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Mija rok od pojawienia siê w Polsce pierwszych
przypadków koronawirusa. Ten czas zmieni³ bardzo nasze
¿ycie. Musimy uczyæ siê poruszania w nowej rzeczywistoci.
Rok temu dla wielu z nas epidemia by³a czym, co
spotykalimy zazwyczaj w filmach. Dzisiaj to zupe³nie inna
rzeczywistoæ, inne postrzeganie codziennoci,
w maseczkach, z wszechobecn¹ dezynfekcj¹ r¹k,
z dystansem spo³ecznym i ca³¹ mas¹ obostrzeñ, co do
których musimy siê dostosowaæ.
Z tego miejsca chcia³em podziêkowaæ wszystkim, którzy
dbaj¹ o nasze bezpieczeñstwo, wszystkim którzy
odpowiedzialnie stosuj¹ zasady bezpieczeñstwa. Jak
widzimy, po roku jestemy jeszcze daleko od powrotu do
normalnoci. Tym bardziej musimy przestrzegaæ tych Niebawem powinny siê ukazaæ pierwsze rozstrzygniêcia
wszystkich obostrzeñ, które maj¹ nam pomóc i dowiemy siê czy i na jakie pieni¹dze mo¿emy liczyæ.
w bezpiecznym przejciu tego trudnego czasu. Uruchomilimy Gminny Program Wymiany Kot³ów,
z którego Mieszkañcy mog¹ uzyskaæ dotacjê w wysokoci
Na terenie naszej gminy zosta³ zlokalizowany punkt 5 000 z³ na wymianê nieekologicznego ród³a ciep³a.
szczepieñ, który w opinii wielu osób z którymi spotykam To bardzo wa¿ny krok w poprawie jakoci powietrza.
siê na co dzieñ, jest jednym z najlepiej dzia³aj¹cych
punktów w naszym powiecie. Dziêkujê ca³ej kadrze
Przychodni Medycyny Rodzinnej za tak sprawne
rejestrowanie pacjentów do szczepieñ, przeprowadzanie
tych szczepieñ i bardzo dobr¹ wspó³pracê z Urzêdem
Miejskim i jednostk¹ OSP, która odpowiada za transport
wskazanych osób na szczepienia.
Rozpoczêlimy kolejny rok bud¿etowy, jak pisa³em
w ostatnim numerze Klamry, tegoroczny bud¿et bêdzie
trudny. Mówi³em o kwocie oko³o 1 miliona przeznaczonego
na inwestycje w 2021 roku. Dzi wiemy, ¿e dziêki
wypracowanym oszczêdnociom i rodkom, które
pozyskalimy z ró¿nych róde³ zewnêtrznych mo¿emy na
inwestycje przeznaczyæ kwotê ponad 3 milionów z³!
Mamy przed sob¹ realizacjê ponad 30 zadañ
inwestycyjnych. To bardzo du¿o, wymaga to dobrej
organizacji pracy merytorycznych pracowników Urzêdu
Miejskiego, jak równie¿ dobrej wspó³pracy pomiêdzy
Burmistrzem, Rad¹ Miejsk¹ i So³tysami. Cele mamy bardzo
ambitne i mamy nadziejê, ¿e koronawirus nie pokrzy¿uje
naszych planów. Wspó³pracujemy równie¿ ze
stowarzyszeniami dzia³aj¹cymi na terenie naszej gminy,
które aplikuj¹ o rodki zewnêtrzne. Otrzymane
dofinasowanie zostanie przeznaczone na nowe miejsca
rekreacji dla dzieci i m³odzie¿y, rozpoczniemy remont
kapliczki Na Oblasku oraz wyposa¿ymy nasz¹ orkiestrê
dzia³aj¹c¹ przy SOKu. Ponadto zaplanowalimy remonty
wielu dróg gminnych, budowê chodników, rozbudowê
monitoringu, owietlenia czy remonty obiektów, które od
dawna czekaj¹ na swoj¹ kolej, jak Przedszkole Nr 2
w Su³kowicach. Bêdziemy kontynuowaæ prace
rewitalizacyjne na zalewie. Z³o¿ylimy te¿ wnioski
o dofinasowanie inwestycji, g³ównie proekologicznych.
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W ostatnim czasie odby³y siê walne zebrania
sprawozdawczo wyborcze w jednostkach OSP w naszej
gminie. Podsumowalimy bardzo dobry - 2020, rok dla
naszych druhów. Rok, w którym do jednostek trafi³
sprzêt za prawie 2 mln z³otych. Wszystko to by³o mo¿liwe
dziêki pozyskanym ogromnym rodkom z zewn¹trz.
Jeszcze raz dziêkujê wszystkim druhom OSP za ich
zaanga¿owanie i powiêcenie, które teraz, w dobie
koronawirusa jest nie do przecenienia. Nowo wybranym
Zarz¹dom gratulujê i ¿yczê owocnej pracy na rzecz swoich
jednostek OSP i ca³ej spo³ecznoci gminnej. Na stra¿ack¹
emeryturê odszed³ równie¿ druh Jan Hodurek
bêd¹cy d³ugoletnim Prezesem z OSP w Su³kowicach.
Po kilkudziesiêciu latach pracy spo³ecznej sta³ siê ikon¹
stra¿aka spo³ecznika, zaanga¿owanego w rozwój
jednostki w Su³kowicach, a przez czynny udzia³ w Zarz¹dzie
Gminnym Jednostek OSP wzorem do naladowania dla
wielu pokoleñ druhów. Panie Janie, dziêkujê za Pana
przyk³ad, pracê i zaanga¿owanie na wszystkich polach
dzia³alnoci spo³ecznej i ¿yczê zdrowia oraz wszelkiej
pomylnoci.
Szanowni Pañstwo, przed nami kolejny wi¹teczny czas.
¯yczê wszystkim, by przygotowania do wi¹t Wielkiejnocy
przebiega³y w zdrowiu i spokoju, tego wszystkiego bardzo
nam potrzeba w dzisiejszych czasach.
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Planowane inwestycje
w gminie Su³kowice w 2021 r.
30 grudnia 2020 r. podczas XXXII sesji Rady Miejskiej
uchwalono Bud¿et Gminy Su³kowice na 2021 r.
W bud¿ecie znalaz³y siê najwa¿niejsze zadnia, które
gmina planuje zrealizowaæ w bie¿¹cym roku.
Podczas XXXIV sesji, która odby³a siê 26 lutego 2021 r.
wprowadzono zmiany w Uchwale Bud¿etowej na mocy
której rodki pozosta³e z rozliczenia bud¿etowego
za rok 2020 zosta³y przeznaczone na kolejne inwestycje.
Wa¿nym elementem bud¿etu jest fundusz so³ecki,
w ramach którego planuje siê sfinansowanie czêci
planowanych zadañ.
Zgodnie z przyjêtymi uchwa³ami gmina planuje
zrealizowaæ nastêpuj¹ce inwestycje:
Su³kowice:
· Modernizacja drogi Kozówka w Su³kowicach - etap II;
· Projekt koncepcji przebudowy skrzy¿owania drogi
wojewódzkiej i drogi powiatowej na Jasienicê;
· Dotacja na przebudowê chodnika przy ul. Partyzantów;
· Dotacja na budowê chodnika przy drodze powiatowej
ul. Wolnoci;
· Projekt modernizacji hali widowiskowo  sportowej;
· Modernizacja budynku Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 2 (projekt inwestycyjny);
· Modernizacja terenu rekreacyjnego przy zalewie;
· Rozbudowa owietlenia przy ul. Kpt. Stanaszka;
· Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku
Orodka Pomocy Spo³ecznej;
· Instalacja monitoringu wizyjnego w Rynku;
· Projekt budowlany budynku administracyjnego
w Su³kowicach;
Biertowice:
· Zakup dzia³ki nr 659 z przeznaczeniem na parking
(fundusz so³ecki);
· Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu
bojowego dla OSP;
· Modernizacja ogrodzenia budynku ZPO;
Harbutowice:
· Dotacja na budowê owietlenia przejcia dla pieszych
przy zjedzie z drogi wojewódzkiej w stronê
Bieñkówki;
· Projekt modernizacji drogi na Koñcówkê;
· Modernizacja drogi gminnej na Dr¹gówkê - etap II;
Krzywaczka:
· Modernizacja drogi nr 1406 etap I;
· Modernizacja budynku stra¿nicy OSP w Krzywaczce
(fundusz so³ecki);
· Projekt budowlany rozbudowy budynku ZPO;
· Budowa owietlenia przejæ dla pieszych przy drodze
krajowej;
· Modernizacja kaplicy na cmentarzu w Krzywaczce;
Rudnik:
· Budowa owietlenia przejcia dla pieszych przy
drodze wojewódzkiej;
· Modernizacja drogi ul. Blakówka;
· Zakup czêci dzia³ki nr 5401 zajêtej pod drogê gminn¹;
· Modernizacja o³tarza w kaplicy (fundusz so³ecki);
· Modernizacja drogi w Rudniku - ul. Bukowa;
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· Zakup laptopów dla ZPO (fundusz so³ecki);
· Rozbudowa owietlenia przy ul. S³onecznej;
Gmina Su³kowice:
· Dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie
gminy Su³kowice poprzez wymianê niskowydajnych
i nieekologicznych palenisk i kot³ów wêglowych;
· Doposa¿enie Grupy Gospodarczej;
· Zakup centralnego cyfrowego systemu konferencyjnego;
· Zakup serwera i kopertownicy;
Inne:
· Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla
KP PSP w Mylenicach;
· Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup
sprzêtu medycznego.
Tekst: Magdalena Marek

Place zabaw,
wsparcie dla orkiestry,
prace konserwatorskie...
to wszystko ju¿ niebawem!
W tym roku w naszej gminie zostan¹ zrealizowane
4 projekty z³o¿one do LGD ,,Miêdzy Dalinem i Gocibi¹
sfinansowane w 100 % z pozyskanego dofinansowania
z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dziêki podjêtej przez Urz¹d Miejski wspó³pracy
z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Su³kowicach, Szkó³k¹
Pi³karsk¹ Gocibia Su³kowice oraz Parafi¹ w Su³kowicach
zostan¹ zrealizowane:
· plac zabaw w czêci parkowej w Rynku w Su³kowicach,
· modernizacja i doposa¿enie placu zabaw przy
Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 2 w Su³kowicach,
· prace konserwatorskie (I etap) przy Kaplicy pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego na Oblasku,
· doposa¿enie w stroje i instrumenty dla su³kowickiej
orkiestry dêtej.
· swój projekt pn. Opowieci ziemi su³kowickiej
planuje równie¿ Towarzystwo Przyjació³ Su³kowic
"Kowad³o"
W sumie gmina Su³kowice pozyska 279 768,00 z³.
Szczegó³y tych projektów, w tym zakres prac oraz terminy
realizacji zostan¹ podane po podpisaniu umów
o dofinansowanie.
Dziêkujemy naszym Stowarzyszeniom oraz Parafii za
wspó³pracê, która bêdzie s³u¿y³a nam wszystkim.
Tekst: Ewa Garbieñ
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Podpisanie umów
z organizacjami pozarz¹dowymi
W pi¹tek, 26 lutego 2021 r. mia³o miejsce podpisanie umów
z organizacjami pozarz¹dowymi, które w bie¿¹cym roku zosta³y
wy³onione w ramach otwartego konkursu ofert, og³oszonego
przez Burmistrza Gminy Su³kowice na realizacjê zadañ z zakresu
po¿ytku publicznego. Siedemnacie organizacji otrzyma
z bud¿etu gminy Su³kowice rodki finansowe - w formie dotacji
 na ³¹czn¹ kwotê 287 005,00 z³.
Zadania publiczne zostan¹ zrealizowane w zakresie:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
w tym na szkolenia sportowe dzieci i m³odzie¿y oraz
organizacjê imprez i zawodów sportowych:
· Klub Sportowy Gocibia  95 500,00 z³
· Ludowy Klub Sportowy Cisy Harbutowice  26 000,00 z³
· Klub Sportowy Delfin  14 500,00 z³
· Uczniowski Klub Sportowy Plon  19 500,00 z³
· Ludowy Klub Sportowy Rudnik  45 000,00 z³
· Szkó³ka Pi³karska Gocibia Su³kowice  16 000,00 z³
· Klub Sportowy Kunia Tañca  5 500,00 z³
· Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Biertowicach  8 000,00 z³
· Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Su³kowicach  8 000,00 z³
· Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddzia³
w Mylenicach - 5 000,00 z³
· Stowarzyszenie Akademia Pi³ki No¿nej
Rudnik - 9 000,00 z³

2. Przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom
spo³ecznym, w tym na organizowanie spotkañ
konsultacyjno - integracyjnych dla dzieci
z niepe³nosprawnociami:
· Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
Kolonia  10 000,00 z³
oraz na organizowanie sportowych lub kulturalnych
imprez integracyjnych dla mieszkañców gminy
Su³kowice:
· Stowarzyszenia Gospodyñ Cis w Harbutowicach
- 4 840,00 z³
· Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski
Kamieñ  4 700,00 z³
· Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Su³kowicach  2 465,00 z³.
3. Dzia³alnoci w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego:
· Stowarzyszenie Pomocy Szkole Ma³opolska Spo³eczny
Komitet przy ZPO w Harbutowicach  3 100,00 z³
· Klub Sportowy Kunia Tañca  2 000,00 z³
· Towarzystwo Przyjació³ Su³kowic Kowad³o  3 100,00 z³
· Stowarzyszenie Gospodyñ Cis w Harbutowicach
 2 300,00 z³.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Bêdzie kontynuacja prac przy pomniku na

Prze³êczy Sanguszki w Harbutowicach
Pomnik w Harbutowicach zosta³ wzniesiony w 1895 r.
z bloków i ciosów kamienia jako upamiêtnienie budowy
drogi prowadz¹cej przez Prze³êcz Sanguszki, bêd¹cej
wówczas inwestycj¹ o du¿ej randze in¿ynieryjnej. Budowê
tej trasy, zgodnie z inskrypcj¹ na obelisku, podjêto
z inicjatywy ksiêcia Eustachego Sanguszki. Sama droga
mia³a du¿e znaczenie gospodarcze i militarne.
Monumentalny pomnik wzniesiono w kszta³cie monolitu,
imituj¹cego formê bloku skalnego i usytuowano
w najwy¿szym punkcie przy ³uku drogi, w miejscu o du¿ych
walorach ekspozycyjnych i krajobrazowych.
Niestety stan pomnika zosta³ oceniony jako katastrofalny,
wymagaj¹cy przeprowadzenia natychmiastowej
interwencji konserwatorskiej. Znaczna czêæ kamienia
uleg³a degradacji, zwietrza³y kamieñ osypywa³ siê
i odpada³. W 2019 r. zosta³y rozpoczête prace renowacyjne
za kwotê 21 439,00 z³, z czego 11 500,00 z³ stanowi³y
rodki pozyskane przez Urz¹d Miejski w ramach konkursu
,,Ma³opolska Pamiêta og³oszonego przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego. Uda³o siê

wówczas wykonaæ izolacjê pionow¹ i poziom¹ oraz
oczyszczenie i zabezpieczenie cian fundamentów.
W tym roku, dziêki pozyskanemu dofinansowaniu
w ramach konkursu ,,Ochrona zabytków Ma³opolski
w kwocie 25 000,00 z³ i wk³adzie z bud¿etu gminy
zostanie zrealizowany drugi, zarazem koñcowy etap prac
polegaj¹cy na renowacji powierzchni p³askiej pokrytej
inskrypcj¹, powierzchni ³amanej wraz z monolitycznymi
blokami tworz¹cymi przedni¹ czêæ pomnika oraz tylnej
czêci sk³adaj¹cej siê z zachowanych ok³adzin i bloków
³amanych. Uzupe³nione zostan¹ równie¿ spoiny
i wzmocniona murowana czêæ pomnika. Pó³nocna czêæ
pomnika zostanie odbudowana z bloków piaskowca.
Dziêki zaplanowanym pracom pomnik zostanie
ochroniony przed dalsz¹ degradacj¹ z zachowaniem
kunsztu myli technicznej z prze³omu XIX i XX wieku.
Dla wielu pomnik stanowi wizytówkê naszej gminy,
dlatego tak wa¿ne by³o dla nas, aby odzyska³ swoje dawne
walory artystyczne i historyczne.
Tekst: Ewa Garbieñ

Sesje Rady Miejskiej
W dniu 14 grudnia 2020 r. odby³a siê XXXI nadzwyczajna
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 2020 rok
Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
30 grudnia 2019 roku, zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Su³kowice przyjêtej Uchwa³¹
Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
30 grudnia 2019 r. oraz okreli³a kryteria naboru wraz
z liczb¹ punktów do samorz¹dowych przedszkoli na
drugim etapie postêpowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbêdnych do potwierdzania tych
kryteriów.
Kolejna XXXII sesja z wykorzystaniem rodków
porozumiewania na odleg³oæ odby³a siê 30 grudnia.
G³ównym tematem ostatniej w 2020 roku sesji by³o
uchwalenie Bud¿etu Gminy Su³kowice na 2021 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podczas sesji
podjêto uchwa³ê w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Su³kowice. Rada Miejska podjê³a tak¿e
uchwa³ê w sprawie umorzenia po¿yczki udzielonej
Spó³dzielni Socjalnej Podkówka w Su³kowicach.
Ustalony zosta³ wykaz wydatków niewygasaj¹cych
z up³ywem roku bud¿etowego 2020 oraz plan finansowy
tych wydatków. Przyjêto Gminny Program Profilaktyki,
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdzia³ania Narkomanii w Gminie Su³kowice
na rok 2021. Rozpatrzona zosta³a petycja dotycz¹ca
budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie gminy
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Skawina, ³¹cz¹cej drogê krajow¹ nr 44 (Kraków - Owiêcim)
z drog¹ krajow¹ nr 52 (Kraków - Bielsko-Bia³a). Uchwalono
tak¿e plan pracy Rady Miejskiej oraz plany pracy sta³ych
Komisji Rady Miejskiej na rok 2021.
Podczas XXXIII sesji, która odby³a siê w dniu 28 stycznia
2021 r. wiod¹cym tematem by³a analiza realizacji zadañ
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwalono
kluczowe dla realizacji zadañ Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Su³kowicach dokumenty, tj. Strategiê Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych dla Gminy Su³kowice na lata
2021-2028, Program Wspierania Rodziny dla Gminy
Su³kowice na lata 2021-2023, Program Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Su³kowice na lata 2021-2025. Rada Miejska
podjê³a uchwa³ê, na mocy której gmina Su³kowice
przyst¹pi³a do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Spo³ecznej Opieka wytchnieniowa edycja 2021.
Ponadto okrelono formy i specjalnoci doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalono maksymaln¹ kwotê
dofinansowania op³at w 2021 roku za kszta³cenie
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach,
dla których organem prowadz¹cym jest gmina Su³kowice.
W dniu 25 lutego 2021 r. odby³a siê XXXIV sesja, której
g³ównym tematem by³o sprawozdanie za rok 2020
z wysokoci rednich wynagrodzeñ nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szko³ach prowadzonych przez gminê Su³kowice. Podczas
tej sesji Rada Miejska podjê³a 16 uchwa³. Zgodnie z ustaw¹
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Burmistrz Gminy Su³kowice dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia
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sprawy urzêdowe
postêpy w opracowywaniu planów miejscowych
i opracowuje wieloletnie programy ich sporz¹dzania
w nawi¹zaniu do ustaleñ studium, z uwzglêdnieniem
decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków
w sprawie sporz¹dzenia lub zmiany planu miejscowego.
Nastêpnie Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki
analiz co najmniej raz w czasie kadencji. Po spe³nieniu
wy¿ej wymienionych procedur podczas sesji w lutym br.
podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie aktualnoci Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Su³kowice i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy Su³kowice.
Rada podjê³a tak¿e uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Su³kowice
dla obszaru miasta Su³kowice - w jego granicach
administracyjnych. Przedmiotem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoci
Su³kowice bêdzie zmiana przeznaczenia terenu:
obejmuj¹cego dzia³ki: nr 2386, 2385 i 2384 po³o¿one
w Su³kowicach, która umo¿liwi realizacjê zabudowy
us³ugowej o charakterze publicznym i komercyjnym lokalizacja nowego budynku Urzêdu Miejskiego.
Natomiast kolejna podjêta uchwa³a w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Su³kowice
dla obszaru miasta Su³kowice - w jego granicach
administracyjnych, dotyczy przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
d l a m i e j s c o w o  c i S u ³ ko w i c e w g r a n i c a c h
administracyjnych.
Burmistrz Gminy Su³kowice og³osi w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzêdu, a tak¿e
w sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoci

informacjê o podjêciu uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu, okrelaj¹c formê, miejsce i termin
sk³adania wniosków do planu, nie krótszy ni¿ 21 dni od
dnia og³oszenia
Nastêpnie Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie
okrelenia wysokoci, zasad udzielania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadz¹cych ¿³obek na
terenie gminy Su³kowice.
W zwi¹zku z wprowadzonym na terenie Polski stanem
epidemii podjêto uchwa³ê w sprawie zwolnienia z czêci
op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y zmiany.
Rada Miejska dokona³a tak¿e zmiany Uchwa³y Bud¿etowej
Gminy Su³kowice na 2021 rok oraz zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz przyjê³a regulamin 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.
Wyra¿ono zgodê na wynajem na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy
Su³kowice, na sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym gruntu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy, po³o¿onego w Krzywaczce
oraz na zakup nieruchomoci gruntowej po³o¿onej
w Biertowicach, przeznaczeniem na lokalizacjê
ogólnodostêpnego parkingu.
Ponadto Rada Miejska rozpatrzy³a cztery petycje
dotycz¹ce zajêcia stanowiska w sprawie masowych
szczepieñ przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz skargê
z dnia 27 stycznia 2021 r. na Dyrektora Zespo³u Placówek
Owiatowych w Harbutowicach.
Tekst: Teresa Gatlik

Strategia Rozwoju Gminy Su³kowice
Od listopada 2020 r. trwaj¹ prace nad opracowaniem
nowej Strategii Rozwoju Gminy Su³kowice. Pierwszym
etapem by³o opracowanie diagnozy stanu gminy pod
wieloma wzglêdami, zarówno gospodarczymi,
spo³ecznymi, finansowymi, ekologicznymi oraz
inwestycyjnymi. Niezwykle pomocne by³y dane zebrane
od Pañstwa  Mieszkañców gminy, którzy moglicie
wype³niæ i przes³aæ do nas anonimow¹ ankietê,
w której ocenialicie poziom ¿ycia w niej i okrelalicie
kierunki rozwoju. Na tym etapie zaanga¿owany by³
równie¿ powo³any Zespó³ ds. opracowania strategii,
który w formie on-line spotka³ siê, aby przedstawiæ swoje
opinie w tym zakresie. W styczniu tego roku w ka¿dej
miejscowoci zorganizowane zosta³y konsultacje dotycz¹ce
zbierania pomys³ów na zadania inwestycje oraz te
nieinwestycyjne, które Pañstwa zdaniem nale¿y
zrealizowaæ w perspektywie kolejnych lat. Spotkania da³y
mo¿liwoæ osobistego, ale równie¿ telefonicznego czy
e-mailowego zg³aszania swoich uwag i spostrze¿eñ przez

Mieszkañców, przedsiêbiorców, przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych, dyrektorów placówek
owiatowych, radnych. Wp³ynê³o 48 fiszek obejmuj¹cych
wiele wa¿nych i cennych inicjatyw. Czêæ z nich siê
powiela³a, jednak ich treæ pozwoli³a wypracowaæ
kierunek dzia³añ i okreliæ cele strategiczne w naszej
gminie. Na bazie otrzymanych zg³oszeñ, ankiet, wiedzy
w³asnej pracowników Urzêdu, a tak¿e wsparciu
zewnêtrznej firmy powsta³ projekt Strategii Rozwoju
Gminy Su³kowice. Obecnie ka¿dy z Pañstwa ma mo¿liwoæ
zapoznania siê z tym dokumentem, który zamieszczony
jest na naszej stronie internetowej Urzêdu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej w zak³adce: Konsultacje
dokumentów strategicznych. Tam te¿ znajduje siê
formularz zg³aszania uwag, na które czekamy do dnia
06.04.2021 r. Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê
z projektem Strategii oraz wyra¿enia swojej opinii na jej
temat. Dziêkujemy za dotychczasowe zaanga¿owanie
i udzia³ w przeprowadzanych konsultacjach spo³ecznych.
Tekst: Ewa Garbieñ
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Ochrona miejsc pracy w czasie pandemii
W tym trudnym okresie epidemii koronowirusa, kiedy czêæ firm w poszczególnych bran¿ach odnotowuje straty
finansowe, gmina Su³kowice podjê³a dzia³ania, których celem jest realne wsparcie przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
na terenie naszej gminy.
-

