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s³owo wstêpne

Za nami pierwszy kwarta³ 2022 roku. Jeszcze niedawno
sk³adaj¹c sobie noworoczne ¿yczenia, mówilimy
o zdrowiu, powrocie do normalnoci, jeszcze zanim
poznalimy co to COVID-19. Mielimy nadziejê, ¿e dziêki
zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeñstwa, ten powrót
do normalnoci stanie siê coraz bardziej realny.
Dzi stajemy wobec zupe³nie nowej, tragicznej
rzeczywistoci. 24 lutego Rosja w zbrodniczy sposób
napad³a na naszych najbli¿szych s¹siadów  Ukrainê.
O niepokojach na granicy rosyjsko-ukraiñskiej mówi³o siê
od dawna, ka¿dy z nas z mniejszym lub wiêkszym
napiêciem ledzi³ informacje przekazywane przez media.
Ale to wszystko by³o tak dalekie i niemo¿liwe - wojna
w XXI wieku, tak blisko? A jednak! Stanêlimy przed tym
bolesnym faktem.
Dzisiaj zdajemy egzamin z naszego cz³owieczeñstwa,
z naszej empatii wobec tych, którzy z dnia na dzieñ
stracili swoich bliskich, dobytek, dach nad g³ow¹. Ju¿
od pierwszych dni wojny do naszej gminy zaczêli
nap³ywaæ uchodcy wojenni. Skala ¿yczliwoci jaka p³ynê³a
i nadal p³ynie od Mieszkañców jest naprawdê buduj¹ca.
Urz¹d Miejski, Orodek Pomocy Spo³ecznej, stra¿acy, grupa
nieformalna ,,Pomoc s¹siadom z Ukrainy-Su³kowice
wraz z Mieszkañcami od pocz¹tku staraj¹ siê
pomagaæ wszystkim uchodcom. Liczne zbiórki, transporty
potrzebnych towa rów na granicê, szukanie
zakwaterowania, wszelka pomoc materialna, otwarte
drzwi domów i serca, to obraz naszej su³kowickiej
rzeczywistoci ostatnich dni.
Szanowni Pañstwo, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
anga¿uj¹ siê w niesienie pomocy chcia³bym z ca³ego serca
podziêkowaæ. Wielokrotnie z dum¹ s³ucha³em s³ów
pochwa³y jakie pada³y pod adresem naszej gminy, jak
jestemy zorganizowani i zdeterminowani do pomocy.
To wiele godzin pracy, krople potu i powiêcony czas licznej
grupy naszych Mieszkañców, za co serdecznie dziêkujê.
Przed nami jeszcze du¿o pracy, potrzebnego zaanga¿owania
i determinacji w niesieniu pomocy, oby nam jej nigdy nie
zabrak³o.
Przed nami te¿ du¿e wyzwanie organizacyjne. Nadawanie
obywatelom Ukrainy numerów pesel, organizacja pracy
w szko³ach, do których uczêszczaæ bêd¹ dzieci z Ukrainy,
które wraz z rodzinami uciek³y przed wojn¹, codzienna
pomoc w zwyk³ych ludzkich sprawach.
Wraz z niespokojn¹ sytuacj¹ spowodowan¹ wojn¹
pojawi³y siê ró¿ne okolicznoci, które wp³ywaj¹ na nasze
codzienne ¿ycie, równie¿ na realizacjê zadañ Urzêdu.
Bardzo wysoka inflacja powoduje, ¿e oferty jakie
otrzymujemy od potencjalnych wykonawców,
projektantów s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku.
Z pewnoci¹ ma to wp³yw na dostêpnoæ i wartoæ
towarów i us³ug. Kosztorysy opracowane jeszcze kilka
tygodni temu s¹ nieaktualne, a to powoduje wiele zmian
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bud¿etowych, jakie bêd¹ nas czekaæ w najbli¿szym czasie.
Na ten rok zaplanowalimy wiele wa¿nych i strategicznych
zadañ inwestycyjnych. W najbli¿szych dniach zostanie
podpisana umowa na rozbudowê Zespo³u Placówek
Owiatowych w Harbutowicach, który od lat wymaga
kompleksowej przebudowy i powiêkszenia swojej
powierzchni, aby dzieci i m³odzie¿ z Harbutowic mia³y
przyjazne, wygodne i nowoczesne warunki do nauki
i zabawy. Modernizacji obiektu w koñcu doczeka siê
równie¿ Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 w Su³kowicach,
w którym remont przejdzie pion kuchenny, czêæ sal
przedszkolnych, korytarze, wejcie do budynku oraz
elewacja. W tym roku chcemy równie intensywnie jak
w roku ubieg³ym inwestowaæ w place zabaw dla dzieci.
Niebawem og³oszony zostanie przetarg na doposa¿enie
i modernizacjê placu zabaw na Zielonej. Równoczenie
projektujemy utworzenie placu zabaw przy ul. Dolnej
w Rudniku oraz modernizacjê placu zabaw w Biertowicach
przy przedszkolu. Ten rok to równie¿ rozpoczêcie d³ugo
wyczekiwanej inwestycji, jak¹ jest budowa kanalizacji
w Krzywaczce. Trudno opisaæ tutaj ka¿de zadanie
przewidziane do realizacji, szerzej o planach inwestycyjnych
mo¿na przeczytaæ w tym numerze gazety. Chcia³bym
jednak podkreliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ to zadania,
na które skutecznie pozyskalimy dofinansowanie.
Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkich Seniorów z naszej gminy,
do nowopowstaj¹cego Klubu Seniora w Su³kowicach, który
rozpocznie swoj¹ dzia³alnoæ od maja br.
Szanowni Pañstwo, przed nami kolejne wiêta. Wielkanoc,
do której bêdziemy siê przygotowywaæ wspólnie z tymi,
którzy znaleli swój drugi dom w naszej gminie. Na czas
wi¹t Wielkanocnych ¿yczê Pañstwu zdrowia, spokoju oraz
niegasn¹cej nadziei.
Z powa¿aniem
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Ekspresem przez gminê
1. Trwaj¹ czynnoci odbiorowe obiektu w którym
niebawem powstanie pierwszy w Gminie Su³kowice
Klub Seniora. Budynek komunalny, który przez ostatnie
lata niszcza³ zosta³ kompleksowo rozbudowany,
dostosowany i wyposa¿ony dla naszych Seniorów, aby
mieli swoje miejsce, które pozwoli im spêdzaæ ciekawie
wolny czas i zapewni warunki do organizacji ró¿nych
spotkañ i wydarzeñ. W obiekcie uda³o siê
zaprojektowaæ i wykonaæ wietlicê, kuchniê, salê do
æwiczeñ oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. W ramach
prac wykonane zosta³y m.in. izolacja przeciwwilgociowa
i termiczna fundamentów, ogrzewanie pod³ogowe
wraz z pomp¹ ciep³a, instalacje elektryczne oraz
wodno-kanalizacyjne, stolarka okienna,
termomodernizacja cian, pokrycie dachowe oraz
podjazd dla osób niepe³nosprawnych. Wartoæ
inwestycji  586.266,35 z³, w tym 200.000,00 z³
dofinansowania z Programu Wieloletniego Senior +
na lata 2021-2025. W kwietniu planowane jest
otwarcie obiektu tak, aby od maja rozpocz¹³ on
realizowaæ swoj¹ funkcjê.

2. Zakoñczono prace polegaj¹ce na wykonaniu
zadaszenia nad schodami OSP w Krzywaczce.
Wykonana zosta³a konstrukcja stalowa, pokrycie
dachowe, orynnowanie oraz zamontowano
podbitkê dachow¹. Zadanie finansowane zosta³o
z Funduszu So³eckiego w kwocie 36.949,20 z³
oraz bud¿etu Gminy Su³kowice w kwocie 21.999,78 z³.

