kiebzak Micha³
Cz³onek zarz¹du - Kurowski Bogdan
Cz³onek zarz¹du - Latoñ Szymon
Cz³onek zarz¹du - Mroczek Edward
Cz³onek zarz¹du - �liwa Pawe³
Cz³onek zarz¹du - Piechota Wac³aw

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy - Kaczor Mariusz
Wiceprzewodnicz¹cy - Turek S³awomir
Sekretarz - Szafraniec Kamil
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Ma³opolski Konkurs Biologiczny
Has³o tegorocznego konkursu z biologii brzmia³o:
CIA£O LUDZKIE JAKO WIELKIE LABORATORIUM
BIOCHEMICZNE. Julka i Asia musia³y wykazaæ siê szczegó³ow¹
znajomo�ci¹ �wiata biologii na poziomie rozszerzonym, czyli
wiedz¹ i umiejêtno�ciami zawartymi w podrêcznikach dla
szkó³ ponadpodstawowych. Dziewczyny �wietnie
poradzi³y sobie z zadaniami dotycz¹cymi budowy organizmu
cz³owieka oraz procesów warunkuj¹cych prawid³owe
jego funkcjonowanie. Uk³ady takie jak: pokarmowy,
oddechowy, kr¹¿enia, odporno�ciowy, wydalniczy, nerwowy
nie s¹ ju¿ dla nich zagadk¹!

Opiekun: Dorota Twardosz

Ma³opolski Konkurs Jêzyka Polskiego
Tegoroczna edycja konkursu z jêzyka polskiego odbywa³a
siê pod has³em: WOLNO�Æ, RÓWNO�Æ, BRATERSTWO.
Podczas zmagañ konkursowych Marta i Ma³gosia musia³y
wykazaæ siê wysokimi kompetencjami czytelniczymi,
wnikliw¹ interpretacj¹ nie³atwych utworów wskazanych
w literaturze konkursu, a tak¿e umiejêtno�ci¹ samodzielnego
wnioskowania, argumentowania i poprawnego
wypowiadania siê w ró¿nych formach wypowiedzi
pisemnej. Napisanie rozprawki, przemówienia czy artyku³u
nie stanowi ju¿ dla nich ¿adnego problemu.

Opiekun: Bogumi³a Blak

Wiosenne Eko Porz¹dki

8 maja 2021 r.  dwana�cie  uczennic z klas ósmych z naszej
szko³y dzia³aj¹cych w wolontariacie Grupy �rodowiskowej
�Kolonia� zaanga¿owa³o siê  w EkoPORZ¥DKI w Gminie
Su³kowice. Wolontariuszom uda³o siê po¿ytecznie spêdziæ
czas i uporz¹dkowaæ odcinek drogi na Ptasznicy od granicy
z Izdebnikiem, a¿ do zabudowañ na terenie Su³kowic.  Przy
tej urokliwej drodze w�ród lasu, zebrano ponad 20
worków �mieci. Organizatorzy akcji WIOSENNE
EkoPORZ¥DKI  W GMINIE SU£KOWICE zapewnili
wolontariuszom worki, rêkawiczki oraz odbiór zebranych
odpadów przez Grupê Gospodarcz¹.
To bardzo przykre, ¿e mamy tak za�miecon¹ okolicê.
Te wszechobecne plastikowe odpady, butelki, puszki,
pieluchy i inne nie �wiadcz¹ o nas dobrze. Zadbajmy wiêc,
tak jak nasze dziewczyny z klas VIII, by to zmieniæ,
by siê przyjemniej ¿y³o nam i innym. Anga¿ujmy siê w akcje
takie jak ta. Poka¿my, ¿e potrafimy zadbaæ o nasz¹ Ma³¹
Ojczyznê. Reagujmy gdy kto� �mieci. Wprowad�my tak¿e
zmiany d¹¿¹ce do redukcji u¿ycia jednorazowych opakowañ,
nie bierzmy w sklepie reklamówek � no�my swoje,
wielorazowe (tak¿e, gdy kupujemy owoce, warzywa czy
pieczywo), nie u¿ywajmy plastikowych s³omek do napojów,
wrzucajmy odpady do koszy w sposób selektywny
zgodnie z zasadami segregacji odpadów! Potrzeba
naprawdê niewiele!