W ramach naszych mo¿liwoci i kompetencji na
bie¿¹co analizujemy sytuacjê i reagujemy
wprowadzaj¹c ulgi i u³atwienia, by w jak najwiêkszym
stopniu pomóc przedsiêbiorcom i chroniæ miejsca
pracy w naszej gminie.  Artur Grabczyk.
Pakiet Pomocowy ma za zadanie ograniczyæ uci¹¿liwoci
wynikaj¹ce z trudnej sytuacji, w jakiej znalaz³y siê obecnie
podmioty gospodarcze.
Na zasadach ogólnych wynikaj¹cych z ordynacji
podatkowej przedsiêbiorcy mog¹ wnioskowaæ o roz³o¿enie
na raty, odroczenie terminu p³atnoci lub umorzenie
czêci czynszu z tytu³u dzier¿awy terenu lub najmu lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ gminy. W ubieg³ym roku z takiej
pomocy skorzysta³o 9 przedsiêbiorców na kwotê
17 248,30 z³. Analogiczna sytuacja wystêpuje
w przypadku podatku od rodków transportowych
i podatku od nieruchomoci dla osób prawnych

i fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Z pomocy dotycz¹cej umorzeñ od rodków
transportowych w 2020 r. skorzysta³o 3 przedsiêbiorców
na kwotê 11 242,00 z³, a od nieruchomoci 12
przedsiêbiorców na kwotê 56 510,60 z³.
Udzielana pomoc zale¿na jest od stopnia utraty p³ynnoci
finansowej w zwi¹zku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Dodatkowo Rada Miejska w Su³kowicach podjê³a
uchwa³ê w sprawie zwolnienia z czêci op³aty za
korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y,
przedsiêbiorców prowadz¹cych sprzeda¿ napojów
alkoholowych na terenie gminy Su³kowice. £¹czna kwota
umorzeñ wynosiæ bêdzie 17 628,50 z³.
Tekst: Ewa Kraus

Podsumowanie Gminnego Programu Wymiany Kot³ów 2020
W grudniu 2020 roku zakoñczona zosta³a realizacja I edycji
Gminnego Programu Wymiany Kot³ów. Dziêki podjêtym
dzia³aniom i przeznaczonym rodkom z bud¿etu gminy
Su³kowice dofinansowalimy wymianê 48 kot³ów
w gospodarstwach domowych. W ramach prowadzonego
programu zosta³o zamontowanych 38 kot³ów na gaz oraz

10 kot³ów na paliwo sta³e. £¹czna wartoæ dofinansowania
wynios³a 192 000,00 z³. Niebawem rozpocznie siê Program
Wymiany Kot³ów edycja 2021. Dotacja udzielana bêdzie
ze rodków Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz z bud¿etu gminy. Szczegó³owe informacje dostêpne
bêd¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego.
Tekst: Patrycja Bujas

Przypominamy o mo¿liwoci skorzystania
z ulgi termomodernizacyjnej
Rozliczaj¹c siê za rok 2020 warto pamiêtaæ o uldze
termomodernizacyjnej, która przys³uguje podatnikowi,
który jest w³acicielem lub wspó³w³acicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga polega na odliczeniu
od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych
na realizacjê przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota
odliczenia nie mo¿e przekroczyæ 53 000 z³. Kwota
odliczenia, która nie znalaz³a pokrycia w dochodzie
podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu
w kolejnych latach, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6 lat, licz¹c
od koñca roku podatkowego, w którym poniesiono
pierwszy wydatek.
Wykaz materia³ów budowlanych, urz¹dzeñ i us³ug
mo¿liwych do odliczenia zosta³ wymieniony
w Rozporz¹dzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
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z dnia 21 grudnia 2018 r.
Do najwa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ:
· docieplenie przegród budowlanych, p³yt
balkonowych, fundamentów,
· wêze³ cieplny wraz z programatorem,
· kocio³ gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem,
kocio³ olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem,
kocio³ na paliwo sta³e spe³niaj¹cy wymagania
ekoprojektu,
· pompa ciep³a wraz z osprzêtem,
· kolektory s³oneczne, panele fotowoltaiczne,
· stolarka okienna i drzwiowa,
· zakup niezbêdnych materia³ów budowlanych do
wykonania ww. robót wraz z us³ug¹ (monta¿em),
· audyt energetyczny.
Tekst: Ewa Garbieñ
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Zielony k¹cik

Ekodoradcy
Temat numeru: Program Czyste Powietrze
Czyste Powietrze to ogólnopolski program dotacyjny,
wspieraj¹cy mieszkañców w finansowaniu wymiany
nieefektywnych róde³ ogrzewania, na nowe
proekologiczne. Program pozwala na wymianê
nieefektywnego ród³a ciep³a, modernizacjê instalacji

Jak
wnioskowaæ?

centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej,
ocieplenie budynku oraz wymianê stolarki okiennej
i drzwiowej. W tym wydaniu Zielonego k¹cika Ekodoradcy
postaramy siê Pañstwu przybli¿yæ ten program.

Sk³adanie wniosków do programu Czyste Powietrze odbywa siê w sposób
elektroniczny i papierowy. Pierwszym krokiem jest za³o¿enie konta na stronie
Portal Beneficjenta.

ród³o: https://portal.wfos.krakow.pl/
Do za³o¿enia konta na portalu potrzebne s¹: imiê
i nazwisko, PESEL, adres mailowy oraz numer telefonu.
Nastêpnie konto nale¿y aktywowaæ poprzez link
otrzymany na adres email podany na Portalu.
Gdy ju¿ mamy aktywne konto na Portalu Beneficjenta
pobieramy formularz wniosku, który nale¿y otworzyæ
poprzez program do plików PDF. Pobrany plik uzupe³niamy
(na koniec klikaj¹c weryfikacjê formularza) i zapisujemy,
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a nastêpnie wysy³amy poprzez skrzynkê podawcz¹ PDF
na Portalu Beneficjenta. Wys³any wniosek pobieramy na
pulpit, drukujemy, podpisujemy a nastêpnie wysy³amy
poczt¹ na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Teraz
pozostaje ju¿ tylko czekaæ na rozpatrzenie decyzji
i przyznanie dofinasowania.
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Jakie dofinansowanie mo¿na uzyskaæ?
W ramach programu Czyste Powietrze mo¿na uzyskaæ
od 30 do 60 % dofinansowania do wymiany ród³a ciep³a,
ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Uzyskana dotacja uzale¿niona jest od dochodów.
Podstawowym warunkiem ubiegania siê o dofinansowanie
w ramach programu Czyste Powietrze jest nieosi¹ganie
przez Wnioskuj¹cego dochodu powy¿ej 100 000,00 z³
w ci¹gu roku. Wy¿szy poziom dofinansowania jest

przyznawany osobom, które w swoim gospodarstwie
domowym na jednego cz³onka gospodarstwa nie uzyskuj¹
dochodu wy¿szego ni¿ 1400,00 z³ (gospodarstwo
wieloosobowe) lub 1900,00 z³ (gospodarstwo
jednoosobowe). Poziom dochodu w takim przypadku
potwierdza siê zawiadczeniem o dochodach, które mo¿na
uzyskaæ w Orodku Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach.

Gdzie uzyskaæ pomoc
przy wype³nianiu
wniosku?
Na terenie naszej gminy
dzia³a punkt obs³ugi
programu Czyste Powietrze.
Jeli potrzebujesz pomocy
przy wype³nianiu wniosku
o
dofinansowanie
Ekodoradca pomo¿e Ci
z
wype³nieniem
dokumentacji. Wype³niony
wniosek mo¿na z³o¿yæ
w Ur zê d z i e M i e j s k i m ,
a Ekodoradca przele go do
WFOiGW w Krakowie.

Jeli chcesz skorzystaæ z pomocy przyjd do
Ekodoradcy zabieraj¹c ze sob¹ niezbêdne dane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numer ksiêgi wieczystej
Numer dzia³ki
Powierzchnia budynku
Rok rozpoczêcia budowy budynku
Numer konta bankowego
PIT za ostatni rok, w którym rozliczasz siê z urzêdem
(np. PIT 37)
7. Adres mailowy
8. PESEL wnioskuj¹cego i wspó³ma³¿onka
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Skontaktuj siê
z Ekodoradc¹
697 665 508
lub przyjd do
Urzêdu Miejskiego
na osobist¹
konsultacjê.
Tekst: Patrycja Bujas
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Liczymy siê DLA POLSKI!
Ju¿ 1 kwietnia rozpocznie siê Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ 2021
Czym jest spis?
Spisy powszechne to czas, kiedy pañstwo, zadaj¹c
obywatelom kilka pytañ, stara siê zdiagnozowaæ: ilu nas
jest, kim jestemy i jak ¿yjemy. Spisy powszechne
obejmuj¹ ca³¹ populacjê ludnoci i mieszkañ (w przypadku
narodowego spisu powszechnego ludnoci i mieszkañ)
lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego
spisu rolnego). Oznacza to, ¿e dane uzyskiwane w wyniku
spisu powszechnego pochodz¹ od wszystkich obywateli.
Co istotne, w przypadku wielu cech demograficznospo³ecznych, jak np. wyznanie, narodowoæ czy stopieñ
niepe³nosprawnoci, spisy powszechne s¹ dla pañstwa
jedynym ród³em danych.
Kiedy mo¿na siê spisaæ?
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ
w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku
do 30 czerwca 2021 roku (lub po wejciu w ¿ycie nowelizacji
ustawy o NSP do 30 wrzenia 2021 r.).
Jak mo¿na siê spisaæ?
Obowi¹zkow¹ form¹ jest samospis internetowy.
Metody uzupe³niaj¹ce to spis telefoniczny lub bezporednio
przy pomocy rachmistrza spisowego
Czy muszê siê spisaæ?
Zgodnie z ustaw¹ o statystyce publicznej udzia³
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszkañ
2021 jest obowi¹zkowy.
Co z bezpieczeñstwem moich danych osobowych?
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac
spisowych s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie.
Dane osobowe od momentu ich zebrania staj¹ siê danymi
statystycznymi i objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹.
Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny,

jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie
przewiduje ¿adnych wyj¹tków daj¹cych mo¿liwoæ jej
uchylenia. Osoby wykonuj¹ce prace spisowe s¹ obowi¹zane
do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje na temat spisu znajduj¹ siê na stronie
internetowej Gminy Su³kowice, w zak³adce NSP2021 oraz
na stronie www.spis.gov.pl.
15 marca br. uruchomiona zosta³a przez G³ówny Urz¹d
Statystyczny dedykowana infolinia spisowa, gdzie równie¿
mo¿na uzyskaæ informacje dotycz¹ce spisu: 22 279 99 99.
Dla osób, które chcia³yby dokonaæ samospisu, a nie maj¹
takiej mo¿liwoci udostêpnione zostanie pomieszczenie
do samospisu w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach od dnia
1 kwietnia br. w godzinach pracy Urzêdu.
Trochê historii
Spisy stanowi¹ bezcenne ród³o informacji o tym jacy
jestemy, jak ¿yjemy i co zmieni³o siê w naszym ¿yciu
w ci¹gu minionej dekady. S¹ dorobkiem kulturowym
i bezcennym dziedzictwem narodowym. Ich najwiêksz¹
wartoci¹ jest ci¹g³oæ i porównywalnoæ danych.
Pierwszych fragmentarycznych spisów ludnoci
dokonywano ju¿ w staro¿ytnym Egipcie, Persji i Chinach.
Wykorzystywano je do celów podatkowych, wojskowych
lub religijnych. W staro¿ytnym Rzymie regularnie odbywa³y
siê spisy ludnoci dla celów podatkowych i militarnych 
cenzusy, które od 443 r. p.n.e. co 5 lat przeprowadzali
specjalni urzêdnicy  cenzorzy. Nawet biblijne przekazy
g³osz¹, ¿e ze wzglêdu na zarz¹dzony przez cezara
Kwiryniusza spis ludnoci w ca³ym wiecie, wiêta Rodzina
musia³a siê stawiæ w miejscu urodzin Józefa, aby siê daæ
zapisaæ.
Tekst: Ewa Kraus

Ranking imion 2020

dzieciom w konkretnym okresie.
Corocznie publikowany jest ranking imion wybieranych
dla nowonarodzonych dzieci w Polsce. I tak w 2020 r.
pi¹ty raz z rzêdu najpopularniejszym imieniem
nadawanym ch³opcom jest Antoni. Kolejne miejsca zajêli
Jan, Jakub, Aleksander, Franciszek i Szymon. Wród
dziewczynek najczêciej nadawane by³y imiona Zuzanna
i Julia (ex aequo 1 miejsce w 2020 r.). W dalszej kolejnoci
popularne by³y Zofia, Hanna, Maja, Lena i Alicja.
Równie¿ w gminie Su³kowice najpopularniejszymi
imionami nadawanymi ch³opcom by³ Antoni,
a dziewczynkom Zuzanna. Co ciekawe, kolejne miejsca
w rankingu imion ch³opiêcych zajê³y kolejno: Jan,
Jakub, Franciszek i Szymon. Tak wiêc w przypadku imion
mêskich tendencje ogólnopolskie s¹ niemal¿e
odwzorowane w 100%. Wród imion kobiecych
odwzorowanie nie jest ju¿ tak du¿e. Za Zuzann¹ kolejne
miejsca zajê³y Magdalena, Maja, Emilia, Oliwia i Klara.
Ciekawostk¹ niech pozostanie fakt, i¿ na 81 imion
wybranych przez rodziców zaledwie jedno zapisane
zosta³o w brzmieniu miêdzynarodowym. Wiêkszoæ
z pozosta³ych 80 wybieranych imion wskazuje, ¿e
w 2020 r. decyduj¹ce znaczenie przy wyborze imienia
dla potomka mia³a aktualna moda, a w dalszej
kolejnoci tradycje rodzinne.