3. Podpisane zosta³y umowy z biurem projektowym na
wykonanie dwóch projektów placów zabaw, tj.
rozbudowê placu rekreacyjno-turystycznego przy
ul. Dolnej w Rudniku oraz modernizacjê terenu
rekreacyjnego placu zabaw przy Przedszkolu
Samorz¹dowym w Biertowicach. Termin realizacji
projektów to koniec kwietnia br. £¹czny koszt
projektów  17.000,00 z³.
4. Przygotowywane s¹ zg³oszenia robót zwi¹zane
z remontem i przebudow¹ nawierzchni asfaltowych
na terenie Gminy Su³kowice.
5. Trwaj¹ przygotowania do og³oszenia przetargu na
modernizacjê placu zabaw na Osiedlu Zielona
w Su³kowicach. W ramach zadania istniej¹cy plac
zabaw zostanie doposa¿ony w dodatkowe urz¹dzenia
zabawowe oraz nawierzchniê bezpieczn¹ dostosowan¹
do wysokoci upadkowej.
6. 01.04.22 r. zostanie podpisana umowa z wykonawc¹
na kompleksow¹ modernizacjê budynku Przedszkola
Samorz¹dowego Nr 2 w Su³kowicach. Wartoæ robót
wyniesie 597.780,00 z³. Finansowanie zadania zostanie
pokryte z pozyskanego dofinansowania.
Tekst: Ewa Garbieñ i Piotr Latoñ
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Plany inwestycyjne na 2022 r.
w Gminie Su³kowice

30 grudnia 2021 r. podczas XLIX sesji Rady Miejskiej
uchwalono Bud¿et Gminy Su³kowice na 2022 r.
znalaz³y siê w nim najwa¿niejsze zadania, które gmina
planuje zrealizowaæ w bie¿¹cym roku. Podczas LII sesji,
która odby³a siê 23.02.2022 r. wprowadzono zmiany
w uchwale bud¿etowej, na mocy której rodki pozosta³e
z rozliczenia 2021 roku zosta³y przeznaczone na kolejne
inwestycje. Zgodnie z przyjêtymi uchwa³ami gmina
planuje zrealizowaæ nastêpuj¹ce inwestycje:
Su³kowice  916 697,50 z³
 modernizacja budynku Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2,
 modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej
 doposa¿enie placu zabaw,
 urz¹dzenie przystanku turystycznego  przeniesienie
i odnowienie zabytkowej kuni kowalskiej,
 zakup dzia³ki nr 5845  pod urz¹dzenie terenu
rekreacyjnego przy ul. Starowiejskiej,
 wykonanie projektu i owietlenie drogi nr 2743/1
Kubanówka,
 modernizacja drogi nr 6208  wykonanie dokumentacji
projektowej tzw. W¹wóz £askiego.
Biertowice  275 412,50 z³
 dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu
bojowego dla OSP Biertowice,
 zakup wyposa¿enia specjalistycznego do nowego
samochodu po¿arniczego,
 modernizacja terenu rekreacyjnego  plac zabaw przy
przedszkolu,
 modernizacja dachu na budynku ZPO w Bierowicach
Harbutowice  2 137 762,69 z³
 przebudowa wraz z rozbudow¹ Zespo³u Placówek

Owiatowych (inwestycja dwuletnia),
 modernizacja drogi nr 621  droga na wodoci¹gi etap II,
 wykonanie owietlenia na Koñcówkê etap VIII,
 zakup dzia³ki nr 2866.
Krzywaczka  4 047 419,50 z³
 budowa kanalizacji sanitarnej  etap I,
 zakup dzia³ek nr 248/6 i 248/7 z przeznaczeniem
na parking przy ZPO w Krzywaczce.
Rudnik  379 419,50 z³
 modernizacja drogi ul. Starcówka,
 rozbudowa placu rekreacyjno-turystycznego
przy ul. Dolnej  urz¹dzenie placu zabaw,
 modernizacja dachu na budynku Zespo³u
Placówek Owiatowych,
 projekt przebudowy przepustu na ³¹czniku ulic
Centralnej i S³onecznej,
 przebudowa wjazdu na boisko górne ZPO wraz
z wymian¹ bramy wjazdowej,
 zakup wyposa¿enia placu zabaw przy budynku starego
przedszkola,
 modernizacja otoczenia kaplicy,
 zakup czêci dzia³ki nr 5401 pod urz¹dzenie drogi.
Inne zadania gminne
 rozwój dostêpu do e-us³ug publicznych w Gminie
Su³kowice (projekt w fazie realizacji dwuletniej),
 zakup wyposa¿enia maj¹cego na celu rozwój szkolnej
infrastruktury  Laboratoria Przysz³oci,
 program Cyfrowa Gmina (projekt w fazie realizacji
dwuletniej).
Opracowanie: red.

Sesje Rady Miejskiej
XLVIII sesja Rady Miejskiej
W dniu 14 grudnia 2021 r. w Sali Samorz¹dowej odby³a
siê XLVIII sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad dokonano
zmian w bud¿ecie gminy i w wieloletniej prognozie
finansowej na 2021 rok. Wybrano Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, którym zosta³ Radny Pan Artur
Konieczkowicz. Dokonano tak¿e zmian w dwóch sta³ych
Komisjach Rady Miejskiej. Ponadto uchwalono uchwa³ê
dotycz¹c¹ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mylenickiego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa
kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935
Mylenice  Bysina - Su³kowice. Ustalono wysokoæ dop³at
do taryf cen i op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie cieków na rok 2022
oraz uchwa³ê dotycz¹c¹ wyboru metody ustalenia op³aty
oraz wysokoci stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi od w³acicieli nieruchomoci,
na których zamieszkuj¹ mieszkañcy na terenie Gminy
Su³kowice. W czasie obrad zdecydowano tak¿e
o przyst¹pieniu Gminy Su³kowice do stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Dzia³ania Ziemi Mylenickiej". Wyra¿ono
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zgodê na cesje praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umów
najmu lokali u¿ytkowych usytuowanych w budynku
Orodka Zdrowia w Su³kowicach przy ul. Szkolnej 9.
Kolejnymi tematami by³o podjêcie uchwa³y dotycz¹cej
wysokoci diet przys³uguj¹cych Radnym Rady Miejskiej
w Su³kowicach oraz zasad i sposobu zwrotu kosztów
podró¿y s³u¿bowych, a tak¿e w sprawie wysokoci diet
dla przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Su³kowice.
XLIX sesja Rady Miejskiej
Ostatnia sesja w 2021 roku odby³a siê 30 grudnia.
G³ównymi tematami sesji by³o przyjêcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Su³kowice na lata 2022-2040
i uchwalenie Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Su³kowice na
2022 rok oraz nadanie tytu³ów Zas³u¿ony dla Gminy
Su³kowice Ksiêdzu Jackowi Budzoniowi, Panu Janowi
Hodurkowi i Panu Adamowi Matodze. Ponadto ustalono
wykaz wydatków niewygasaj¹cych z up³ywem roku
bud¿etowego 2021. Podjêto uchwa³ê w sprawie pokrycia
czêci kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów w³asnych niepochodz¹cych z pobranej op³aty
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjêty
zosta³ tak¿e plan pracy Rady Miejskiej oraz plany pracy
sta³ych Komisji Rady Miejskiej na rok 2022.
L sesja Rady Miejskiej
G³ównym tematem L sesji Rady Miejskiej, która odby³a
siê 27 stycznia 2022 r. by³a analiza realizacji zadañ
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Rada Miejska podjê³a uchwa³y w sprawie przyst¹pienia
Gminy Su³kowice do realizacji Programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spo³ecznej Opieka wytchnieniowa
edycja 2022 oraz ustalenia wysokoci ekwiwalentu
pieniê¿nego dla stra¿aka ratownika OSP, który uczestniczy³
w dzia³aniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
æwiczeniu. Podjêta zosta³a tak¿e uchwa³a dotycz¹ca
okrelenia form i specjalnoci doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op³at w 2022 roku za kszta³cenie
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Su³kowice.
LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Kolejna sesja odby³a siê dnia 17 lutego 2022 r. Porz¹dek
obrad tej sesji obejmowa³ rozpatrzenie projektów uchwa³
w sprawie przed³u¿enia terminu rozpatrzenia skargi
z dnia 18 stycznia 2022 r. na Pracowników i Dyrektora
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach oraz
przekazania petycji wed³ug w³aciwoci.
LII sesja Rady Miejskiej
W dniu 23 lutego 2022 r. odby³a siê sesja, której g³ówne
tematy dotyczy³y sprawozdania za rok 2021 z wysokoci
rednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szko³ach prowadzonych
przez Gminê Su³kowice oraz zagadnieñ bezpieczeñstwa
publicznego i po¿arowego na terenie gminy. Temat
bezpieczeñstwa zosta³ szczegó³owo omówiony przez
zaproszonych do udzia³u w obradach goci przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Mylenicach, Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Mylenicach oraz przedstawicieli
jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu Gminy
Su³kowice.
Podczas obrad dokonano zmian w bud¿ecie gminy
i wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok. Przyjêty