Danuta Kostowal-Suwaj

Z dum¹ informujemy, i¿ Lena Latoñ, uczennica klasy II b
po raz trzeci zdoby³a tytu³ MISTRZA POLSKI na XI
Mistrzostwach Polski Dzieci w Fitness. Uczennica trenuje
pod okiem Pani Anny Simsak w My�lenickim klubie Lady
Fitness. Gratulujemy Lence tak du¿ych osi¹gniêæ i ¿yczymy
dalszych sukcesów!
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Wirtualne wycieczki � on line klasy II a z Gminn¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ im. ks. Józefa Sadzika
w Su³kowicach i Izb¹ Tradycji
Tym razem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek wybrali�my siê w podró¿ po naszej okolicy
z bohaterami ksi¹¿ek pana Macieja Ziembli  pt. �Su³kowicka
przygoda smoczycy Magdy i detektywa Adasia� i �Nietoperz
Franek Zwiso³ek�. Czytaj¹c te zamieszczone na stronie
internetowej biblioteki publikacje mieli�my okazjê razem
ze smoczyc¹ Magd¹, detektywem Adasiem a tak¿e
nietoperzem Frankiem i jego przyjació³mi przyjrzeæ siê
ciekawym miejscom naszej gminy, poznaæ takie obiekty jak
m.in. Diabelski Kamieñ, harbutowickie cisy i zwi¹zane z nimi
legendy.  By³o to nie tylko poznawanie historii, ale te¿ zabawa
z map¹, przeró¿ne gry i zabawy. Na koniec wziêli�my udzia³
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekê
pt.  "Niezwyk³e legendy su³kowickie". Siedmiu uczniów
z naszej klasy zdoby³o wyró¿nienia i piêkne nagrody.

Danuta Kostowal-Suwaj

Obchody �wiêta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej w klasach I-III
�wiêta majowe kojarz¹ nam siê z uroczystymi obchodami,
wystêpami artystycznymi oraz paradami z symbolami
narodowymi. S¹  szczególnymi dniami, podczas których
umacniamy  poczucie  narodowej wspólnoty i dumy z naszej
ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji. Tymczasem ju¿ drugi
rok z rzêdu te wyj¹tkowe dni obchodzili�my nieco mniej
hucznie, z zachowaniem re¿imu sanitarnego.
230. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie
uczcili �piewem i tañcem, a tak¿e rozmowami o patriotyzmie,
o znaczeniu Ojczyzny w naszym ¿yciu i symbolach
narodowych. Udekorowali swoj¹ klasê barwami narodowymi,
 ucz¹c siê, ¿e  biel i czerwieñ flagi to kolory polskiej wolno�ci,
które przypominaj¹ nam, jak d³ug¹ i trudn¹ mieli�my do
niej drogê.

�Kuchnia �wiêtego Brata Alberta� w Zakopanem
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim osobom,
które  wziê³y aktywny udzia³ w zbiórce ¿ywno�ci, aby
wesprzeæ �Kuchniê �wiêtego Brata Alberta� w Zakopanem.
 Szczególnie dziêkujemy Rodzicom i Uczniom, którzy pomimo
ró¿nych utrudnieñ z powodu wymogów sanitarnych,
odpowiedzieli piêknym gestem na  trudn¹ sytuacjê osób
bezdomnych i potrzebuj¹cych.

Akcja wielkanocna "rado�æ dla seniora"
W naszej szkole podobnie jak w Bo¿e Narodzenie mia³a
miejsce akcja wielkanocna �Rado�æ dla seniora�. Wielu
uczniów z klas od 4 � 8 przygotowa³o przepiêkne kartki
�wi¹teczne z ¿yczeniami wielkanocnymi. Kartki te trafi³y
do starszych osób uczestników Klubu Seniora a zarazem
podopiecznych Stowarzyszenia Mi³osierdzia �w. Wincentego
a'Paulo w Krakowie. Uczniowie, którzy wykonali kartki
zas³uguj¹ na szczególne uznanie, poniewa¿ ich prace by³y
nie tylko estetycznie wykonane, ale równie¿ bardzo
kreatywne. Serdecznie dziêkujemy wszystkim bior¹cym
udzia³ w akcji wielkanocnej �Rado�æ dla Seniora� za okazane
serce, w³o¿ony trud i po�wiêcony czas.