W 2020 r. spo³ecznoæ gminy Su³kowice powiêkszy³a siê
o 160 nowonarodzonych dzieci. Wród nich jest
88 dziewczynek i 72 ch³opców. Jakie imiona by³y
najczêciej nadawane? Jakimi kryteriami kieruj¹ siê
rodzice przy wyborze imienia dla dziecka? Czy imiona
najbardziej popularne w ujêciu ogólnopolskim ciesz¹
siê popularnoci¹ tak¿e w naszej Gminie?
Oczekuj¹c narodzin dziecka zastanawiamy siê nad
wyborem imienia. Statystyki wykazuj¹, ¿e najczêstszym
kryterium wyboru imienia dla dziecka jest kierowanie
siê tradycj¹. Rodzice decyduj¹ siê szukaæ imienia wród
imion przodków - nadajemy imiona po dziadku, babci,
czasami po tacie czy mamie. Zazwyczaj imiê po rodzicu
bywa tym drugim.
Dziêki stronom internetowym mo¿emy dowiedzieæ siê,
co oznacza wybrane imiê, sk¹d pochodzi, jakie cechy
ze sob¹ niesie oraz jakich ma patronów. Wiele osób
wierzy w to, ¿e imiê mo¿e nieæ ze sob¹ zwiêkszon¹
szansê na sukces ¿yciowy.
Zdarza siê, ¿e rodzice pragn¹ nadania dziecku
oryginalnego imienia. Coraz czêciej decyduj¹ siê nadaæ
imiê miêdzynarodowe. W ostatnich latach czêciej mo¿na
spotkaæ siê z wyborem imienia modnego, nadawanego
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Tekst: Piotr Pi¹tek
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Pomoc wi¹teczna
Okres wi¹teczny to wyj¹tkowy czas dla ka¿dego cz³owieka,
jednak wród nas znajduj¹ siê Ci, którym samotnoæ,
problemy finansowe czy dowiadczenia ¿yciowe nie
pozwalaj¹ cieszyæ siê i radonie prze¿ywaæ wi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Aby w tym piêknym czasie wspomóc tych najbardziej
potrzebuj¹cych, by nie czuli siê samotni i zapomniani,
tu¿ przed wiêtami Urz¹d Miejski w Su³kowicach
zorganizowa³ akcjê Pomoc wi¹teczna, do której w³¹czy³y
siê szko³y podstawowe, jednostki OSP, Orodek Pomocy
Spo³ecznej oraz so³tysi i przewodnicz¹cy rady osiedla.
Mobilizacja i zaanga¿owanie wielu osób pozwoli³o na
przygotowanie paczek dla 200 rodzin z terenu gminy
Su³kowice. Panie z obs³ugi szkolnych sto³ówek
przygotowa³y 1200 krokietów z kapust¹ i grzybami oraz
ulepi³y 8 tysiêcy pierogów, które razem z innymi
zakupionymi produktami wchodzi³y w sk³ad spo¿ywczej
paczki. Oprócz tego ka¿da z rodzin otrzyma³a jeszcze
rodki czystoci. Dziêki wsparciu finansowemu
otrzymanemu przez lokalne firmy, realny by³ zakup
produktów potrzebnych do przygotowania posi³ków
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oraz innych artyku³ów spo¿ywczych i chemicznych.
Serdecznie dziêkujemy firmom: Kunia S.A., Skorut
Systemy Solarne, Fabryka Mebli Ry, Betix, Pawe³ Bobowski
- Euro sklep, Romiq, Szklana Góra Harbutowice oraz
Izbie Gospodarczej w Su³kowicach.
Ponadto GS Su³kowice, sklepy Lewiatan i ¯abka oraz
firma Kuniar wsparli akcjê przekazuj¹c swoje produkty
w formie darowizny.
Ogromne podziêkowania kierujemy do pracownic szkó³
podstawowych, które z ogromnym entuzjazmem
w³¹czy³y siê do akcji i przez kilka dni przygotowywa³y
przepyszne pierogi i krokiety.
Dziêkujemy równie¿ niezast¹pionym druhom
ochotniczych stra¿y po¿arnych ze Su³kowic, Biertowic,
Harbutowic, Krzywaczki i Rudnika za pomoc w rozwiezieniu
i dostarczeniu paczek do wszystkich 200 adresów.
Akcja Pomoc wi¹teczna okaza³a siê wspania³¹,
potrzebn¹ inicjatyw¹, a wszystkie s³owa podziêkowania,
umiech i nierzadko ³zy wzruszenia by³y tego
najlepszym dowodem.
Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: UM

sprawy urzêdowe

18 litrów i 450 ml
Krew jest ¿yciodajnym p³ynem, którego nie da siê w ¿aden
sposób wyprodukowaæ ani zast¹piæ innymi rodkami
farmaceutycznymi. Jej sk³adniki tworz¹ wysokorozwiniêty
system obronny i transportowy, od istnienia którego zale¿y
nasze ¿ycie i zdrowie.
Zasoby tego niezwykle cennego p³ynu, potrzebne by³y
zawsze, jednak teraz w dobie epidemii koronawirusa, ka¿da
jej kropla jest na wagê ¿ycia.
Pragn¹c wesprzeæ trudn¹ sytuacjê zasobow¹ Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
Urz¹d Miejski w Su³kowicach wraz z Ochotnicz¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ w Su³kowicach zorganizowali Akcjê Krwiodawstwa
w naszej gminie.
Zainteresowanie oraz zaanga¿owanie Mieszkañców
oddawaniem krwi przeros³o wszelkie oczekiwania
organizatorów. W ci¹gu niespe³na 5 godzin w punkcie
oddawania krwi zorganizowanym w tym celu w Starej Szkole,
zarejestrowa³o siê a¿ 52 osób. Zanim chêtni przyst¹pili do
oddawania krwi, ka¿dy poddany zosta³ badaniom
i konsultacjom lekarskim. Po zgodzie lekarza, krew odda³o

tyle krwi oddali
nasi Mieszkañcy!

41 osób. Ca³a akcja odby³a siê z zachowaniem re¿imu
sanitarnego.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim
tym, którzy kierowani chêci¹ pomocy i ratowania ¿ycia
drugiego cz³owieka wziêli udzia³ w akcji, a tym, którzy po
raz pierwszy oddali krew  gratulujemy wejcia w zaszczytne
grono Honorowych Dawców Krwi. Ta piêkna i szlachetna
postawa pokazuje, ¿e idea dawstwa jest ogromn¹ wartoci¹
w ¿yciu naszych Mieszkañców i zawsze mo¿na na nich liczyæ.
Jestecie bohaterami!
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ pracownikom
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie oraz Oddzia³u Terenowego w Mylenicach,
za profesjonalne i sprawne przeprowadzenie zbiórki.
Oddawanie krwi jest ca³kowicie bezpieczne dla zdrowia
dawcy. Kobiety mog¹ uczyniæ to cztery razy w roku,
a mê¿czyni  szeæ. Maj¹c na uwadze tak du¿e
zainteresowanie Akcj¹ Krwiodawstwa, ju¿ dzisiaj
zapraszamy na kolejn¹ edycjê, która odbêdzie siê 30 maja
w Su³kowicach.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Dziêkujemy!
Wrêczenie nagród
stra¿akom
Tradycyjnie w styczniu Burmistrz wraz z Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej w Su³kowicach dziêkuj¹ stra¿akom za kolejny
rok s³u¿by. Podziêkowania otrzyma³o po 2 druhów z ka¿dej
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, którzy wyró¿nili siê
w ostatnim roku i zostali wskazani przez zarz¹dy jednostek.
A byli to:
Mariusz Kaczor i Szymon Latoñ z OSP w Su³kowicach
Józef Kozie³ i Tomasz Widlarz z OSP w Biertowicach

Wybory w OSP
W styczniu i lutym w naszych jednostkach OSP odby³y siê
zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Wybory w Ochotniczych
Stra¿ach Po¿arnych odbywaj¹ siê co 5 lat. Walne
Zgromadzenie Cz³onków wybiera w³adze stowarzyszenia
oraz delegatów i przedstawicieli do Zarz¹du MiejskoGminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Su³kowicach. W tym roku ze wzglêdu na ograniczenia
epidemiczne zebrania odbywa³y siê w pe³nym re¿imie
sanitarnym, bez zaproszonych goci i sympatyków stra¿y.
Wszystkie zarz¹dy otrzyma³y absolutorium za rok
sprawozdawczy 2020, w którym wiele dobrego siê dzia³o
w OSP. Najwa¿niejsze to zakup nowego samochodu
dla OSP Rudnik, remont remizy w OSP Su³kowice,
doposa¿enie wszystkich jednostek w profesjonalny sprzêt
u¿ywany w czasie dzia³añ ratowniczo  ganiczych oraz
sprzêt ochrony indywidualnej ratowników.
Gmina przeznaczy³a na to rodki finansowe w wysokoci
1 179 729,87 z³ w tym 704 027,33 z³ to rodki pozyskane
z zewn¹trz (NFOiGW, WFOiGW w Krakowie, Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Mylenicach 
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Piotr Kluzik i Jakub Bigaj z OSP w Harbutowicach
Artur Garbieñ i Krystian Napora z OSP w Krzywaczce
Tomasz Powronik i Konrad W³odarczyk z OSP w Rudniku
Okolicznociowe dyplomy i drobne upominki otrzymali tak¿e
cz³onkowie Zarz¹du Miejsko  Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Su³kowicach, którzy jako
reprezentanci jednostek OSP przez ostatnie 5 lat
wspó³pracowali z Urzêdem Miejskim w Su³kowicach, dzia³aj¹c
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa Mieszkañców. Taka forma
podziêkowania druhom to jedyna zap³ata za wszelkie
dzia³ania ratowniczo - ganicze jak¹ druhowie otrzymuj¹.
Druhowie nie pobieraj¹ ¿adnych wynagrodzeñ a wszystko
jest robione Bogu na chwa³ê a ludziom na po¿ytek.
Tekst: Jakub wiat³oñ
KSRG/MSWiA, Fundacja ORLEN, Starostwo Powiatowe
w Mylenicach). Czêæ inwestycji i zakupów realizowana
jest przy udziale finansowym samych jednostek.
Burmistrz Artur Grabczyk na ka¿dym z zebrañ dziêkowa³
druhom za ich bezinteresown¹ pomoc i zaanga¿owanie
w dzia³alnoæ nie tylko bojow¹, ale tak¿e zwi¹zan¹
chocia¿by z akcj¹ Pomocy wi¹tecznej, dowozem
osób na szczepienia przeciw COVID-19 czy odnie¿aniem
dachów.
Szczególna uroczystoæ mia³a miejsce w Su³kowicach,
gdzie po 50 latach s³u¿by i 40 latach pe³nienia funkcji
Prezesa druh Jan Hodurek podziêkowa³ wszystkim za
wspó³pracê i wspó³dzia³anie na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa mieszkañców Gminy Su³kowice. W ramach
podziêkowania Prezes otrzyma³ od Burmistrza, Prezesa
Powiatowego oraz Komendanta Powiatowego PSP
w Mylenicach okolicznociowe dyplomy, podziêkowania
oraz topór stra¿acki.
Poni¿ej przedstawiamy nowe sk³ady zarz¹dów wraz
z sylwetkami osób funkcyjnych, tj. Prezesa i Naczelnika.
Wiêcej informacji dotycz¹cych OSP z naszej Gminy mo¿na
znaleæ na stronie internetowej http://osp.sulkowice.pl/
Tekst i fot.: Jakub wiat³oñ
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Przeka¿
i wesprzyj dzieci
i organizacje po¿ytku publicznego
z naszej gminy!
Po raz kolejny Gmina Su³kowice do³¹czy³a do programu
"Wspieraj Lokalnie" maj¹cego na celu prowadzenie kampanii
rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz efektywne wspieranie lokalnych
organizacji pozarz¹dowych, poprzez przekazywanie 1%.
W jaki sposób mo¿emy wesprzeæ Gminê oraz Organizacje
Po¿ytku Publicznego?
Wype³niaj¹c PIT wystarczy wskazaæ jako miejsce zamieszkania
gminê Su³kowice oraz do³¹czyæ wype³niony formularz
aktualizacyjny ZAP-3. Ka¿da gmina otrzymuje oko³o 38%
udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych
zamieszkuj¹cych na jej terenie, tote¿ z ka¿dej z³otówki
podatku oko³o 0,40 z³ wraca do bud¿etu gminy. Te pieni¹dze
to rodki na realne inwestycje, które podnosz¹ standard
¿ycia w naszej gminie.
Zachêcamy Mieszkañców do rozliczania PIT w DARMOWYM
programie (dostêpnym na naszej stronie internetowej www.
Sulkowice.pl), dziêki któremu mo¿emy równie¿ przekazaæ
1% podatku Lokalnym Organizacjom Pozarz¹dowym.
Lokalne OPP ubiegaj¹ce siê o 1%:
· Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
KOLONIA -KRS: 0000039520
· Klub Sportowy GOCIBIA - KRS: 0000042460
Przy rozliczaniu podatku mo¿na równie¿ wesprzeæ tych
najm³odszych, najbardziej potrzebuj¹cych Mieszkañców
gminy Su³kowice wpisuj¹c nazwê fundacji i jej nr KRS oraz
wybieraj¹c cel szczegó³owy  nazwisko dziecka, któremu
chcemy przekazaæ swój 1%.
W naszej gminie s¹ to:
Oskar Blak KRS 0000396361, Fundacja Siepomaga, cel
szczegó³owy: 0094045 Oskar
Rados³aw Jakowiec KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom
Zd¹¿yæ z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 18223 Jakowiec
Rados³aw
Milena Cygan KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 19049 Cygan Milena
Patrycja Góralik KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 35363 Góralik Patrycja
Kinga P³oszczyca KRS: 0000037904, Fundacji Dzieciom
Zd¹¿yæ z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 38850 P³oszczyca Kinga
Mateusz Chrobak KRS 0000207658, Caritas Archidiecezji
Krakowskiej, cel szczegó³owy: leczenie Mateusz Chrobak
Wesprzeæ mo¿na równie¿ nasze szko³y i przedszkola
wspó³dzia³aj¹ce ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
Ma³opolska- KRS 0000052078
Cel szczegó³owy:
· Biertowice - ZPO
· Harbutowice - ZPO
· Krzywaczka - ZPO
· Rudnik - ZPO
· Su³kowice  SP1
· Su³kowice  SP2
· Su³kowice  Przedszkole 1
· Su³kowice  Przedszkole 2
Tekst: Paulina Wêgrzyn
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Tablice
informacyjno-promocyjne
w nowej ods³onie