zosta³ 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 2022.
Podczas sesji przyjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ przyst¹pienia
Gminy Su³kowice do porozumienia miêdzygminnego na
rzecz opracowania "Planu Zrównowa¿onej Mobilnoci
Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Mylenic do roku
2032+". Dokument bêdzie stanowiæ opracowanie
pimiennicze w formie strategii zawieraj¹ce wspólne,
multimedialne, ekologiczne i spójne rozwi¹zania
odpowiadaj¹ce na potrzeby zainteresowanych grup
w granicach administracyjnych gmin - stron porozumienia.
Przedsiêwziêcie jest wspóln¹ inicjatyw¹ Lidera (Gmina
Mylenice) oraz Partnerów (Gmina Su³kowice, Gmina
Tokarnia, Gmina Pcim, Gmina Lubieñ, Gmina Siepraw)
na rzecz dzia³añ zwi¹zanych z kszta³towaniem mobilnoci
miejskiej obejmuj¹cej transport publiczny, ochronê
rodowiska, zdrowia, rozwój spo³eczny i gospodarczy.
Ponadto podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Mylenickiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu
Profilaktyki Chorób Uk³adu Kr¹¿enia i Cukrzycy, Programu
profilaktyki sepsy  szczepieñ przeciw meningokokom
typu B, Programu profilaktyki raka p³uc, oraz Programu
profilaktyki zaka¿eñ wirusem HPV, z których skorzystaj¹
mieszkañcy Gminy Su³kowice. Podjêto tak¿e uchwa³ê
dotycz¹c¹ zakupu nieruchomoci gruntowej po³o¿onej
w Su³kowicach, z przeznaczeniem na lokalizacjê
ogólnodostêpnego placu zabaw. Podczas tej sesji
zdecydowano równie¿ o wyznaczeniu miejsca do
prowadzenia handlu w pi¹tki i soboty przez rolników
i ich domowników na terenie Gminy Su³kowice.
LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
W dniu 7 marca 2022 r. odby³a siê nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej zwo³ana na wniosek grupy radnych.
Podczas sesji podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie przyjêcia
stanowiska wyra¿aj¹cego poparcie i solidarnoæ z narodem
ukraiñskim, który dowiadcza ataku wojsk rosyjskich na
terenie swojego kraju oraz gotowoæ do w³¹czenia siê
w akcjê pomocy humanitarnej ofiarom dzia³añ wojennych,
jakiej Spo³ecznoæ Gminy Su³kowice mo¿e udzieliæ.
Tekst: Teresa Gatlik

Wspieramy
Ukrainê
Poranna informacja o agresji wojsk rosyjskich na Ukrainê
24 lutego 2022 r. wstrz¹snê³a wszystkimi. Strach, obawa,
ale i ogromna z³oæ na zmianê targa³y naszymi emocjami.
Wtedy te¿ chyba nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿e krwawe
i zaciête walki bêd¹ toczyæ siê na terytorium prawie ca³ej
Ukrainy, a do Polski dotrze ogromna fala uchodców. Ju¿
w pierwszych dniach wojny w celu wsparcia narodu
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ukraiñskiego Urz¹d Miejski w Su³kowicach zainicjowa³
zbiórki ¿ywnoci, odzie¿y, artyku³ów higienicznych, kocy
dla przybywaj¹cych uchodców wojennych.
W pierwszym tygodniu zajêto siê równie¿ lokacj¹
uchodców w obiektach hotelowych oraz prywatnych
domach. Wyznaczono pracowników Urzêdu oraz Orodka
Pomocy Spo³ecznej do pomocy przy uzupe³nianiu kart
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pobytu oraz organizacji najpotrzebniejszych artyku³ów.
Ponadto podjêto szereg dzia³añ, maj¹cych na celu wszelk¹
mo¿liw¹ pomoc obywatelom Ukrainy.
W pi¹tek, 4 marca grupa pracowników Urzêdu
Miejskiego w Su³kowicach przywioz³a z wiedeñskiego
przedsiêbiorstwa wêdliniarskiego Die Berger-Schinken
ok. 700 kg wêdlin, które nastêpnie zosta³y rozdzielone
i przekazane uchodcom.
9 marca gminny bus za³adowany po brzegi darami od
Mieszkañców Gminy Su³kowice, ZSZiO w Su³kowicach
oraz OSP Izdebnik pojecha³ do Przemyla, do Zakonu
Karmelitów Bosych, którzy zobowi¹zali siê przekazaæ
artyku³y zebrane w naszej gminie do Berdyczowa
- 80 tysiêcznego miasta zlokalizowanego miêdzy
ci¹gle bombardowanym ¯ytomierzem i Winnic¹ na
Ukrainie. Miasto nêkaj¹ alarmy bombowe, przelatuj¹ce
samoloty, mig³owce i rakiety. W miecie brakuje
podstawowych artyku³ów, ze wzglêdu na brak
mo¿liwoci dostaw, uszkodzone drogi i strach przed
przemieszczaniem siê.
W tym samym czasie zg³oszeni wolontariusze
zorganizowali wieczór kinowy dla dzieci przebywaj¹cych
w hotelu Gala. Inicjatywa ta spodoba³a siê najm³odszym
i bêdzie kontynuowana.
W czwartek 10 marca na wieæ o trudnej sytuacji
uchodców na Dworcu G³ównym w Krakowie pracownicy
Urzêdu przygotowali ponad 400 kanapek, które wraz
z innymi produktami spo¿ywczymi i kocami zawieli
i rozdali potrzebuj¹cym tam osobom.
Do Gminy Su³kowice dostarczono równie¿ 14 palet
rodków dezynfekcyjnych oraz wody, które
rozdystrybuowane zostan¹ wród uchodców.
Ogromn¹ formê wsparcia dla uchodców wykazuje
stworzona z inicjatywy mieszkañców grupa na portalu
Facebook Pomoc s¹siadom z Ukrainy  Su³kowice,
która mocno anga¿uje siê w bezporedni¹ pomoc
uchodcom wojennym. Cz³onkowie grupy og³aszaj¹
i przeprowadzaj¹ zbiórki najpotrzebniejszych artyku³ów,
organizuj¹ transport osób, robi¹ zakupy oraz prowadz¹
zajêcia nauki jêzyka polskiego dla dzieci i doros³ych.
W zwi¹zku z licznymi potrzebami, jakie pojawiaj¹ siê
wród obywateli Ukrainy przebywaj¹cymi na terenie
Gminy Su³kowice, Urz¹d Miejski w Su³kowicach uruchomi³
oficjalne konto bankowe, na które mo¿na wp³acaæ rodki
finansowe w formie darowizn na rzecz pomocy
uchodcom. Wp³aty mo¿na dokonywaæ na poni¿szy
rachunek bankowy:
Urz¹d Miejski w Su³kowicach, Rynek 1, 32-440 Su³kowice
Nr.: 96 8589 0006 0170 0810 0410 0014
Tytu³em: Darowizna  Pomoc dla Ukrainy.
17 marca br. zorganizowano spotkanie informacyjne dla
wszystkich mieszkañców naszej gminy, którzy goszcz¹
w swoich domach uchodców z Ukrainy. W spotkaniu
uczestniczyli pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Su³kowicach, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê kwestiami
zwi¹zanymi z pomoc¹ obywatelom Ukrainy oraz
Józefa Bernecka  Dyrektor Orodka Pomocy Spo³ecznej.
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Podczas spotkania przedstawiona zosta³a prezentacja,
która poruszy³a najistotniejsze kwestie zwi¹zane
z pobytem uchodców na terenie naszego kraju.
Przedstawiono wszystkie dzia³ania, które prowadzone
s¹ przez Urz¹d Miejski, Orodek Pomocy Spo³ecznej
we wspó³pracy z jednostkami ochotniczych stra¿y
po¿arnych i innych s³u¿b. Omówiona zosta³a ustawa
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w zwi¹zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
pañstwa, przede wszystkim zasady zalegalizowania pobytu
obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezporednio z terytorium
Ukrainy po 24 lutego br. Nie zabrak³o równie¿
podziêkowañ Burmistrza skierowanych do wszystkich
osób, które w³¹czaj¹ siê w pomoc  przede wszystkim
nieformalnej grupie ,,Pomoc s¹siadom z UkrainySu³kowice, stra¿akom, pracownikom instytucji, ale
równie¿ mieszkañcom, którzy okazuj¹c swoje wielkie
serca przyjêli do swoich domów uchodców.
Tekst: Paulina Wêgrzyn, Ewa Garbieñ, fot.: pracownicy UM
Wojna w Ukrainie
Dzi wrota piekie³ siê otwar³y
gdy hordy nieprzyjació³
z s¹siedniego pañstwa
woln¹ Ukrainê napad³y.
Wojna!
Napad³y woln¹ i niepodleg³¹
z powietrza i l¹du
gwa³c¹c prawa boskie i ludzkie
dla nikogo nie maj¹c wzglêdu.
Wojna!
Rzecz to straszna i haniebna
wo³aj¹ca o pomstê do nieba
kiedy najbardziej na wiecie
pokoju ludziom potrzeba.
Wojna!
Pokoju potrzeba i zgody
mi³oci nie nienawici
likwidacji chorób i g³odu
a nie wojen, gwa³tów i mordów.
Wojna!
Dzi nadziejê tak¹ mam,
¿e wiat siê sprzeciwi ca³y
odpór da wrogom nie ma³y
i wyzwoli ten kraj wspania³y.
Wojna!
Spójrz Bo¿e z Niebios wysokoci
zgnieæ butê wroga straszliwego
zelij spokój i pokój
dla narodu tego.
Wejrzyj Bo¿e z wysokoci
ku tej Ukrainie
daj pokój upragniony
umêczonej Ukrainie.
Roman Kozik
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Informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków
oraz jej wp³yw na wysokoæ podatku
Na pocz¹tku 2021 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Mylenicach przedstawiciele Przedsiêbiorstwa
GEOMAP Mieczys³aw Kapustka Sp. Jawna na terenie
so³ectwa Rudnik i Krzywaczka przeprowadzili
modernizacjê ewidencji gruntów i budynków w zakresie
aktualizacji u¿ytków gruntów. Podczas modernizacji
mog³y ulec zmianie: powierzchnie dzia³ek, u¿ytki rolne
w dzia³kach  zmiana gruntu z u¿ytku rolnego na u¿ytek
oznaczony symbolem B - tereny mieszkaniowe w tym:
zajête pod budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
i techniczne oraz urz¹dzenia m.in. pod podwórza, dojazdy,