Uczennice Szko³y Podstawowej w Harbutowicach zosta³y

laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Przywróciæ g³os Niez³omnym, Nieobecnym na lekcjach

historii, który objêty by³ Patronatem Narodowym

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs mia³ na celu upamiêtnienie postaci genera³a

brygady pilota Stanis³awa Skalskiego - jednego

z najwybitniejszych  polskich pilotów my�liwskich

II wojny �wiatowej, bohatera bitwy o Angliê, Cudu nad

Wis³¹ w 100. rocznicê wydarzeñ oraz upamiêtnienie

postaci genera³a broni Józefa Hallera  � wielkiego twórcy

Niepodleg³ej.

W gronie zwyciêzców znalaz³y siê trzy nasze  uczennice:

Oliwia Paj¹k - uczennica kl. VI, uzyska³a tytu³ laureata

w kategorii prezentacja multimedialna

Anna ¯muda - uczennica klasy V, uzyska³a tytu³ laureata

w kategorii praca plastyczna i wyró¿nienie otrzyma³a

równie¿  uczennica klasy V Julia Chmielik.

Uroczysto�æ wrêczenia nagród mia³a miejsce 14 maja

w Nowym S¹czu. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Sukces uczennic SP

Tekst i fot.: Dorota Ostafin

w Harbutowicach w Ogólnopolskim

Konkursie Historycznym
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20 maja 2021 r. Szko³a Podstawowa nr 2 imienia Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego w Su³kowicach zorganizowa³a Dzieñ
Nauki pod has³em �W �wiecie kosmosu�. Zwykle odbywa siê
on 19 lutego, w dniu urodzin Miko³aja Kopernika i ma na
celu uznanie jego wybitnych zas³ug na polu astronomii, które
na zawsze zmieni³y nasz sposób postrzegania �wiata. Ten
Dzieñ by³ niew¹tpliwie inspiracj¹ dla dzieci i m³odzie¿y do
pój�cia w �lady polskich badaczy, których odkrycia nieraz
wywiera³y du¿y wp³yw na bieg dziejów ca³ej ludzko�ci.
Stanowi³ te¿ impuls do rozwoju wiedzy i umiejêtno�ci. Warto
podkre�liæ, ¿e nauka przede wszystkim odgrywa istotn¹ rolê
w kszta³towaniu kolejnych pokoleñ. Takie w³a�nie cele
przy�wieca³y naszej szkolnej akcji.
Dzieci zamieni³y swoje klasy w pracownie naukowe oraz
laboratoria do�wiadczalne i pod czujnym okiem swoich
wychowawców konstruowa³y pojazdy kosmiczne, rakiety,
sondy, sztuczne satelity, czy ufo. G³ówn¹ rolê odegra³ jednak
³azik �perseverance�, który niedawno wyruszy³ na podbój