W przestrzeni publicznej pojawi³y siê nowe, dwupo³aciowe
tablice informacyjno  promocyjne, bêd¹ce wizytówk¹
wszystkich miejscowoci gminy Su³kowice. Na tablicach
znalaz³y siê opisy miejscowoci, ich historie, ciekawostki
wraz z mapami z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi
oraz zdjêciami. Nowe plansze zast¹pi³y zamontowane kilka
lat temu tablice, które uleg³y zniszczeniu i skorodowaniu.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Zakaz wypalania traw!

Prze³om zimy i wiosny to okres w którym odnotowuje siê
najwiêksz¹ iloæ po¿arów, spowodowanych wypalaniem
suchych traw.
Urz¹d Miejski w Su³kowicach przypomina, ¿e zgodnie z art.
124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2020.55 t.j. ze zm.) ZABRANIA SIÊ WYPALANIA
ROLINNOCI NA £¥KACH, PASTWISKACH, NIEU¯YTKACH,
ROWACH, PASACH PRZYDRO¯NYCH.
Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo
grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).
Niestety, wród wielu ludzi panuje przekonanie, ¿e spalenie
suchej trawy u¿yni w sposób naturalny glebê, co spowoduje
szybszy i bujniejszy wzrost m³odej trawy, a tym samym
przyniesie korzyci ekonomiczne. Wypalanie traw niszczy
rodowisko i jest zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
zwierz¹t.
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Kaplica grobowa
Co s³ychaæ w Dwójce?
Schmidtów 
Pomimo pandemii oraz zwi¹zanymi z ni¹ rozmaitymi
przeszkodami i ograniczeniami utrudniaj¹cych normalne
architektoniczna pere³ka funkcjonowanie, przedszkole stara siê zapewniæ wszystkim
dzieciom "normalnoæ". Organizujemy zajêcia, zabawy
i ró¿norodne aktywnoci sprzyjaj¹ce kszta³towaniu
gminy Su³kowice
i rozwijaniu funkcji poznawczych, jêzykowych, ruchowych
Na cmentarzu w Krzywaczce, ocieniona starymi drzewami
stoi grobowa kaplica rodziny Schmidtów. Zbudowana
w 1887 r. neogotycka budowla zachwyca piêknem swej
architektury. Jest to jednonawowa wi¹tynia zbudowana
na rzucie prostok¹ta, któr¹ od pó³nocy zamyka trójboczna
absyda. Wejcie zdobi portal z piaskowca, z motywem
pó³kolumn i lici lotosu. Do wnêtrza prowadz¹
dwuskrzyd³owe, dêbowe drzwi. Front kapliczki wieñczy
wie¿yczka z sygnaturk¹ ukryt¹ pod kamienn¹ latarni¹,
nakryt¹ ostros³upowym, blaszanym daszkiem z krzy¿em.
Wewn¹trz wi¹tyni znajduje siê drewniany o³tarz,
a w podziemiach ukryta jest krypta rodzinna fundatorów 
rodziny Schmidtów, ówczesnych w³acicieli folwarku
i dworu w Krzywaczce. Kaplica otwierana jest raz w roku 1 listopada, wówczas wewn¹trz odprawiana jest Msza w.
Niestety, nigdy nie remontowana i nie poddawana zabiegom
ochronnym nadgryzana zêbem czasu kaplica powoli
niszczeje, ulegaj¹c dzia³aniom warunków atmosferycznych.
Przez wzgl¹d na jej unikalnoæ, postanowiono o gruntownej
renowacji. Opracowano program prac konserwatorskich,
który aktualnie poddawany jest ocenie w Wojewódzkim
Urzêdzie Ochrony Zabytków w Krakowie, ze wzglêdu na wpis
kaplicy do rejestru zabytków. Dalszymi krokami bêdzie
pozyskanie rodków i rozpoczêcie prac konserwatorskich.
Kaplica grobowa Schmidtów jest kolejnym cennym obiektem
sakralnym w gminie Su³kowice, bêd¹cym niemym wiadkiem
historii naszej spo³ecznoci, który zas³uguje na szczególn¹
dba³oæ i ochronê.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

czy artystycznych. Przede wszystkim jednak dbamy, aby
nasze dzieci czu³y siê w swoim przedszkolu dobrze,
swobodnie i bezpiecznie. Staramy siê, by chcia³y przychodziæ
tu codziennie na spotkanie z przyjació³mi oraz po garæ
wietnej zabawy.
Wigilia Bo¿ego Narodzenia to jeden z najpiêkniejszych dni
w roku, na który czekamy i prze¿ywamy go uroczycie
w domach jak i w naszej przedszkolnej rodzinie. Z tej okazji
przypomnielimy sobie jakie tradycje wi¹¿¹ siê ze wiêtami
Bo¿ego Narodzenia po czym podzielilimy siê op³atkiem
i usiedlimy do wspólnego posi³ku. Na koniec nie zabrak³o
oczywicie kolêdowania oraz upominków dla ka¿dego.
Tegoroczne wiêto Babci i Dziadka nie mog³o odbyæ siê
w tradycyjnej formie. W tym roku wiêto naszych
najukochañszych dziadków przenios³o siê do sieci. Nasze
przedszkolaki specjalnie dla babæ i dziadków przygotowa³y
krótki program artystyczny - piosenki, wierszyki, tañce.
Ich wystêpy zosta³y nagrane, a nastêpnie za porednictwem
rodziców przes³ane lub pokazane dziadkom. Dodatkowo
dzieci w³asnorêcznie wykona³y piêkne laurki jako upominek
dla swoich najbli¿szych.

Karnawa³ to czas pe³en radoci i zabaw, a jego najbardziej
oczekiwanym dniem jest Bal Karnawa³owy. W naszym
przedszkolu w tym wyj¹tkowym czasie sale zamieni³y siê
w sale balowe, pe³ne ró¿nobarwnych ozdób i balonów,
a dzieci przeobrazi³y siê w postaci z ulubionych bajek.
Do przedszkola przyby³y kolorowe wró¿ki, odwa¿ni rycerze,
dzielni super bohaterowie, piêkne królewny, straszni piraci
i wiele innych tajemniczych osób. Dzieci wspólnie tañczy³y
i bra³y udzia³ w przygotowanych konkursach. Dzieñ ten by³
pe³en wra¿eñ, umiechów i zabawy.
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Jak co roku tak¿e i w tym roku szkolnym nasze przedszkolaki
bra³y udzia³ w XI Powiatowym Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek
organizowanym przez Su³kowicki Orodek Kultury.
Do konkursu zg³osi³y siê dzieci z oddzia³ów: IV Kubusie
Puchatki, V Krasnale oraz VI S³oneczne Promyki. Udzia³
w konkursie wymaga³ nagrania wideo danej kolêdy b¹d
pastora³ki i wys³ania na adres SOK-u.
Uda³o nam siê wygraæ! W kategorii zespo³y: IV oddzia³
Kubusie Puchatki zdoby³ 2 miejsce za kolêdê: Przybie¿eli
do Betlejem, a oddzia³ VI S³oneczne Promyki 
wyró¿nienie za pastora³kê Dzi w stajence ma³y Jezus siê
narodzi³. Brawo, brawo dla naszych milusiñskich!
Okres zimy to czas kiedy dzieci ciesz¹ siê z pierwszego
niegu, szronu na drzewach, niegu po kolana, z zielonej
choinki oraz ze nie¿nego ba³wana. Tak by³o i w tym roku.
W czasie spacerów dzieci podziwia³y piêkno zimowego
krajobrazu, cieszy³y siê krocz¹c po ladach w g³êbokim
niegu, lepi¹c wspólnie z kolegami ba³wana oraz robi¹c
anio³ka na niegu. W czasie zimy dzieci nie zapomnia³y te¿
o g³odnych ptaszkach, które dokarmia³y codziennie
w ogrodzie przedszkolnym.

Bal karnawa³owy
w PS Nr 1 w Su³kowicach
Bal karnawa³owy w przedszkolu to impreza, która na sta³e
wpisa³a siê w kalendarz wydarzeñ naszej placówki. Tradycj¹
karnawa³u jest przebieranie siê za ró¿ne postacie. W tym
roku motywem przewodnim balu byli Bohaterowie bajek.
W zwi¹zku z panuj¹c¹ pandemi¹ i pracy przedszkola
w re¿imie sanitarnym organizacja balu przebiega³a
inaczej ni¿ w poprzednich latach, gdzie wszystkie dzieci
bawi³y siê razem w auli przedszkolnej, bra³y udzia³ w ró¿nych
zabawach, tañcach, konkursach organizowanych przez
wodzireja przy wspó³pracy nauczycielek. W tym roku ka¿da
grupa dzieci przebywa³a w swojej sali, za oprawê muzyczn¹
i wystrój sali odpowiada³y nauczycielki.
Dzieci przebrane by³y za bohaterów znanych bajek. W salach
przedszkolnych mo¿na by³o spotkaæ wró¿ki, królewny,
ksiê¿niczki, motylki, pszczó³ki, biedronki, rycerzy, piratów,
stra¿aków Nie sposób zliczyæ i wymieniæ wszystkich postaci!
Przedszkolaki mia³y okazjê indywidualnie zaprezentowaæ
swoje bajeczne stroje, co te¿ z wielk¹ gracj¹ i dum¹ uczynili,
a sam bal pozostawi³ wiele niezapomnianych wra¿eñ.
Tekst i fot.: Urszula Puæ

12 luty w naszym przedszkolu by³ prawdziwym czerwonym
dniem mi³oci i przyjani. Dzieci wziê³y udzia³ w ró¿nych
zabawach zwi¹zanych z walentynkami m.in. szuka³y drugiej
po³ówki serca, rozwi¹zywa³y zagadki dotycz¹ce bohaterów
bajek, bawi³y siê zrobionymi przez siebie serduszkami,
opaskami. Nie zabrak³o oczywicie sercowych kolorowanek,
spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuæ. Na koniec
tego czerwonego dnia ka¿de dziecko otrzyma³o walentynkê.