przejcia, trawniki, ogrodzenia, oczka wodne czy rabaty,
a w konsekwencji znaczny wzrost podatku od
nieruchomoci.
Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e podatnik zap³aci znacznie
wy¿szy podatek z uwagi na ujawnienie budynków, które
dot¹d nie by³y zg³oszone do opodatkowania.
Wszystkie w¹tpliwoci, zapytania oraz kwestie zwi¹zane
ze zmian¹ zaliczenia gruntów do poszczególnych
u¿ytków gruntowych powinny byæ kierowane do
Starostwa Powiatowego w Mylenicach  Wydzia³
Geodezji Kartografii i Katastru, nr tel. 12 274 93 08.
Tekst: Bernadetta Dudek

Rz¹dowy Fundusz Polski £ad
 w wymiarze inwestycyjnym

na realizacjê tego zadania, z³o¿onych zosta³o 8 ofert,
obecnie trwa ich weryfikacja. To równie¿ inwestycja
przewidziana do wykonania w obecnym i przysz³ym roku.
Drugi nabór w ramach programu Polski £ad trwa³ na
prze³omie lutego i marca. Gminy, takie jak nasza
uprawnione by³y do z³o¿enia maksymalnie 3 wniosków
na zadania inwestycyjne. Wykorzystalimy tê mo¿liwoæ
i z³o¿ylimy 3 wnioski obejmuj¹ce modernizacjê
infrastruktury drogowej na terenie gminy, modernizacjê
wraz z termomodernizacj¹ placówek owiatowych oraz
modernizacjê Orodka Zdrowia w Su³kowicach. £¹cznie
wnioskowana kwota dofinansowania wynios³a
10.990.000,00 z³. Mamy nadziejê, ¿e zaproponowane
przez nasz¹ gminê wnioski zostan¹ wysoko ocenione
przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Kancelari¹
Prezesa Rady Ministrów.

Za nami rozstrzygniêcie pierwszego naboru rz¹dowego
Programu Polski £ad, w ramach którego nasza gmina
otrzyma³a dwie promesy. Pierwsza w kwocie
7.600.000,00 z³ na budowê I etapu kanalizacji sanitarnej
w Krzywaczce, przy 5% wk³adzie w³asnym z bud¿etu
gminy. W styczniu og³oszony zosta³ przetarg na realizacjê
tej inwestycji, na ten moment trwa procedura
wyboru wykonawcy I etapu budowy kanalizacji
w Krzywaczce, który potrwa do 2023 r. Druga
promesa w kwocie 3.240.367,39 z³ zosta³a przyznana na
przebudowê wraz z rozbudow¹ Zespo³u Placówek
Owiatowych w Harbutowicach, przy 15% wk³adzie
w³asnym gminy. Urz¹d Miejski og³osi³ w lutym przetarg

Przyznano dotacje
W dniu 9 marca 2022 w Sali Samorz¹dowej odby³o
siê spotkanie Burmistrza Gminy Su³kowice
z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych,
które otrzymaj¹ dotacjê na wykonanie zadañ
publicznych w 2022 r. Na podstawie wyników
rozstrzygniêcia og³oszonego otwartego konkursu ofert
zosta³y podpisane umowy na wykonanie zadañ
z nastêpuj¹cymi organizacjami pozarz¹dowymi:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
 Klub Sportowy Gocibia - 94.000,00 z³,
 Ludowy Klub Sportowy Cisy Harbutowice - 21.000,00 z³,
 Klub Sportowy DELFIN - 15.000,00 z³,
 Uczniowski Klub Sportowy Plon - 18.000,00 z³,
 Ludowy Klub Sportowy Rudnik - 44.000,00 z³,
 Szkó³ka Pi³karska Gocibia Su³kowice - 20.000,00 z³,
 Klub Sportowy Kunia Tañca - 5.500,00 z³,
 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Biertowicach - 3.000,00 z³,
 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Su³kowicach - 12.000,00 z³,
 Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddzia³
w Mylenicach - 5.500,00 z³,
 Stowarzyszenie Akademia Pi³ki No¿nej Rudnik
14.000,00 z³.
2. W zakresie przeciwdzia³ania uzale¿nieniom
i patologiom spo³ecznym, w tym na:
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Tekst: Ewa Garbieñ
a) organizowanie spotkañ profilaktyczno-konsultacyjnointegracyjnych dla osób niepe³nosprawnych:
 Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
Kolonia - 10.000,00 z³.
b) organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez
integracyjnych dla mieszkañców Gminy Su³kowice:
 Stowarzyszenie Gospodyñ Cis w Harbutowicach 2.700,00 z³,
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski
Kamieñ - 4.800,00 z³,
 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Su³kowicach Klub Seniora - 2.500,00 z³.
3. W zakresie dzia³alnoci w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 Stowarzyszenie Pomocy Szkole Ma³opolska"
Spo³eczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach 3.220,00 z³,
 Stowarzyszenie Gospodyñ Cis w Harbutowicach 2.300,00 z³,
£¹cznie szesnacie organizacji otrzyma z bud¿etu Gminy
Su³kowice rodki finansowe na kwotê 277.520,00 z³.
Tekst: Barbara Flaga, fot.: Paulina Wêgrzyn
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Zas³u¿eni dla
Gminy Su³kowice