Dzieñ Nauki

Tekst i fot.: SP nr 2 w Su³kowicach

Marsa. Co prawda nie wystrzeli³ drona i nie wykona³
zachwycaj¹cych zdjêæ, ale i tak zrobi³ furrorê w ca³ej szkole.
Ponadto starsi uczniowie przygotowali przepiêkne planety
tworz¹ce Uk³ad S³oneczny, zg³êbiaj¹c o nich wiedzê
i poznaj¹c ciekawostki o kosmosie. Dzie³a naszych naukowców
zosta³y wyeksponowane w szkolnym holu i ju¿ niebawem
zapisz¹ siê na kartach polskiej historii.
Dzieñ Nauki przeszed³ nasze naj�mielsze oczekiwania.
Zaanga¿owanie, wspó³praca i pomys³owo�æ uczniów
przynios³y niesamowite efekty. Jedynym ograniczeniem
w podejmowaniu dzia³ania by³a tylko ich wyobra�nia. Nauka
zdalna i czas pandemii utrudni³y kontakty miêdzy dzieæmi
na wiele miesiêcy. Ten dzieñ pokaza³, ¿e warto organizowaæ
zajêcia w nieco inny sposób ni¿ zwykle, gdy¿ dzieci s¹ bardzo
chêtne do podejmowania wspólnego wysi³ku na rzecz grupy
i rozwijania swoich relacji. Ich postawa zas³u¿y³a na uznanie.
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Dzieci z grupy Trójeczki poznawa³y instrumenty metod¹
projektu badawczego. Metoda ta zak³ada u ucz¹cych siê
znaczn¹ samodzielno�æ. Dzieci ucz¹ siê rozwi¹zywania
problemów, aktywnego s³uchania, skutecznego
komunikowania siê, a tak¿e zdobywaj¹ poczucie w³asnej
warto�ci.
W ci¹gu trwania projektu by³o wiele dzia³añ w których
brali�my udzia³ m.in. podzia³ instrumentów wg rodzaju,
nazwanie ich czy wystukiwanie rytmów w zabawie Echo
rytmiczne. Potem zrobili�my sobie batutê z papieru do
zabawy w dyrygenta. Dziêki uprzejmo�ci znajomego muzyka
orkiestry dêtej z Su³kowic przedszkolaki mog³y dok³adnie
zapoznaæ siê z tr¹bk¹ i puzonem. Dzieci by³y zaskoczone tym,
¿e instrumenty s¹ tak ciê¿kie. Pan Dominik zaprezentowa³
jak gra na tr¹bce i puzonie. Wiemy ju¿, ¿e jest to zwykle
dogrywanie ró¿nych partii a nie granie ca³ej melodii. Zachêca³
te¿ dzieci, aby zg³osi³y siê do orkiestry i spróbowa³y swoich
umiejêtno�ci, mo¿e uda siê zostaæ muzykiem.
Jednym z pytañ badawczych zadanych przez dzieci by³o �Jak
zapisuje siê muzykê?�. Nasze poszukiwania odpowiedzi
rozpoczêli�my od poznania kluczy �do muzyki�, poznali�my
klucz wiolinowy odpowiedzialny za zapis nut wysokich g³osów
i klucz basowy odpowiedzialny za zapis nut g³osów niskich.
Bawili�my siê do muzyki w wysokim i niskim rejestrze.
Zrobili�my te¿ pracê plastyczn¹ - wydzierankê z czarnego

Projekt muzyczny

Tekst i fot.: Jolanta Profic

papieru. W oparciu o przeredagowany wiersz J. Tuwima
Lokomotywa utrwalali�my liczebniki porz¹dkowe, musieli�my
te¿ s³uchaæ z uwag¹ wiersza i szybciutko uk³adaæ
odpowiednie instrumenty muzyczne do wagonów. Powsta³
te¿ przy okazji sklep muzyczny do którego mieli�my
�wie¿¹ dostawê instrumentów, które zrobi³y dzieci z rodzicami
w domu (bêbenki, grzechotki, gitarê, trójk¹t) na których
gra³y równie¿ w przedszkolnej orkiestrze. Pos³u¿¹ równie¿
do zabawy i doskonalenia poczucia rytmu. Co to partytura?
Kto umie czytaæ zapis wykonania utworu przez poszczególne
instrumenty? Teraz ju¿ wiemy - oczywi�cie na miarê swoich
mo¿liwo�ci.
Na zakoñczenie projektu podsumowali�my zdobyte
wiadomo�ci o instrumentach muzycznych, uzupe³nili�my
siatkê pojêæ w poszukiwane przez dzieci informacje. Ponadto
ka¿de dziecko mog³o zaprezentowaæ swój instrument
wykonany w domu, opowiedzieæ jak powsta³, z czego i jak
siê na nim gra.
Poznawanie instrumentów poprzez zabawê da³o dzieciom
mo¿liwo�æ uczenia siê samodzielnego rozwi¹zywania
problemów, ale przede wszystkim dostarczy³o wiele rado�ci.
Miejmy te¿ nadziejê ¿e rozbudzi³y siê w nich zainteresowania,
mi³o�æ do muzyki.