Mamo, tato
zróbmy to razem

Tekst i fot.: PS Nr 2
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W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorz¹dowe Nr
1 w Su³kowicach realizuje roczny plan pracy zatytu³owany
Twórczy Przedszkolak. G³ównym za³o¿eniem jest tworzenie
warunków do rozwijania aktywnoci dzieci w sferze literackiej,
teatralnej, plastycznej i muzycznej. Zosta³o ju¿ zrealizowanych
wiele dzia³añ, jednak jedno zas³uguje na szczególne
wyró¿nienie. W lutym zosta³ og³oszony konkurs Mamo,
tato zróbmy to razem  Lalka teatralna. Celem konkursu
by³o zachêcenie rodziców do wykonania wspólnie z dzieckiem
pacynki, lalki lub kukie³ki do wybranej bajki lub bani. Ka¿dy
przedszkolak móg³ wykonaæ tylko jedn¹ lalkê w formie
przestrzennej o maksymalnej wysokoci 30 centymetrów.
Jak zawsze rodzice stanêli na wysokoci zadania.
W ci¹gu kilkunastu dni zosta³o z³o¿onych 97 prac!
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Przedszkole przyjazne
dzieciom chorym na cukrzycê

Pomys³owoæ, kreatywnoæ i estetyka prac by³a na bardzo
wysokim poziomie. Do wykonania zosta³y wykorzystane
resztki materia³ów, ubranka po lalkach, kubki styropianowe,
rolki po papierze toaletowym, drewniane ³y¿ki, papier
kolorowy, cekiny, drewno, skarpety, w³óczka, sznurki,
wst¹¿ki i wiele innych materia³ów. Wród lalek mo¿na by³o
znaleæ Czerwonego Kapturka, Ksiê¿niczki, Smoka
Wawelskiego, Olafa, Elzê i innych ulubionych bohaterów
dzieci. Jury stanê³o przed bardzo trudnym wyborem.
Wszystkie prace charakteryzowa³y siê pomys³owoci¹
i zaanga¿owaniem w wykonanie. Po d³ugich naradach
w ka¿dej z siedmiu grup wy³oniono zdobywców pierwszego,
drugiego i trzeciego miejsca. Jury jednak podkrela³o,
¿e nie by³o wyranych wygranych, poniewa¿ poziom prac
by³ bardzo wyrównany i detale przes¹dzi³y o wygranej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.
Z kolei kukie³ki, lalki i pacynki wzbogaci³y k¹ciki
teatralne na salach. Konkurs by³ okazj¹ nie tylko na wspóln¹
zabawê rodzica z dzieckiem, ale równie¿ zaprezentowa³,
jak mo¿na daæ drugie ¿ycie niepotrzebnym przedmiotom.
Wykorzystanie wielu surowców wtórnych pokaza³o
ekologiczn¹ postawê rodziców, którzy ucz¹ dzieci jak dbaæ
o przyrodê. Inicjatywa ta zosta³a zg³oszona do
ogólnopolskiego programu Ekokulturalne przedszkole
organizowanego przez miesiêcznik Bli¿ej przedszkola
i zdoby³a certyfikat w kategorii Ekokultura  nawi¹zywanie
wspó³pracy z rodzicami na rzecz rodowiska.

Prawie wszystkim XXI wiek kojarzy siê z rozwojem
technologicznym, Internetem czy l¹dowaniem ³azika na
Marsie. Niestety te wszystkie zdobycze naukowe to tylko
jeden biegun postêpu cywilizacyjnego. Z drugiej strony
mamy do czynienia z szeregiem chorób, wród których
mo¿na wymieniæ choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory,
oty³oæ, a tak¿e cukrzycê. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e te
schorzenia dotycz¹ przede wszystkim doros³ych, nic bardziej
mylnego. Szacuje siê, ¿e w Polsce na cukrzycê typu I choruje
oko³o 20 tys. dzieci poni¿ej 15 roku ¿ycia, a co roku diagnozuje
siê a¿ 5-procentowy wzrost zapadalnoci na to
autoimmunologiczne schorzenie. Norm¹ staje siê zatem
przebywanie w najbli¿szym otoczeniu ma³ego diabetyka.
W zwi¹zku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej obliguje
przedszkola, szko³y i placówki owiatowe do w³aciwego
przygotowania siê na przyjêcie dzieci przewlekle chorych.
Kiedy u jednego z dzieci uczêszczaj¹cych do Przedszkola
Samorz¹dowego Nr 1 w Su³kowicach zosta³a zdiagnozowana
cukrzyca, ca³y personel stan¹³ na wysokoci zadania aby
spe³niæ wszystkie wymogi, zapewniaj¹ce bezpieczne warunki
pobytu dziecka w placówce. Dyrekcja przygotowa³a
procedury w³aciwego postêpowania a Mama ma³ego
diabetyka przekaza³a podstawowe informacje zarówno dla
nauczycieli bezporednio pracuj¹cych z dzieckiem, jak
i personelu przygotowuj¹cego posi³ki. W celu poszerzenia
i usystematyzowania wiedzy ca³y personel, zarówno
nauczyciele jak i obs³uga wziê³a udzia³ w szkoleniu
organizowanym przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y z Cukrzyc¹, dziêki temu przedszkole zosta³o
wpisane na listê Placówek przyjaznych dzieciom chorym
na cukrzycê. W ramach wspó³pracy z lokalnym rodowiskiem
do udzia³u w szkoleniu zosta³o zaproszone Przedszkole
Samorz¹dowe Nr 2 w Su³kowicach.
Wszystkie te dzia³ania spowodowa³y, ¿e w miejsce
pocz¹tkowych obaw i niepewnoci wróci³ spokój
i przekonanie, ¿e dziecko z cukrzyc¹, mo¿e w miarê normalnie
funkcjonowaæ pod warunkiem, ¿e bêd¹ przestrzegane
okrelone zasady.
Sytuacja ta pokazuje jak wa¿na jest wspó³praca rodowiska
rodzinnego i przedszkolnego w celu zapewnienia
optymalnych warunków do rozwoju najm³odszych. Dziêki
wzajemnemu zaufaniu i pomocy, jestemy w stanie sprostaæ
nowym oczekiwaniom i potrzebom. Jednoczenie apelujemy,
aby sk³adaj¹c roczne zeznanie podatkowe przekazaæ 1%
dzieciom przewlekle chorym z naszego otoczenia.

Tekst i fot.: Jolanta £abuz

Tekst: PS Nr 1 w Su³kowicach

Radoæ nauczania w czasach pandemii
Obecnie jeszcze wiêkszoæ zajêæ lekcyjnych odbywa siê
w formie zdalnej. Co jaki czas pojawia siê nadzieja, ¿e mo¿e
ju¿ wkrótce, mo¿e za kilka dni wrócimy do szko³y, ale jak
na razie to tylko marzenia.
Jak z t¹ sytuacj¹ radz¹ sobie uczniowie i nauczyciele ZSZiO
w Su³kowicach?
Bardzo ró¿nie. Przede wszystkim jednak staraj¹ siê
zachowaæ radoæ nauczania, bo ju¿ od dawna wiadomo,
¿e najefektywniejsza jest nauka, która ³¹czy siê z zabaw¹
i daje przyjemnoæ.
Docere et delectare (³ac. uczyæ bawi¹c) - dewizê tê bardzo
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dobrze realizuj¹ wszelkie konkursy. Mimo ograniczeñ
8 marca uczniowie Szko³y mogli wzi¹æ udzia³ w kolejnym
konkursie online z cyklu Ciekawostki Humanistyczne,
tym razem pytania zwi¹zane by³y z kobietami. Obok
prostych pytañ dotycz¹cych znanych sportsmenek,
aktorek, królowych, czy nauczycielek naszej szko³y
znalaz³y siê i takie, które pozwala³y przypomnieæ sobie,
co zaproponowa³ Bogda³ swojej ¿onie w pierwszym
polskim zdaniu: Daj, aæ ja pobruszê, a ty pocziwaj, jak
mia³a na imiê s³owiañska bogini zimy i mierci, a tak¿e
odrodzenia oraz ¿e etymologicznie wyraz kobieta
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w jêzyku polskim wywodzi siê od s³owa oznaczaj¹cego
chlew, koryto.
Tego samego dnia wys³uchaæ mo¿na by³o Mêskich
rozmów o kobietach ch³opaków z klasy 2TM4, które
pokazywa³y je jako istoty o ambiwalentnej naturze
anielsko-demonicznej, ale równoczenie przypomnia³y
kilka mniej lub bardziej znanych bohaterek literackich.
Audycjê mo¿na wys³uchaæ na szkolnym youtube
https://www.youtube.com/watch?v=TDuUyF6mTL8.
To ju¿ kolejna audycja przygotowana dla uczniów
podczas pandemii, ch³opcy licz¹ na to, ¿e zdobyte
umiejêtnoci wykorzystaj¹ ju¿ wkrótce w szkolnym
radiowêle.
Od drugiego pó³rocza uczniowie mogli wróciæ do sal
lekcyjnych na przedmioty zawodowe  dziêki temu szkolne
korytarze o¿y³y. Z kuchni roznosz¹ siê smakowite zapachy,
czasem pojawia siê zagro¿enie po¿arowe  gdy uczniowie
ucz¹ siê flambirowania. W halach laboratoryjnowarsztatowych kolorowe kabelki, po³¹czone z pomoc¹
stoj¹cego obok nauczyciela, sprawiaj¹, ¿e diody zaczynaj¹
migaæ, precyzyjnie zaprogramowane maszyny CNC poddaj¹
siê naszej woli. To namiastka powrotu do normalnoci.
A jak widz¹ to uczniowie?
Przeprowadzilimy wród nich ankietê, oto kilka wybranych
wypowiedzi:
W obecnym czasie pandemii nie chodzimy do szko³y,
uczêszczamy tylko na praktyki zawodowe. W zwi¹zku z t¹
sytuacj¹ nie widujemy siê osobicie z kolegami z klasy,
znajomymi ze szko³y, jak równie¿ z nauczycielami. Lekcje
prowadzone s¹ on-line, wiêc w dni nauki szkolnej nasi
nauczyciele prowadz¹ lekcje, w czasie których s³yszymy siê,
odpowiadamy na zadane pytania, my zadajemy pytania
jeli co nie jest dla nas jasne. Zadania domowe przysy³amy
w formie pliku pisemnego, b¹d w formie zdjêcia.
Z kolegami oraz kole¿ankami z klasy kontakt jest bardzo
ograniczony. ¯ycie przez to jest zupe³nie inne. Dla mnie
jedynym pozytywnym aspektem tej sytuacji jest to, ¿e nie
muszê tak wczenie wstawaæ i chodziæ pieszo kilka
kilometrów dziennie do szko³y, poniewa¿ nie mam po³¹czenia

busem... - napisa³a Klaudia z klasy 3 wz.
( ) Osoby starsze, które ju¿ do szko³y nie uczêszczaj¹,
mog³yby pomyleæ, ¿e teraz jest mniej miechu, poniewa¿
nie ma razem spêdzanych przerw - i tu w³anie siê myl¹.
Najmieszniej jest wtedy, gdy kto przez przypadek w³¹czy
swój mikrofon, a nie by³ proszony do udzielenia odpowiedzi.
Raz jeden z kolegów by³ wywo³any do odpowiedzi i nic nie
mówi³. Po jakim czasie przez przypadek siê odmutowa³
i powiedzia³ do kolegi, ¿e jak bêdzie musia³ odpowiadaæ,
to napisze na czacie, ¿e nie ma mikrofonu. Jego ca³y plan
poszed³ na marne i dosta³ przy tym jedynkê. Mam jednak
nadziejê, ¿e wrócimy do szko³y, bo to nie to samo a têsknie
za graniem w pi³kê na wychowaniu fizycznym oraz
nauczycielami i kolegami z klasy. - napisa³ Filip z klasy
2 tmm.
Z kolei Kacper z tej samej klasy zwraca uwagê na to, ¿e:
Mogê bardziej skoncentrowaæ siê na przedmiotach,
poniewa¿ dziêki temu, ¿e nie musimy mieæ w³¹czonych
mikrofonów, panuje cisza i spokój, jakiego nie mog³em
dowiadczyæ czasami podczas niektórych lekcji w szkole.
Nauka zdalna okaza³a siê du¿ym wyzwaniem tak¿e dla
maturzystów. Kuba tak opisuje ten okres: Pocz¹tkowo
zarówno ja, jak i moja klasa bylimy w gorszej formie
psychicznej, gdy¿ nat³ok pracy i obowi¹zków zwi¹zanych
z nauk¹ zdaln¹ nas przerasta³, aczkolwiek wytrwale
pod¹¿alimy ku realizacji naszych planów i marzeñ, jakimi
s¹ studia czy podjêcie pracy. Zdajê sobie sprawê, ¿e ominê³o
mnie wiele fajnych chwil i okazji do spotkania z kolegami
z klasy, jak np. wycieczki czy te¿ studniówka, ale nauka zdalna
te¿ bywa okazj¹ do miechu. Patrzmy pozytywnie
w przysz³oæ, pomimo tego, ¿e niektórzy nie zd¹¿yli nacieszyæ
siê fajn¹, przyjacielsk¹ atmosfer¹, jaka panuje w naszej szkole
i poznawaniem nowych przyjació³, to ja i tak g³êboko wierzê,
¿e bêd¹ mieli jeszcze okazjê do prze¿ywania i wspominania
wspania³ych chwil zwi¹zanych z tym etapem ¿ycia.
Mamy nadziejê, ¿e przewidywania Kuby siê spe³ni¹, szybko
wrócimy do sal szkolnych i bêdziemy mogli cieszyæ siê lekcjami
i wszystkim tym, co poza lekcjami w szkole siê dzieje.
Tekst: ZSZiO w Su³kowicach