Ka¿dego roku na prze³omie zimy i wiosny dochodzi do
po¿arów spowodowanych wypalaniem traw i nieu¿ytków
rolnych. Szkodzi to rodowisku i stanowi zagro¿enie
dla ludzi i zwierz¹t. Wypalanie ³¹k, pastwisk, ugorów
i trzcinowisk jest praktyk¹ niebezpieczn¹ dla ¿ycia,
zdrowia i mienia, zakazan¹, a tak¿e nieuzasadnion¹
agrotechnicznie. Podczas po¿aru zniszczona zostaje
warstwa ¿yciodajnej próchnicy, gin¹ zwierzêta oraz
mikroorganizmy odpowiadaj¹ce za równowagê
biologiczn¹. Po po¿arze gleba staje siê ja³owa i potrzebuje
du¿o czasu na regeneracjê. Zdarza siê równie¿, ¿e ogieñ
rozprzestrzenia siê w tak niekontrolowany sposób,
¿e zagra¿a ¿yciu i zdrowiu, dociera do lasów, a tak¿e
zabudowañ gospodarczych, powoduj¹c dodatkowe,
dotkliwe straty. Wypalania traw zakazuj¹ przepisy
ustawy o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeñ
przewiduje za to karê nagany, aresztu lub grzywny,
której wysokoæ mo¿e wynieæ 5-20 tys. z³. Co wiêcej,
jeli w wyniku podpalenia dojdzie do po¿aru, który
sprowadzi zagro¿enie na wiele osób albo zniszczenia
mienia du¿ych rozmiarów, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoci nawet do 10 lat.
Prawo do nak³adania kar ma równie¿ Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegaæ siê
o p³atnoci bezporednie oraz p³atnoci obszarowe PROW,
rolnicy s¹ zobligowani m.in. do niewypalania gruntów
rolnych. Z³amanie tego zobowi¹zania grozi na³o¿eniem
kary finansowej zmniejszaj¹cej wszystkie otrzymywane
p³atnoci od 1 proc. wzwy¿  w zale¿noci od stopnia
winy rolnika. Wy¿sze kary przewidziane s¹ dla tych,
którzy wiadomie wypalaj¹ grunty rolne. Musz¹ oni liczyæ
siê z obni¿eniem p³atnoci nawet o 25 proc. Agencja
mo¿e równie¿ pozbawiæ beneficjenta ca³ej kwoty p³atnoci
bezporednich za dany rok, jeli stwierdzone zostanie
uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Tytu³ Zas³u¿ony dla Gminy Su³kowice to szczególne
wyró¿nienie za wybitne zas³ugi dla rozwoju gminy
i tworzenie wspólnego dobra, nadawane uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Su³kowicach zarówno mieszkañcom gminy,
jak równie¿ osobom nie bêd¹cym jej mieszkañcami,
a tak¿e organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom,
które w sposób widoczny i niepodwa¿alny przyczyni³y siê
do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorz¹dowej. Jest wyrazem najwy¿szego uznania
za zas³ugi na rzecz rozwoju gminy, propagowania jej
historii i to¿samoci oraz promocji. Podczas ostatniej
w roku 2021 r. sesji Rady Miejskiej w Su³kowicach, która
odby³a siê 30 grudnia nadane zosta³y trzy tytu³y Zas³u¿ony
dla Gminy Su³kowice. Po pozytywnym zaopiniowaniu
wniosków podczas posiedzenia Kapitu³y, które mia³o
miejsce 23 grudnia, tytu³ ten otrzymali: Ksi¹dz Jacek
Budzoñ, Pan Jan Hodurek oraz Pan Adam Matoga.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

ród³o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

APEL
Stra¿acy zwracaj¹ siê z prob¹ do wszystkich w³acicieli
oraz dzier¿awców gruntów przylegaj¹cych do dróg na
terenie Gminy Su³kowice o przyciêcie ga³êzi drzew
i krzewów wystaj¹cych poza granice gruntów. Stanowi¹
one przeszkodê dla ruchu pojazdów ratowniczych,
powoduj¹ ich uszkodzenia, a tak¿e ograniczaj¹
widocznoæ.
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Coroczne podziêkowania dla stra¿aków
12 stycznia 2022 r. odby³o siê uroczyste posiedzenie
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko - Gminnego ZOSP RP
w Su³kowicach. Wród zaproszonych goci byli Komendant
Powiatowy PSP w Mylenicach  st. bryg. S³awomir
Kaganek, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Mylenicach - Jan Podmok³y, Burmistrz Gminy
Su³kowice  Artur Grabczyk oraz wyró¿nione druhny
i druhowie.
Otwieraj¹c posiedzenie Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Su³kowicach  Jakub
wiat³oñ podziêkowa³ wszystkim stra¿akom za
zaanga¿owanie i bezinteresown¹ pomoc mieszkañcom
w minionym roku. Druhowie poza typowymi zadaniami
ratowniczo - ganiczymi dzia³ali na rzecz spo³ecznoci
poprzez: udzia³ w akcjach krwiodawstwa, dowo¿¹c
mieszkañców na szczepienia, wspomagaj¹c punkt
szczepieñ przy Orodku Zdrowia, organizuj¹c piknik
stra¿acki, wspó³pracuj¹c z lokalnymi stowarzyszeniami
w organizacji pikników, realizuj¹c pogadanki w szko³ach
i przedszkolach, pomagaj¹c przy gminnej akcji
Pomoc wi¹teczna, Szlachetnej Paczce i Kiermaszu
Bo¿onarodzeniowym.
Szczególn¹ inicjatyw¹ by³a pomoc mieszkañcom wsi Nowa
Bia³a, któr¹ druhowie odwiedzili dwukrotnie, powiêcaj¹c
urlopy i woln¹ sobotê na bezinteresown¹ pomoc
poszkodowanym w wielkim po¿arze.

Przedstawiciele zarz¹du gminnego podziêkowali tak¿e
Burmistrzowi, Komendantowi i Prezesowi Powiatowemu
za wspieranie jednostek OSP, pomoc finansow¹
i formaln¹.
Nastêpnie Burmistrz podziêkowa³ obecnym na
uroczystoci przedstawicielom jednostek oraz
wyró¿nionym za odwagê, zaanga¿owanie, wytrwa³oæ
i profesjonalizm, za serce w³o¿one w dzia³ania
ratowniczo  ganicze, za radzenie sobie, tam gdzie inni
nie dawali rady, za walkê o lepsze jutro i bezpieczne dzi.
Wyró¿nione druhny i druhowie w 2021 roku:
 Maria Ptak, Patrycja Madej, Barbara Horwat
z OSP Harbutowice
 Andrzej Kowalczyk i Grzegorz Szymoniak z OSP Rudnik
 Micha³ Walas i Dominik liwa z OSP Biertowice
 £ukasz Burda i Kamil Szafraniec z OSP Krzywaczka
 Wiktor Kiebzak i £ukasz G³uc z OSP Su³kowice
Po zakoñczeniu czêci uroczystej cz³onkowie zarz¹du
omówili bie¿¹ce sprawy dotycz¹ce jednostek OSP,
a przede wszystkim zapisy nowej ustawy o OSP, która
wprowadza wiele praw i obowi¹zków dla jednostek
i druhów OSP. Zagadnienia i niejasnoci wyjania³
Komendant Powiatowy PSP i Prezes Zarz¹du Gminnego.

Deklaracje CEEB  najwa¿niejsze informacje

lub dla ka¿dego lokalu oddzielnie. Nie nale¿y sk³adaæ
deklaracji w inny sposób np. dla ca³ego budynku i osobno
do jednego wydzielonego w nim lokalu.
Czy mo¿na korygowaæ deklaracjê?
Na chwilê obecn¹ baza CEEB, do której wprowadzane
s¹ dane nie pozwala na korektê informacji. Jeli jednak
pope³nilicie Pañstwo b³¹d nale¿y tak¹ informacjê zg³osiæ
do urzêdu. Zostanie to odnotowane na wersji papierowej
deklaracji i wprowadzone do bazy w przypadku pojawienia
siê mo¿liwoci korekty deklaracji.
Kiedy zaznaczamy na deklaracji checkbox Deklaracja
dotyczy ród³a ciep³a/spalania paliw uruchomionego
po 1 lipca 2021 r.?
Wskazany checkbox zaznaczamy w przypadku gdy
dokonalimy wymiany ród³a ciep³a po 1 lipca 2021 r.
Je¿eli dokonano takiej wymiany to do 14 dni od
uruchomienia nowego ród³a ciep³a nale¿y z³o¿yæ now¹
deklaracjê (w przypadku gdy zosta³a z³o¿ona pierwsza
deklaracja) zaznaczaj¹c wskazany checkbox.
Pamiêtajcie Pañstwo równie¿ o wype³nianiu wszystkich
wymaganych pól w deklaracji. Podanie pe³nych danych
przyspiesza wprowadzenie deklaracji do systemu.