w Przedszkolu Nr 1
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moc atrakcji nad zalewem dla 
Gminny Dzieñ D

wydarzenia kulturalne

Fantastyczna zabawa i mnóstwo rado�ci, które towarzyszy³y
najm³odszym podczas gminnego Dnia Dziecka ze stra¿akami
jeszcze d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci. 2 czerwca
br. Urz¹d Miejski w Su³kowicach wraz z OSP Su³kowice oraz
Su³kowickim O�rodkiem Kultury zorganizowali wydarzenie
dedykowane najm³odszym mieszkañcom gminy. D³ugo
wyczekiwana piêkna pogoda, a tak¿e moc atrakcji
przyci¹gnê³y nad su³kowicki zalew t³umy Su³kowiczan.
Dzieci by³y zachwycone mo¿liwo�ci¹ skorzystania z czterech
ogromnych, darmowych dmuchañców czy przeja¿d¿ki
samochodami stra¿ackimi oraz stra¿ackim quadem.
Zdecydowanie najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia, by³a mo¿liwo�æ
p³ywania po zalewie pontonem oraz ¿aglówk¹, na co ka¿dy
zainteresowany musia³ cierpliwe zaczekaæ. Stra¿acy
przygotowali tak¿e tor przeszkód, pokazy pierwszej pomocy
oraz strojów, które wykorzystuj¹ w przeró¿nych sytuacjach.
�wietlica �rodowiskowa zorganizowa³a zabawy oraz animacje
dla dzieci i wraz z cz³onkami ko³a plastycznego SOK
uatrakcyjnia³a dzieñ kolorowymi malowankami na radosnych
buziach najm³odszych dzieci. Pracownicy Urzêdu Miejskiego
przeprowadzali gry i konkursy ekologiczne dla dzieci
i doros³ych, dla których nagrody zakupione zosta³y m.in.
dziêki grantowi pozyskanemu na ten cel w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego.
Wyrazy uznania oraz ogromne podziêkowania za wspó³pracê
w organizacji wydarzenia i przygotowanie znakomitych
atrakcji dla dzieci kierujemy do jednostek OSP z terenu
gminy Su³kowice, pracowników �wietlicy �rodowiskowej
i Su³kowickiego O�rodka Kultury oraz pana Tomasza Strêka
za po�wiêcony czas i umo¿liwienie p³ywania po zalewie jego
³ódk¹. Mamy nadziejê, ¿e taka forma �wiêtowania Dnia
Dziecka przypad³a wszystkim do gustu, a równie
entuzjastyczna i integracyjna atmosfera jeszcze nie raz
w tym roku zapanuje nad su³kowickim zalewem.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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a najm³odszych
Dziecka

wydarzenia kulturalne

Gminny Konkurs Palm,
Pisanek, Stroików i Kartek

Wielkanocnych
Coroczny konkurs organizowany przez Su³kowicki O�rodek
Kultury mia³ na celu nawi¹zanie do bogatej tradycji �wi¹t
Wielkanocnych, kultywowania wykonywania palm i pisanek
oraz rozwijanie zainteresowañ plastycznych uczniów
i mieszkañców gminy Su³kowice. Mimo trwaj¹cej pandemii
na konkurs w tym roku zg³oszono a¿ 312 prac w tym:
31 palm, 35 pisanek, 73 stroiki oraz 173 kartki �wi¹teczne.
Jury konkursu przyzna³o: 18 pierwszych, 18 drugich,
18 trzecich miejsc oraz 36 wyró¿nieñ. Wszystkie prace
wykonane zosta³y z niezwyk³¹ staranno�ci¹, pomys³owo�ci¹
i dok³adno�ci¹.

Wakacyjne rozmaito�ci
z Su³kowickim

O�rodkiem Kultury
SOK zaprasza do wspólnego spêdzenia czasu bior¹c udzia³
w akcji �Wakacje 2021� trwaj¹cej od 26 lipca do 13 sierpnia.
W programie m.in.: wycieczki, wyjazdy na basen, ognisko,
konkursy, zajêcia w ko³ach zainteresowañ oraz inne
atrakcje. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce akcji
dostêpne bêd¹ na plakatach i stronie SOK. Program akcji
realizowany bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami
sanitarno-epidemiologicznymi.
SOK organizuje równie¿ konkursy:
· fotograficzny pt. �Wspomnienia z wakacji�
· �Najwiêkszy i najciê¿szy grzyb sezonu 2021�
· �Najwiêksza dynia w gminie Su³kowice�

Tekt.: SOK

Tekst i fot.: SOK
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Przed jubileuszem 
z pasj¹

Nied³ugo OSP Krzywaczka bêdzie �wiêtowaæ swoje �urodziny�.
Warto zatem przypomnieæ sobie najwa¿niejsze etapy
formowania siê jednostki, która po tylu latach ma siê czym
pochwaliæ. Druhowie zadbali o rozwój jednostki wyposa¿aj¹c
j¹ w profesjonalny sprzêt stra¿acki, remontuj¹c i rozbudowuj¹c
stra¿nicê oraz dostosowuj¹c j¹ do wspó³czesnych wymagañ.

Odwiedzili�my druhów w ich remizie, gdzie ju¿ z zewn¹trz
mogli�my podziwiaæ budynek z nowym dachem, odnowion¹
elewacj¹ i wie¿¹, a tak¿e plac manewrowo-æwiczebny
z u³o¿on¹ kostk¹ brukow¹. Zaprezentowali nam pozyskany
sprzêt, wyremontowane pomieszczenia takie jak ³azienki,
zmodernizowan¹ kuchniê, salê bankietow¹, pomieszczenie
socjalne dla druhów wraz z wyposa¿eniem oraz jak przysta³o
na jubileusz pami¹tkowe zdjêcia w gablotach
i prowadzon¹ kronikê jednostki.

Siêgaj¹c do rzetelnie udokumentowanej kroniki czytamy:
�� wed³ug przekazu ustnego Stra¿ Po¿arna powsta³a nied³ugo
po po¿arze, jaki powsta³ we dworze w dniu 28 czerwca
1885 roku. Od uderzenia pioruna zapali³a siê wówczas stajnia,
po¿ar gasi³y sikawki z Izdebnika i Woli Radziszowskiej.
Zapis ten znajduje siê w kronice parafialnej na plebanii
w Krzywaczce�. Wed³ug ustnych przekazów inicjatorem
i za³o¿ycielem by³ ówczesny w³a�ciciel dworu dziedzic
Wincenty Schmidt. W skutek braku dokumentów z tego
okresu za datê powstania OSP przyjêto udokumentowany
ju¿ rok 1901.

Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie stra¿ po¿arna nie

cieszy³aby siê szacunkiem swoich mieszkañców. W Krzywaczce
w dowód uznania dla stra¿y spo³eczeñstwo ufundowa³o
w 1926 roku sztandar, który jest w posiadaniu jednostki do
dnia dzisiejszego.

�W roku 1946 z w³asnych funduszy przy poparciu czynami
spo³ecznymi wybudowana zosta³a stra¿nica drewniana,
w której urz¹dzono niewielk¹ salê i pomieszczenie na sprzêt
stra¿acki�. Zanim jednak to siê sta³o stra¿acy swój sprzêt
trzymali w drewnianej szopie w podworskich budynkach.

Pierwszy samochód uda³o im siê pozyskaæ w 1960 roku,
wojskowy typu DODGE, mo¿e nie by³ dostosowany
do po¿arnictwa i trzeba by³o go udoskonaliæ, ale w swojej
kronice zaznaczaj¹, ¿e dawa³ im wiele satysfakcji
i zadowolenia. Wraz z jego posiadaniem okaza³o siê,
¿e jednostce potrzebne jest wiêksze pomieszczenie,
dlatego podjêto decyzjê o wybudowaniu du¿ej sali
gromadzkiej przy drewnianej stra¿nicy. Po za³atwieniu
wszelkich formalno�ci i zakupieniu gruntu w 1962 r. oraz
zgromadzeniu materia³ów w 1966 roku rozpoczêto budowê
stra¿nicy wraz z gara¿em i wie¿¹.

W 1972 roku postarano siê o nowy sztandar stra¿acki, który
w 2001 r. zosta³ zast¹piony nowym, ufundowanym przez
jednego z mieszkañców.