Wirtualny Dzieñ Patrona w szkole muzycznej
22 lutego 2021 r. spo³ecznoæ Szko³y Muzycznej im. Oskara
Kolberga w Czas³awiu obchodzi³a coroczne wiêto urodzin
swojego patrona, tym razem ju¿ 207. rocznicê. Spotkanie
uczniów, rodziców i nauczycieli odby³o siê online na kanale
YouTube. Centrum nadawania mieci³o siê w sali koncertowej
ZPN w Su³kowicach. Obok udekorowanej sceny stan¹³ stó³
re¿yserski z laptopami, kamerami, komórkami i mikrofonami.
Licznie zgromadzon¹ w swoich domach przy komputerach
publicznoæ - ponad 200 osób - powita³a Dyrektor Beata
Miêtka. Nastêpnie obejrzelimy prezentacjê o Kolbergu
i stroju krakowskim oraz przygotowany przez uczniów film
animowany, wys³uchalimy pieni Kolberga w wykonaniu
naszych uczennic. Du¿¹ czêæ programu stanowi³o
rozstrzygniêcie ró¿nych konkursów nawi¹zuj¹cych do
dzia³alnoci Kolberga: selfie w stroju ludowym, film z pokazem
przyrz¹dzania tradycyjnych potraw, prace plastyczne ze
strojami ludowymi, wywiady ze starszymi osobami dotycz¹ce
dawnych tradycji muzycznych, laudacja i wiersz o Kolbergu.
Ka¿dy móg³ znaleæ cos dla siebie. Kolejne punkty programu

NR 1 (319) marzec 2021 r.

przeplatane by³y interaktywnymi quizami i grami
internetowymi pozwalaj¹cymi na wspóln¹ zabawê
i rywalizacjê. Kulminacj¹ spotkania by³o wys³uchanie
krakowiaka i kujawiaka, które tak¿e powsta³y w wyniku
konkursu, tym razem kompozytorskiego. Skomponowane
przez uczniów melodie zosta³y po³¹czone, zinstrumentowane
i zagrane przez nauczycieli. To siê nazywa twórcza wspó³praca!
Nic nie zast¹pi bezporedniego spotkania, ale uda³o siê
wirtualnie - ciekawie i weso³o - pod¹¿aæ ladem naszego
wielkiego etnografa.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia: Dzieñ
Patrona 2021 - YouTube, a wszystkich chêtnych do nauki
w naszej szkole od nowego roku szkolnego 2021/22.
Informacje znajduj¹ siê stronie internetowej szko³y
w Czas³awiu oraz na naszej stronie na fb 
https://www.facebook.com/smczaslawzpnsulkowice
Tekst: Halina Repeæ
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wydarzenia kulturalne

Walka Oskarka

ZPiT Elegia

o ka¿dy dzieñ

- laureatem nagrody im. W³adys³awa Orkana

Oskar Blak  roczny mieszkaniec Su³kowic, od urodzenia
mierzy siê z niezwykle rzadk¹ chorob¹: encefalopati¹
padaczkow¹ z ca³kowita? demielinizacja? mózgu. Jest to
choroba na któr¹ cierpi zaledwie piêcioro dzieci na wiecie.
Na jej temat brak jest jakichkolwiek informacji, dlatego tak
trudno znaleæ sposoby leczenia. W zwi¹zku z nie³atw¹
sytuacj¹ w jakiej znaleli siê rodzice dziecka, z pomoc¹ przysz³a
grupa przyjació³, którzy wspólnymi si³ami postanowili pomóc
rodzinie. Armia dobrych serc zorganizowa³a w okolicznych
parafiach szereg zbiórek pieniê¿nych oraz nakrêtek,
przeprowadzi³a tak¿e przedwi¹teczn¹ akcjê placek oraz
internetowe licytacje  z których dochód w ca³oci zosta³
przeznaczony na leczenie i rehabilitacjê Oskara. Niestety
panuj¹ca epidemia uniemo¿liwi³a zorganizowanie corocznego
Ma³opolskiego Turniej Pi³ki No¿nej im. Janusza wiat³onia
o Puchar Prezesa Grupy TRENTO, z którego czêæ rodków
mia³a byæ przekazana na rzecz Oskara. Pomimo tego,
i¿ w tradycyjnej formule turniej charytatywny siê
nie odby³, Grupa TRENTO wraz z gmin¹ Su³kowice oraz
dru¿ynami ufundowa³y specjalny wózek dla Oskara.
Namiastk¹ corocznego wydarzenie by³ zorganizowany
19.03. br. mini turniej charytatywny pod nazw¹ Dzieci
Dzieciom wspó³organizowany przez Urz¹d Miejski oraz
Szkó³kê Pi³karsk¹ Gocibia Su³kowice.
Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: Andrzej Blak

Nasz syn Oskar po 14 miesi¹cach walki, dziêki diecie
ketogennej robi postêpy. Codzienna rehabilitacja daje
niesamowite efekty. Dziêki niej Oskar sam trzyma g³owê,
obraca siê na boki i ma wiêcej energii. Do tej pory nie pojawi³y
siê ataki padaczki, która niestety mo¿e powróciæ w ka¿dej
chwili. Oskar wymaga ca³odobowej opieki, codziennej
rehabilitacji, opieki wielu specjalistów: neurologa, gastrologa,
kardiologa, dietetyka i pulmonologa. Wci¹¿ szukamy pomocy
za granic¹, by znaleæ leczenie terapi¹ genow¹, ci¹gle wierz¹c,
¿e znajdzie siê leczenie i nasz syn Oskar bêdzie zdrowy.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ za pomoc
w pozyskaniu rodków na leczenie i rehabilitacjê naszego
Syna, a tak¿e ka¿dy rodzaj wsparcia jaki otrzymujemy
ka¿dego dnia.
Dziêkujemy pracownikom i lekarzom z Orodka Zdrowia
w Su³kowicach, Burmistrzowi  Arturowi Grabczykowi,
firmom: Trento, Meblowiat, InterDrew, STANBUD, FROSTOL,
TONIX  Meble Szczurek, DOMO, F.H. Zdzis³aw Szczurek
dziêki którym mo¿liwy by³ zakup specjalnego wózka,
Mieszkañcom gminy Su³kowice oraz wszystkim tym, którzy
w³¹czyli siê w akcje wspieraj¹ce leczenie i rehabilitacjê Oskara.
Jestemy wdziêczni, ¿e tak wielu osobom nie jest obojêtny
los naszego dziecka.
Rodzice Oskara
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W ubieg³ym roku grupy regionalne oraz organizacje
artystyczne dzia³aj¹ce na terenie województwa ma³opolskiego
mog³y ubiegaæ siê o doroczn¹ nagrodê im. W³adys³awa
Orkana przyznawan¹ za propagowanie idei regionalizmu
oraz wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie dzia³alnoci artystycznej
i kulturalnej. Celem nagrody by³o wsparcie lokalnych
rodowisk artystycznych.
III nagrodê w konkursie otrzyma³ Zespó³ Pieni i Tañca
Elegia z Rudnika. Nagroda zosta³a przyznana za
dotychczasow¹ dzia³alnoæ oraz ca³okszta³t dokonañ zespo³u,
który od wielu lat reprezentuje nasz¹ gminê na wielu
wydarzeniach kulturalnych, promuje lokalny regionalizm
i tradycjê.
Laureatom gratulujemy wygranej i ¿yczymy kolejnych
sukcesów!
Tekst: Magdalena Marek

1 miejsce w Turnieju
TURBACZ CUP!
W ostatni weekend stycznia rozpocz¹³ siê turniej Turbacz
Cup, przygotowany przez KS Turbacz Mszana Dolna.
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie
Dolnej rywalizowali najm³odsi zawodnicy. Organizowanie
czasu wolnego w dobie pandemii i nauki zdalnej jest
szczególnie wa¿ne dla dzieci i m³odzie¿y, dlatego te¿
rozgrywki cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Turniej odbywa³ siê przez trzy weekendy w nastêpuj¹cych
kategoriach: ¿aki, orliki, m³odziki, trampkarze, juniorzy
m³odsi i juniorzy. KS Gocibia startowa³ w kategorii
m³odzików, trenowanych przez Tomasza Ostafina. Zawody
rozegrane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym. W tej kategorii
wiekowej wszystkie swoje mecze wygra³ KS Gocibia
Su³kowice, który zaj¹³ pierwsze miejsce. Poziom zawodów
by³ bardzo wysoki z du¿¹ iloci¹ sk³adnych akcji, piêknych
bramek i walki do ostatniego gwizdka. Tytu³ Najlepszego
Strzelca turnieju w tej kategorii z 11 trafieniami
otrzyma³ nasz zawodnik - Szymon Filipek.
Wielkie gratulacje za postawê sportow¹ dla ca³ej dru¿yny!
Tekst i fot.: KS Gocibia

wydarzenia kulturalne

Podró¿e w czasie
i przestrzeni
z su³kowick¹ Bibliotek¹
Pandemia nie odpuszcza, przez co nasze mo¿liwoci zwi¹zane
ze swobodnym przemieszczaniem siê na wiêksze odleg³oci
nadal s¹ mocno ograniczone. Ale nie ma tak wielkich
przeszkód, których nie da³oby siê przezwyciê¿yæ, zw³aszcza
z pomoc¹ wyobrani, rozwijanej poprzez czytanie.
O podró¿y do Afryki wiêkszoæ z nas  zw³aszcza w obecnej
sytuacji  mo¿e tylko marzyæ, ale uczniowie klasy szóstej
z Harbutowic mogli odwiedziæ ten kontynent dziêki nam.
Biblioteka ca³y czas wspó³pracuje z placówkami owiatowymi.
Tym razem efektem wspó³pracy z Zespo³em Placówek
Owiatowych w Harbutowicach jest filmik on-line pt. Afryka
- niezwyk³y kontynent. Filmik ten powsta³ dla uczniów klasy
szóstej, omawiaj¹cych w³anie powieæ Henryka Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy, której akcja rozgrywa siê w Afryce.
W filmiku zaprezentowane zosta³y propozycje ksi¹¿kowe,
które zabior¹ uczniów w podró¿ z ksi¹¿k¹. Dodatkowo
zaprezentowane zosta³y ciekawostki dotycz¹ce codziennego
¿ycia Afrykañczyków, pracowników Safari, czy zwierz¹t
zamieszkuj¹cych ten rozleg³y kontynent.
Kolejna podró¿, na jak¹ zaprosi³a czytelników Biblioteka,
by³a jeszcze bardziej niezwyk³a, gdy¿ odbywa³a siê w czasie.
Dziêki niej moglimy siê przenieæ w legendarn¹ przesz³oæ.
Na facebooku Biblioteki nasi najm³odsi mogli wys³uchaæ
m.in. Legendy o harbutowickich Cisach i Legendy
o Diabelskim Kamieniu, zaprezentowanych przez panie
bibliotekarki. O odpowiedni¹ grafikê i dwiêk zadba³ ju¿
tradycyjnie pan Maciej Ziembla. Biblioteka nie tylko promuje
czytelnictwo, co jest jednym z jej podstawowych zadañ, ale
dba tak¿e o to, ¿eby pokazywaæ i doceniaæ to, co w naszej
gminie jest warte uwagi. Tym samym zachêcamy, ¿eby

zag³êbiæ siê w historie poszczególnych miejscowoci,
zainteresowaæ zabytkami i przyrod¹. W³anie z t¹ myl¹ za
porednictwem mediów spo³ecznociowych postanowilimy
zaprezentowaæ Legendy.
Podobny cel przywieca³ kolejnej inicjatywie realizowanej
ju¿ od d³u¿szego czasu w Izbie Tradycji. Kontynuowany jest
tutaj cykl Skarby przesz³oci, w ramach którego co tydzieñ
mo¿emy choæ na chwilê przenosiæ siê w czasie i poznawaæ
interesuj¹ce fakty zwi¹zane z przesz³oci¹ naszej okolicy.
Prezentowane s¹ w nim nie tylko eksponaty zgromadzone
w naszym ma³ym muzeum, ale te¿ wszystkie materia³y
zwi¹zane z histori¹ naszej su³kowickiej ziemi. Specjalnie dla
odwiedzaj¹cych powsta³a pami¹tkowa piecz¹tka z dat¹
powstania Izby Tradycji i z budynkiem Starej Szko³y. Bardzo
siê cieszymy, ¿e proponowane przez nas dzia³ania spotykaj¹
siê du¿ym zainteresowaniem, mamy nadziejê, ¿e kolejne
nasze propozycje spe³ni¹ Pañstwa oczekiwania.
A na koniec chcielibymy siê podzieliæ z czytelnikami swoj¹
radoci¹. Uda³o nam siê wprowadziæ najnowsz¹ wersjê
systemu bibliotecznego Libra, co usprawni³o znacznie pracê
zwi¹zan¹ z obs³ug¹ u¿ytkowników biblioteki, a czytelnikom
da³o mo¿liwoæ ledzenia swojego konta poprzez
sprawdzenie wczeniejszych wypo¿yczeñ, a tak¿e rezerwacjê
ksi¹¿ek. To wielka, pozytywna zmiana w zakresie obs³ugi
czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa
Sadzika w Su³kowicach. Uzupe³nilimy tak¿e nasz ksiêgozbiór
o nowoci wydawnicze. Znalaz³y siê one nie tylko na
bibliotecznych pó³kach w Bibliotece w Su³kowicach, ale tak¿e
w jej filiach. Staramy siê dobieraæ tak literaturê, aby
spe³ni³a oczekiwania wszystkich naszych czytelników. Jest
zatem w czym wybieraæ.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej biblioteki,
a tak¿e do wspólnych podró¿y w czasie i przestrzeni, które
na pewno bêd¹ przez nas kontynuowane.
Tekst i fot.: Ma³gorzata Dzidek

wydarzenia kulturalne / z pasj¹
Tekst i fot.: Su³kowicki Orodek Kultury

Kalendarium
wydarzeñ

w SOK

16 stycznia 2021 r. - Grupa Kolêdnicza Z Dorot¹, dzia³aj¹ca
przy Zespole Pieni i Tañca Elegia w Rudniku, wziê³a
udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie Grup Kolêdniczych
Hej Kolêda, Kolêda, zorganizowanym przez Miejsko 
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz przez
Starostwo Powiatowe w Mylenicach i zdoby³a jedn¹
z czterech równorzêdnych Nagród G³ównych.