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpliwociami,
dotycz¹cymi wype³niania deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjnoci Budynków, poni¿ej prezentujemy
krótki informator dotycz¹cy deklaracji.
Ile deklaracji nale¿y z³o¿yæ dla jednego budynku
mieszkalnego?
Deklaracjê sk³ada siê jednorazowo dla danego budynku
mieszkalnego. Je¿eli kilka osób w danym gospodarstwie
domowym stara siê o uzyskanie dop³at do paliwa,
to nie ma koniecznoci by ka¿da z nich sk³ada³a
deklaracjê, gdy¿ jest ona przypisana do danego budynku.
Kolejn¹ deklaracjê sk³ada siê tylko i wy³¹cznie
w przypadku wymiany ród³a ciep³a, po z³o¿eniu pierwszej
deklaracji (aktualizacja danych).
Kiedy budynek mieszkalny jest traktowany jako budynek
z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi?
Budynek jest traktowany jako budynek mieszkalny
z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi tylko w przypadku
gdy podzia³ ten jest wpisany do ksi¹g wieczystych.
W takim przypadku nale¿y z³o¿yæ deklaracjê dla ca³ego
budynku z uwzglêdnieniem wszystkich lokali mieszkalnych

Tekst: Jakub wiat³oñ, Fot.: Monika Widlarz

Tekst: Patrycja Bujas
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Walne zebrania
sprawozdawcze w OSP
W miesi¹cu lutym odby³y siê Walne Zebrania
sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP,
uczestniczyli w nich cz³onkowie stowarzyszeñ, zaproszeni
gocie oraz Burmistrz Gminy.
Zarz¹dy OSP przedstawi³y sprawozdania z dzia³alnoci za
rok 2021 i plany na rok 2022.
W czasie zebrañ mia³y miejsce tak¿e drobne uroczystoci
jak wrêczenie okolicznociowych medali, odznaczeñ
w OSP Biertowice, a w OSP Rudnik powo³ano do istnienia
M³odzie¿ow¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹.
Najwa¿niejszymi zadaniami zrealizowanymi przez
jednostki OSP z terenu gminy by³y:
 zakup pralnicy i suszarki do ubrañ specjalnych,
 zakup toru przeszkód dla MDP,
 przegl¹dy, utrzymanie samochodów i sprzêtu
bojowego,
 zakupy sprzêtu i umundurowania (przecinarki, maszt
owietleniowy, pompa, hydrauliczny wywa¿acz
i przecinacz, opryskiwacze),
 modernizacja wie¿y w OSP Biertowice,
 wykonanie zadaszenia w OSP Krzywaczka.
Ponadto jednostki realizowa³y inne dzia³ania:
- transport osób na szczepienia oraz dezynfekcja miejsc
u¿ytecznoci publicznej,
- organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Stra¿ackiego na
Zalewie,
- szkolenia dzieci i m³odzie¿y w placówkach owiatowych,
- pomoc pogorzelcom z Nowej Bia³ej,
- organizacja Gminnych i Powiatowych Zawodów
Sportowo - Po¿arniczych OSP i MDP,
- organizacja cyklicznych akcji krwiodawstwa.
Wród najwa¿niejszych potrzeb jednostek na rok 2022 s¹:
 zakup nowego, redniego samochodu dla OSP
Biertowice,
 zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznania 
ratowniczego dla OSP Su³kowice,
 wymiana wê¿y hydraulicznych w OSP Krzywaczka
i OSP Harbutowice,
 zakup toru przeszkód na zawody OSP.
Tekst i fot.: Jakub wiat³oñ

NR 4 (322) grudzieñ 2021 r.

Gwiazdkowa Niespodzianka
dla dzieci z Gminy Su³kowice

29 stycznia br. do Su³kowickiego Orodka Kultury zawita³a
moc atrakcji, prezentów, umiechu i wietnej zabawy.
To wszystko za spraw¹ nietuzinowego wydarzenia jakim
by³a Gwiazdkowa Niespodzianka. To ju¿ 14 raz kiedy
dzieci z terenu Gminy Su³kowice mog³y wzi¹æ udzia³
w wydarzeniu zorganizowanym przez Pani¹ Gra¿ynê
Konieczn¹ - zwi¹zan¹ ze wiatow¹ akcj¹ chrzecijañsk¹
Gwiazdkowa Niespodzianka oraz Pani¹ Danutê So³tys Prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów
i Inwalidów "Klub Seniora" w Su³kowicach, które
wraz z wolontariuszami przywioz³y do Su³kowic nie tylko
prezenty dla najm³odszych, ale przede wszystkim dobr¹
nowinê o nowonarodzonej Bo¿ej Dziecinie. Nie zabrak³o
konkursów dla ma³ych i du¿ych oraz opowieci biblijnych.
W wydarzeniu uczestniczy³ Dariusz Melerowicz - Zastêpca
Burmistrza, który przywita³ wszystkich i podziêkowa³ obu
paniom oraz wolontariuszom za ich bezinteresown¹ pracê,
¿yczliwoæ i niesione dobro, a najm³odszym ¿yczy³ dobrej
zabawy. Ka¿de dziecko otrzyma³o prezent, adekwatny do
ich wieku, w którym mog³o znaleæ s³odycze, zabawki,
artyku³y higieniczne oraz odzie¿. Dodatkowo za udzia³
w konkursach otrzyma³y upominki w postaci ksi¹¿ek,
puzzli, maskotek, ³akoci. W tym roku w wydarzeniu mia³o
wzi¹æ udzia³ 50 dzieci, czêæ z nich by³a na kwarantannie
i nie mog³a pojawiæ siê osobicie, dlatego paczki mog³y
odebraæ w póniejszym terminie u Pani Danusi.
Akcja Gwiazdkowa Niespodzianka jest wydarzeniem
o charakterze chrzecijañskim, tote¿ nie zabrak³o
wspólnego piewania dobrze znanych pieni religijnych
oraz kolêd. Prezenty i nagrody zosta³y ufundowane
przez sponsorów z kraju oraz zagranicy, którzy z potrzeby
serca chcieli obdarowaæ dzieci i w ten sposób wiadczyæ
o bo¿ej mi³oci do bliniego.
Tekst i fot.: Ewa Garbieñ
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Oddana krew komu pomo¿e
Kolejna akcja krwiodawstwa organizowana przez
Urz¹d Miejski w Su³kowicach oraz ochotnicze stra¿e
po¿arne zakoñczy³a siê sukcesem! Podczas styczniowej
edycji zg³osi³y siê 44 osoby, zakwalifikowano 40 osób,
które odda³y ³¹cznie 18 litrów krwi! Tak liczny udzia³
pokazuje jak wiele osób pragnie pomóc innym, dziel¹c
siê tym co maj¹ najcenniejsze.
Oprócz satysfakcji, warto wspomnieæ o kilku innych
profitach dla osoby, która oddaje krew. S¹ to:
1. Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje siê krew
oraz w dniu nastêpnym.
2. Coroczne bezp³atne badania laboratoryjne krwi
(morfologia oraz pod k¹tem wirusów, chorób
zakanych).
3. Posi³ek regeneracyjny po oddaniu krwi (najczêciej
8 czekolad, kawa i herbata).
4. Ulga podatkowa z tytu³u darowizn przekazanych na
cele krwiodawstwa.

5. Zwrot kosztów dojazdu do najbli¿szego
punktu poboru krwi.
6. W czasie stanu zagro¿enia epidemicznego albo stanu
epidemii 33% ulga w komunikacji krajowej.
7. Karta identyfikacyjna grupy krwi.
8. Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi
(kobiety), 6 litrów(mê¿czyni) otrzymuje tytu³
Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi i kolejne
przywileje o których wiêcej na stronie
www.rckik.krakow.pl
Dziêkujemy Paniom z Terenowego Oddzia³u RCKiK
w Mylenicach oraz wszystkim osobom, które wziê³y
udzia³ w wydarzeniu. Zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnej akcji krwiodawstwa, która zorganizowana
zostanie 5 czerwca (niedziela) 2022 r. w Centrum Kultury
w Krzywaczce (obok kocio³a).
Tekst: Jakub wiat³oñ

Seniorzy z Gminy Su³kowice aktywnie spêdzaj¹ czas
W po³owie stycznia br. ruszy³a kolejna edycja projektu
Ko³o Seniora, realizowanego przez Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Su³kowicach, który wspó³finansowany jest
ze rodków Wojewody Ma³opolskiego. Seniorzy zg³oszeni
do projektu bior¹ udzia³ w warsztatach teatralnych,
manualnych, dietetycznych i sportowych. Ka¿da z grup
licz¹ca od kilku do kilkunastu osób spotyka siê co tydzieñ,
by aktywnie i kreatywnie spêdziæ czas, nabywaj¹c przy
tym nowe umiejêtnoci i rozwijaæ swoje talenty.
Podczas poniedzia³kowych spotkañ teatralnych
uczestnicy zajmuj¹ siê interpretacj¹ tekstów,
opracowaniem i æwiczeniem ruchu scenicznego, a tak¿e
przygotowuj¹ w³asn¹ realizacjê sceniczn¹. Warsztaty
te s¹ doskona³¹ form¹ rozwoju kreatywnoci. Wspomagaj¹
procesy pamiêciowe, ucz¹ wyra¿ania emocji, æwicz¹
techniki mowy, oddechu i poprawnej dykcji, a tak¿e
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zwiêkszaj¹ wiadomoæ komunikacji niewerbalnej.
Drug¹ propozycj¹ zajêæ organizowanych w ramach
projektu Ko³o Seniora" s¹ warsztaty manualne, których
celem jest rozwijanie zmys³u estetyki i potrzeby tworzenia,
zdolnoci wyobra¿ania, wymylania i produkowania
czego nowego, oryginalnego. W trakcie warsztatów
uczestniczki pozna³y nowe techniki tj. grafikê i filcowanie.
Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê warsztaty dietetyczne,
podczas których uczestnicy poznaj¹ nowe przepisy i smaki
oraz zajêcia sportowe, zachêcaj¹ce do regularnej
aktywnoci fizycznej.
Ponadto ka¿demu spotkaniu towarzyszy wymiana
dowiadczeñ, humorystyczne anegdoty oraz czas relaksu,
by po ca³odziennej gonitwie napiæ siê kawy w mi³ym
towarzystwie.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