Nowy samochód typowo stra¿acki jednostka otrzyma³a
w 1975 roku, by³ to pojazd marki ¯UK, który w 1983 roku
zosta³ zast¹piony samochodem z beczk¹ STAR 25.
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m 120-lecia
Z PASJ¥

Opracowa³a: Monika Widlarz
Fot. Archiwum UM i OSP Krzywaczka

W 1997 roku jednostce uda³o siê pozyskaæ wojskowy
STAR 66, w tym samym roku uda³o siê równie¿ utworzyæ
Sekcjê M³odzie¿ow¹ OSP Krzywaczka.
Podczas obchodów 100-lecia jednostki, które odby³y siê 21
lipca 2001 r. sztandar jednostki zosta³ udekorowany Z³otym
Znakiem Zwi¹zku, a sama jednostka zosta³a w³¹czona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego. Zakupiono
specjalistyczny sprzêt hydrauliczny do ratownictwa, a stra¿acy
przeszli specjalne szkolenia udzielania pierwszej pomocy
oraz kurs obs³ugi sprzêtu. Remiza znajduje siê przy drodze
krajowej nr 52 Kraków � Bielsko-Bia³a � Cieszyn. Jej po³o¿enie
pozwala na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia i udzielenie
profesjonalnej pomocy poszkodowanym.

Druhowie wspominaj¹ zabezpieczenie przejazdu Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II drog¹ krajow¹ nr 52 z Krakowa do
Wadowic, jak równie¿ spotkanie Polaków z Ojcem �wiêtym
na Krakowskich B³oniach 18 sierpnia 2002 roku, w którym
jednostka bra³a udzia³ jako s³u¿ba porz¹dkowa.
W 2007 roku zakupiono lekki samochód ratownictwa
technicznego IVECO, z kolei w 2011 roku uda³o siê pozyskaæ
nowy samochód ga�niczy VOLVO.

Podczas spotkania druhowie przywo³uj¹ w pamiêci historie
zwi¹zane z pozyskiwaniem sprzêtów, samochodów dla
jednostki. Odnotowali to równie¿ w swojej kronice, gdzie
wpisali, ¿e w kwietniu 2017 r. na niemieckim portalu
og³oszeniowym odnaleziono samochód ratowniczy IVECO
z oryginaln¹ zabudow¹ MAGIRUS, który sprosta³by ich

oczekiwaniom. Szybko podjêto wtedy decyzjê o wyje�dzie
do Niemiec w celu oglêdzin pojazdu, a na miejscu
zdecydowano siê na zakup i sprowadzanie samochodu.
Ruszy³a wtedy ca³a machina formalno�ci zwi¹zanych
z zabezpieczeniem �rodków finansowych. Dziêki
zaanga¿owaniu wielu osób, ich determinacji i konsekwentnym
d¹¿eniu do celu w przeci¹gu dwóch tygodni samochód sta³
siê w³asno�ci¹ jednostki. Du¿e zaanga¿owanie w pozyskaniu
samochodu mia³ ówczesny Naczelnik, dlatego na jego cze�æ
i dla upamiêtnienia jego oddania dla jednostki druhowie
nazwali wóz bojowy  imieniem �KRYSTIAN�.

Po dokonaniu niezbêdnych napraw i usterek, z których czê�æ
dokonali równie¿ stra¿acy, w grudniu 2017 roku samochód
zosta³ w³¹czony do podzia³u bojowego. Z kolei samochód
IVECO zakupiony w 2007 r. zosta³ przekazany zaprzyja�nionej
jednostce z Bogdanówki.
Jednostka mo¿e siê równie¿ pochwaliæ nabyciem
w 2019 roku pojazdu specjalnego typu ATV � Quad Polaris,
a w 2020 r.  przyczepkê ratownicz¹ do transportu osób
poszkodowanych wraz z modu³em ga�niczym do po¿arów
w terenach trudnodostêpnych.

Przygotowuj¹c siê do jubileuszu druhowie maj¹
�wiadomo�æ, ¿e to kawa³ historii, kilka pokoleñ ludzkich,
które pracowa³o na to czym teraz mog¹ siê pochwaliæ, ale
to równie¿ odpowiedzialno�æ, by tego dorobku
nie zatraciæ.

Krzywaczka
OSP
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