25 stycznia 2021 r. - Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie
Bo¿onarodzeniowym. Burmistrz Artur Grabczyk wrêczy³
nagrody Laureatom Gminnego Konkursu Szopek, Gwiazd
Betlejemskich, Stroików i Kartek wi¹tecznych
w poszczególnych kategoriach.

31 stycznia 2021 r. - 29. Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy. W Su³kowickim Orodku Kultury, gdzie mia³ siedzibê
sztab 29. Fina³u WOP - 24 Wolontariuszy zebra³o ³¹cznie:
30 703,53 z³ oraz obc¹ walutê w wysokoci: 20,95 euro,
20 koron szwedzkich, 10 koron duñskich.
11  13 lutego 2021 r. - Srebrna Rozeta dla Grupy Kolêdniczej
z Rudnika. Grupa Kolêdnicza Z Dorot¹, wziê³a udzia³
w 49. Góralskim Karnawale - Ogólnopolskim Konkursie
Grup Kolêdniczych w Bukowinie Tatrzañskiej (edycja on-line)
gdzie zdoby³a II miejsce oraz Srebrn¹ Rozetê Góralsk¹.
14 lutego 2021 r. - Wrêczenie Nagród XI Powiatowego
Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek. W Su³kowickim Orodku Kultury
Burmistrz Gminy Su³kowice Artur Grabczyk oraz Wicestarosta
Powiatu Mylenickiego Rafa³ Kudas wrêczyli nagrody
Laureatom XI Powiatowego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek.

Wioletta
Blak
Niedawno na swoim profilu facebookowym Wioletta Blak,
mieszkanka Su³kowic, pochodz¹ca z Biertowic, która pracuje
w jednym z su³kowickich sklepów, zamieci³a teledysk,
w którym wykonuje piosenkê zespo³u Sorry Boys pt.
Absolutnie, absolutnie, czym wywo³a³a szereg pozytywnych
komentarzy pod swoim adresem. Postanowilimy j¹ dopytaæ
o szczegó³y nagrania i jak w³aciwie do niego dosz³o.
Klamra: Od kiedy Pani piewa?
Wioletta Blak: Od zawsze fascynowa³a mnie muzyka i piew.
Ju¿ jak by³am ma³a, to bez przerwy piewa³am w domu.
W szkole na wszystkich apelach piewa³am ja. Przez dwa lata
wystêpowa³am te¿ w zespole weselnym pod nazw¹
Black and White, w którym grali muzycy z Biertowic,
Mylenic i Jasienicy. Gralimy na weselach, zabawach
w ró¿nych miejscowociach. Potem odesz³am, bo za³o¿y³am
rodzinê i musia³am zrezygnowaæ z powodu braku czasu.
[K]: Co zatem sk³oni³o Pani¹, aby wróciæ do piewu?
[WB]: Prezent od mojej córki. Na urodziny dosta³am od niej
voucher do wykorzystania w studiu nagraniowym.
Wiedzia³a ona, ¿e zawsze chcia³am nagraæ jak¹ piosenkê
i dziêki niej spe³ni³am swoje marzenie po dwudziestu
latach przerwy. Ju¿ planujê i æwiczê kolejn¹ pt. Córeczko
Moniki Urlik. W ogóle to chcia³abym nagraæ 4-5 kawa³ków
i wydaæ tak¹ p³ytê na pami¹tkê dla siebie. A o nagraniu
w³asnego kawa³ka to ju¿ nie mówiê. Ale kto wie, co w trawie
piszczy?
[K]: Czy æwiczy Pani piewanie w domu albo w sklepie dla
klientów?
[WB]: W sklepie nie, ale w domu tak, ci¹gle, na okr¹g³o,
ju¿ mnie s³uchaæ nie mog¹ (miech).
[K]: To mo¿e jaki mini recital dla mieszkañców gminy
Su³kowice?
[WB]: Brak mi pewnoci siebie. Mia³am dosyæ d³ug¹ przerwê.
Mój teledysk mo¿na zobaczyæ na moim profilu
facebookowym.
[K]: Kogo Pani lubi s³uchaæ?
[WB]: Lubiê takie spokojne utwory, dawniej czêsto s³ucha³am
piosenek Beaty Kozidrak, Anity Lipnickiej, Edyty Górniak,
teraz bardzo lubiê zespó³ Sorry Boys, The Dumplings, LemOn,
Aniê D¹browsk¹, Korteza.
[K]: Sk¹d to zami³owanie do muzyki?
[WB]: Mój dziadek Franciszek Szatan i tata Jan Szatan grali
na saksofonie w zespo³ach weselnych. Zespó³ taty nazywa³
siê Czarne Kruki - to za m³odu, a ten wspólny z dziadkiem
 Melomani. Zdjêæ z ich wystêpów niestety nie znalaz³am.
Pasjê odziedziczy³am po nich.
Rozmawia³a: Joanna Gatlik-Kopciuch
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Z PASJ¥

Wokó³ stra¿nicy OSP Harbutowice i nie tylko
Kontynuuj¹c cykl artyku³ów o naszych gminnych jednostkach
ochotniczych stra¿y po¿arnych tym razem spotkalimy siê
z przedstawicielami jednostki OSP Harbutowice. Najstarsi
cz³onkowie tej jednostki chêtnie wspominaj¹ historiê
powstania stra¿y po¿arnej w Harbutowicach. Podczas
spotkania nie zabrak³o kronik, zdjêæ, starych dokumentów
przedstawiaj¹cych wycinek historii tej jednostki, która ju¿
w 1904 roku rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoæ.
Pochylamy siê nad kopiami najstarszych dokumentów,
a takim jest dokument znaleziony podczas rozbiórki starej
remizy stra¿ackiej ko³o kocio³a w 1953 roku. Oto fragment,
który mo¿emy odczytaæ:
W imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego. Amen. Szopê Tê
wybudowano dla pomieszczenia sikawki po¿arniczej w roku
1907 po narodzeniu Chrystusa, kamieñ wêgielny po³o¿ono
6 sierpnia tego¿ roku za panowania cesarza Franciszka Józefa
I. Wójtem gminy Harbutowice i prezesem Towarzystwa
ochotniczej stra¿y po¿arnej by³ obecnie Leopold Kania.
Naczelnikiem stra¿y by³ Franciszek Ku  tutejszy nauczyciel,
zastêpc¹ Wojciech Twardosz, skarbnikiem Wielebny ks. Józef
Mamak  tutejszy proboszcz, sekretarzem Marcin Hyrlicki,
magazynierem Micha³ Bogda³. Przedsiêbiorc¹ budowlanym
jest Wojciech Golonka l. 71 majstrem ciesielskim Tomasz
Frosztêga i Stanis³aw Dobosz ( ).
Druhowie pochwalili siê równie¿ kopi¹ listu z 1953 r.,
którego autorem jest Franciszek Ku pe³ni¹cy kiedy funkcjê
Naczelnika OSP Harbutowice, a wiêc czytamy:
( ) Na zakupno he³mów, pasów i toporków stra¿ zaci¹gnê³a
po¿yczkê, he³my i pasy sprowadzono ze Lwowa, a toporki
zrobi³ Biela ze Su³kowic. Bluzy ka¿dy stra¿ak sprawia³ za
w³asne pieni¹dze. Sikawkê dopiero w nastêpnym roku
sprawi³a Gmina i umieci³a j¹ pocz¹tkowo w spichlerzu
gromadzkim. Dopiero w r. 1907 Stra¿ Po¿arna i Gmina zdoby³y
siê na sprawienie wozu pod sikawkê i wybudowanie
drewnianej remizy na szkolnym placu ( ).
Patrz¹c na stare dokumenty stra¿acy wspominaj¹ te czasy,
kiedy to mieszkañcy swoimi si³ami musieli zdobywaæ wszelki
materia³ pod budowê nowej stra¿nicy pod Dr¹gówk¹, której
budowê rozpoczêto w 1953 roku. W latach 70. stra¿nica pod
Dr¹gówk¹ zosta³a rozbudowana, jednak¿e ze wzglêdu na z³y
stan techniczny budynku wywo³any osuwiskowym terenem
w 1986 roku zdecydowano siê rozpocz¹æ budowê kolejnej,
ju¿ obecnej stra¿nicy w Harbutowicach, któr¹ oddano do
u¿ytku w 1992 roku. Najstarsi druhowie wspominaj¹, ¿e
W starym magazynie - stra¿nicy na Pieronówce,
postawionym w czynie spo³ecznym przez mieszkañców
tamtego rejonu zorganizowana zosta³a niejedna dyskoteka,
tak te¿ moglimy zbieraæ pieni¹dze na budowê obecnej
stra¿nicy. Dodaj¹, ¿e Tam te¿ jest zbiornik
przeciwpo¿arowy, który s³u¿y tamtemu rejonowi,
a ufundowa³o go PZU, wtedy nie by³o beczkowozu, tylko
szukali róde³ czerpania wody, a tam jest domów 16, z ca³ej
gminy stra¿acy pompowali tam wodê z rzeki, ¿eby tam
zbiornik uzupe³niæ.
Na twarzach druhów pojawia siê umiech, gdy pada pytanie
o samochód. Druh Stefan Kurek wspomina  Pamiêtam,
¿e gdy by³em jeszcze m³odym dzieciakiem jednostka posiada³a
przez jaki czas ruski samochód ZI£, starsi druhowie wyjechali
nim w stronê Palczy i pomimo, ¿e samochód zatankowano
na 20 litrów to po wyjedzie ze stra¿nicy zatrzymali siê ko³o
pomnika Sanguszki bo ju¿ brakowa³o paliwa, tak ten
samochód pali³, ¿e przyda³oby siê z 200 .
Wspomnienia wracaj¹, widaæ b³ysk w oku, po czym dodaje
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A jak jechali do po¿aru stodo³y w Biertowicach, to kierowca
wozu na Zielonej za mostem, skrêcaj¹c w lewo na Biertowice
nie zd¹¿y³ sprawnie wykrêciæ kierownic¹ i uderzy³
w przydro¿ne drzewa na szczêcie nikomu nic siê wtedy
nie sta³o. Mo¿e teraz trudno to sobie wyobraziæ, ale
w tamtych czasach samochody mia³y ograniczone
techniczne mo¿liwoci co do wspomagania kierownicy
i musieli sobie jako radziæ.
Na pytanie o akcjê, która najbardziej utkwi³a im
w pamiêci odpowiadaj¹ 
To chyba by³o ok. 1961 roku sp³onê³o wtedy ca³e osiedle
 rola Chodników . Brakowa³o wody, po¿ar gaszony by³
nawet wiadrami z gnojówk¹, bo nie by³o ju¿ czym . Z ca³ego
powiatu zjecha³y stra¿e po¿arne, chyba z 22 jednostki,
a z 1 km z pod Kijówki ci¹gniêto wodê. Sp³onê³o
7 budynków i ich pomieszczenia gospodarcze, zosta³y
tylko cisy i jeden d¹b.
Na koniec druhowie podkrelili, ¿e du¿¹ rolê w budowie
stra¿nicy odegra³ p. ks. Tomasz Rogowiec, który potrafi³
zachêciæ ludzi do pomocy w czynie spo³ecznym. Swoje
podziêkowania kieruj¹ do wielu osób, których nie sposób tu
wymieniæ, ale dziêkuj¹ przede wszystkim Pani W³adys³awie
Kanii, która w tamtych latach by³a bardzo zaanga¿owana
w rozwój wsi Harbutowice i jednostki OSP, pomagaj¹c m.in.
zaopatrzyæ druhów w 30 mundurów.
Rozmawia³a: Monika Widlarz, fot.: arch. UM