NR 1 (323) marzec 2022 r.
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V Zawody Narciarskie
o Puchar Burmistrza 2022

W sobotê, 19 lutego br. na stoku narciarskim Szklana Góra
w Harbutowicach odby³y siê V Zawody o Puchar Burmistrza
Gminy Su³kowice w narciarstwie alpejskim  Slalom Gigant.
W zawodach wziê³o udzia³ 46 zawodników, podzielonych
na grupy w 7 kategoriach wiekowych. Z powodu silnego
wiatru tego dnia, zdecydowano o tylko jednym przejedzie.
Wszystkim zawodnikom uda³o siê osi¹gn¹æ liniê mety
w dobrym czasie. Trasê zawodów najszybciej pokona³
Dawid Bucki z wynikiem 0:26,40 sek.
Po zakoñczeniu zmagañ na stoku statuetki, medale, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe wrêczyli zwyciêzcom Burmistrz Gminy
Su³kowice Artur Grabczyk oraz prezesi Szklana Góra Ski:
Wies³aw Ma³ysa oraz Wies³aw Wa.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

XVIII Ma³opolski
Turniej Pi³ki No¿nej
im. Janusza wiat³onia o Puchar
W³aciciela Grupy Trento

Po roku przerwy spowodowanej epidemi¹ COVID-19
tradycyjnie w ostatni weekend stycznia w hali sportowej
Szko³y Podstawowej nr 2 w Su³kowicach odby³ siê kolejny,
XVIII ju¿ Ma³opolski Turniej Pi³ki No¿nej im. Janusza
wiat³onia, zorganizowany przez Klub Sportowy Gocibia,
Burmistrza Gminy Su³kowice oraz Grupê TRENTO - zwyciêzcê
poprzedniej edycji.
Wydarzenie to jak zwykle cieszy³o siê ogromnym
zainteresowaniem. W pi³karskich zmaganiach wziê³o udzia³
16 dru¿yn, reprezentuj¹cych lokalne przedsiêbiorstwa
i rodzinne firmy. Rozgrywki trwa³y dwa dni, a ka¿dy mecz
dostarcza³ zasiadaj¹cym na trybunach kibicom wielu
emocji. Dru¿yny zaprezentowa³y siê bardzo profesjonalnie,
rywalizacja by³a zaciek³a, a zawodnicy nie zapominali
o szczytnym celu wydarzenia. G³ówn¹ ide¹ turnieju jest
pomoc dzieciom z niepe³nosprawnociami, dlatego
podczas tegorocznej edycji organizatorzy wraz z firmami
bior¹cymi udzia³ w turnieju, postanowili o przekazaniu
rodków pieniê¿nych z turnieju na rehabilitacjê
trójki ch³opców: Antoniego G³owacza, Nikodema Konarskiego
oraz Jakuba Starzaka.
Zwyciêzc¹ XVIII Ma³opolskiego Turnieju Pi³ki No¿nej
im. Janusza wiat³onia o puchar W³aciciela Grupy
TRENTO zosta³a firma Zbidex i to ona w przysz³ym roku
stanie siê wspó³organizatorem turnieju charytatywnego.
Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

NR 1 (323) marzec 2022 r.
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A Ty, na co w tym roku przeznaczysz swój
Ka¿dy p³atnik podatku dochodowego ma prawo
zadecydowaæ o tym, na jakie cele bêdzie przeznaczona
czêæ jego dochodów w postaci 1%. Nierzadko jest ona
form¹ wsparcia najbardziej potrzebuj¹cych, która nic
nie kosztuje, a mo¿e pomóc w procesie rehabilitacji,
zakupie kosztownego sprzêtu rehabilitacyjnego,
materia³ów edukacyjnych czy w rozwoju sportowym
lub kulturalnym dzieci i m³odzie¿y.
Procedura ta nie jest skomplikowana. W formularzu
rocznego zeznania PIT wystarczy tylko wpisaæ nazwê
fundacji lub organizacji po¿ytku publicznego, nr KRS
oraz cel szczegó³owy  np. nazwisko dziecka, któremu
chcemy przekazaæ swój 1%.
Sk³adanie deklaracji trwa do 30 kwietnia 2022 r.
Planuj¹c przekazanie darowizny w formie 1% warto
pamiêtaæ o lokalnych potrzebach, dlatego te¿ gor¹co
zachêcamy do wsparcia dzieci i stowarzyszeñ z terenu
Gminy Su³kowice.
1% podatku mo¿esz przekazaæ:
 Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
KOLONIA - KRS: 0000039520
 Klubowi Sportowemu Gocibia Su³kowice KRS: 0000042460
 Przytulisku w Harbutowicach - KRS 0000332425.
oraz dzieciom, s¹ to:
 Oskar Blak - https://www.siepomaga.pl/oskar-blak,
K RS 0 0 0 0 3 9 6 3 6 1 , F u n d a c j a S i e p o m a ga ,
cel szczegó³owy: 0094045 Oskar
 Rados³aw Jakowiec w w w . d z i e c i o m . p l / p o d o p i e c z n i /1 8 2 2 3 ,
KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 18223 Jakowiec Rados³aw

Pomoc
to moc!
Pomoc To Moc jest ogólnopolsk¹ akcj¹ prewencyjn¹, która
polega na finansowym wsparciu spo³ecznoci lokalnych
i organizacji pozarz¹dowych w realizacji projektów s³u¿¹cych
poprawie bezpieczeñstwa i ochronie zdrowia. W ostatnich
edycjach dwóm stowarzyszeniom z terenu Gminy Su³kowice
aplikuj¹cym do programu uda³o siê pozyskaæ wsparcie
finansowe na swoje projekty.
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
Kolonia otrzyma³o wsparcie finansowe w wysokoci
15 300 z³ na przeprowadzenie szeregu spotkañ i warsztatów
z profesjonalistami na rzecz wspierania zdrowia
psychicznego opiekunów osób niepe³nosprawnych, którzy
czêsto bez ¿adnego wsparcia z zewn¹trz sprawuj¹
24-godzinn¹ opiekê nad niepe³nosprawnymi cz³onkami
rodziny. W ramach projektu prowadzone s¹ warsztaty
motywacyjne z psychoterapeut¹, fizjoterapeut¹
i dietetykiem oraz indywidualne spotkania z psychologiem
i psychoterapeut¹.
Równie¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Biertowicach otrzyma³a
wsparcie z PZU w wysokoci 14 500 z³ na organizacjê
warsztatów plenerowych o tematyce przeciwpo¿arowej,
adresowanych uczniom szkó³ podstawowych w Gminie
Su³kowice. Bezporednim celem projektu bêdzie wzrost
wiadomoci wród dzieci i m³odzie¿y jak reagowaæ
w razie po¿aru w domu oraz jakie pierwsze kroki
podejmowaæ przed przyjazdem s³u¿b.
Tekst: Paulina Wêgrzyn
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podatku?

Milena Cygan - www.dzieciom.pl/podopieczni/19049,
KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 19049 Cygan Milena
Patrycja Góralik - www.dzieciom.pl/podopieczni/35363,
KRS 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 35363 Góralik Patrycja
Mateusz Chrobak, KRS 0000207658, Caritas
Archidiecezji Krakowskiej, cel szczegó³owy: leczenie
Mateusz Chrobak
Kinga P³oszczyca - www.dzieciom.pl/podopieczni/38850,
KRS: 0000037904, Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ
z Pomoc¹, cel szczegó³owy: 38850 P³oszczyca Kinga.

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
Oddaj swój 1% podatku i pomó¿ spe³niaæ marzenia!
Tekst: Paulina Wêgrzyn

Akcja charytatywna

dla dzieci z Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie
Szko³a Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego
w Rudniku zorganizowa³a zbiórkê darów rzeczowych dla
chorych dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
w Krakowie. Z zebranych podarunków zosta³y zrobione
paczki miko³ajkowe dla ma³ych pacjentów z onkologii,
intensywnej terapii i innych oddzia³ów tego szpitala.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania mieszkañcom Rudnika
oraz pobliskich miejscowoci za ogromne wsparcie
tej inicjatywy. Wspólnymi si³ami, dziêki Pañstwa ¿yczliwoci,
wra¿liwoci i trosce o drugiego cz³owieka zebralimy
bardzo du¿o upominków, które sprawi³y ogromn¹ radoæ
i wywo³a³y umiech na twarzach podopiecznych szpitala.
Tekst i fot.: K. Gomulak, M. Kaleta, A. Cygan

WOKÓ£ EDUKACJI
Kochamy Was ca³ym sercem
- Dzieñ Babci i Dziadka
w Przedszkolu Nr 1 w Su³kowicach
Co roku w styczniu obchodzimy dwa piêkne wiêta:
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka, które przypadaj¹ kolejno na
21 i 22 stycznia. Niestety w tym roku z powodu panuj¹cej
pandemii oraz troski o zdrowie i bezpieczeñstwo naszych
drogich dziadków, nie moglimy siê spotkaæ w przedszkolu.
Nasze przedszkolaki jednak nie zapomnia³y o wyj¹tkowych
osobach w naszych rodzinach i przygotowa³y dla nich
programy artystyczne w formie nagrañ.
Zasadzi³ dziadek rzepkê w ogrodzie   tymi s³owami
szeciolatki rozpoczê³y swoje przedstawienie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Inscenizacja na podstawie wiersza Juliana
Tuwima, piosenki o kochanej Babci i kochanym Dziadku,
tañce oraz wzruszaj¹ce wierszyki rozczuli³y serca seniorów,
gdy tylko ujrzeli nagranie z wystêpu swoich wnucz¹t.
Dekoracja oraz piêkne stroje naszych podopiecznych
dope³ni³y ca³oci.
Aby uczciæ to wa¿ne wiêto piêkne ¿yczenia p³ynê³y
z gor¹cych serduszek kolejnych grup przedszkolnych,

które równie¿ przygotowa³y wzruszaj¹ce inscenizacje dla
swoich najbli¿szych. W podziêkowaniu za mi³oæ,
zrozumienie, cierpliwoæ wnuczêta wykona³y samodzielnie
upominki, które ofiarowa³y swoim dziadkom i babciom.
By³y to: ozdobne ramki ze zdjêciami, wieczniki, kolorowe
laurki z ¿yczeniami.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz ¿yczymy
piêknych chwil w ¿yciu i jak najczêstszych powodów
do dumy ze swoich wnuków!
Tekst i fot.: Maria Popek

Przegl¹d wydarzeñ w Szkole Podstawowej nr 1 w Su³kowicach
24 lutego w naszej szkole odby³y siê zabawy karnawa³owe.
Uczniowie klas III uczestniczyli równie¿ w CARNIVAL
IN ENGLISH - KARNAWALE W JÊZYKU ANGIELSKIM.
Chêtnie przebrali siê za rycerzy, ksiê¿niczki
i wiele innych fikcyjnych postaci oraz obejrzeli prezentacjê
dotycz¹c¹ Wielkiej Brytanii oraz rodziny królewskiej.
Zorganizowano równie¿ konkursy ze znajomoci
poznanego s³ownictwa oraz piosenki Lets sing
in English- podczas którego mogli zapiewaæ poznane
na lekcjach piosenki lub utwory swojego ulubionego
artysty. By³o du¿o zabawy, tañca i radoci.
W nagrodê wszyscy uczniowie otrzymali s³odkie upominki,
zak³adki do ksi¹¿ek, a finalici dyplomy. Lets have fun in
English! W dniu 3 marca w naszej szkole zorganizowana
zosta³a ¯ywa Lekcja Historii. Klasy 4 6 ogl¹da³y spektakl
prezentuj¹cy czasy redniowiecza i panowania Piastów
w Polsce. Aktorzy zachwycali gr¹, podejciem do m³odego
widza, bogatym zasobem strojów, uzbrojenia
i przedmiotów charakterystycznych dla epoki. Z ³atwoci¹
aktywowali dzieci, w³¹czaj¹c je w tok rozgrywaj¹cych siê
zdarzeñ. Wszyscy uczniowie byli niezwykle zadowoleni
i czekaj¹ na kolejne zajêcia z artystami.
1 marca - DZIEÑ PAMIÊCI ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH
uczcilimy w naszej szkole pogadankami o losach
¿o³nierzy polskiego podziemia niepodleg³ociowego
i antykomunistycznego. Uczniowie wykonali prace
plastyczne oraz gazetki zwi¹zane z tematem, które zosta³y
umieszczone na korytarzu i w klasach.
W lutym i marcu odby³y siê warsztaty cukiernicze dla
uczniów klas I - VIII przygotowane przez Pani¹ Dorotê
Leniak - w³acicielkê Pracowni Tortów Sweet Land
z pomoc¹ Pañ z Rady Rodziców. Pani Dorota podzieli³a
siê z uczniami swoim dowiadczeniem i pokaza³a tajniki
pracy cukierniczej. Nastêpnie uczniowie podzieleni na
grupy dekorowali s³odkoci, m.in.:
- babeczki Banoffe z kremem z bia³ej lub mlecznej
czekolady,
- Icepops - ciasteczkowe lody na patyku oblane
czekolad¹
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Cakepops - ciasteczkowe lizaki oblane mleczn¹
czekolad¹,
- Cakepops - waniliowe kuleczki w polewie z mlecznej
czekolady.
Dekorowanie s³odkoci sprawi³o dzieciom wiele radoci
i umiechu. Dzieci z zachwytem bra³y udzia³ w dzia³aniach
i ze smakiem zajada³y siê samodzielnie ozdobionym
produktem.
Tekst i fot.: SP nr 1 w Su³kowicach
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Co s³ychaæ w Szkole Muzycznej?
Rok 2022 uda³o nam siê rozpocz¹æ koncertem na ¿ywo!
12 stycznia zaprosilimy Babcie i Dziadków na wieczór
kolêd. Grali i piewali uczniowie i nauczyciele, solo
i w zespo³ach, wyst¹pi³a Karina Stachura - laureatka grand
prix szkolnego konkursu piosenki. I choæ do ostatnich
chwil nie by³o wiadomo, czy zrealizujemy wszystkie punkty
programu ze wzglêdu na choroby i kwarantanny,
to muzykowanie w szkolnej auli by³o bardzo radosnym
prze¿yciem.
Wyzwaniem dla wszystkich sta³a siê reorganizacja
zwi¹zana z przeniesieniem sali perkusyjnej, poniewa¿
marimba - najwiêkszy z instrumentów - nie mog³a
opuciæ klasy bez sk³adania (co le na ni¹ wp³ywa³o).
Postanowilimy umieciæ j¹ w sali z podwójnie
otwieranymi drzwiami. Wi¹za³o siê to z przyklejeniem
g¹bki wyt³umiaj¹cej na cianach, przeniesieniem pianin,
³awek i mebli (ogromne podziêkowania dla rodziców,
a tak¿e uczniów klasy perkusji) oraz zmian¹ przydzia³u
sal dla poszczególnych instrumentów.
W lutym trzy razy gocilimy dzieci z Przedszkola
Samorz¹dowego nr 2 im. w. Miko³aja. Przysz³y do nas
w ramach swojego "tygodnia z muzyk¹": s³uchali mini koncertu na auli, rozwi¹zywali zagadki, grali na
instrumentach i realizowali muzyczne zabawy.
Oprowadzilimy je po szkole, gdzie obejrzeli kolejne
sale z instrumentami, spotkali uczniów i nauczycieli.
Mamy nadziejê, ¿e im siê podoba³o i wróc¹ do nas ju¿
jako uczniowie. Zapraszamy do odwiedzin równie¿
inne placówki!
21 lutego, jak co roku, obchodzilimy Dzieñ Patrona
Czas³awskiej Szko³y Muzycznej - Oskara Kolberga.
Podobnie jak poprzednio odby³ siê online, realizowany
ze studia w naszej auli: nauczyciele czytali bajki i opowieci
spisane przez Kolberga w monografii etnograficznej
pt. "Lud", ogl¹dalimy krótkie filmy zwi¹zane z kultur¹
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ludow¹, instrumentami tradycyjnymi i elektronicznymi,
s³uchalimy koncertów granych na ¿ywo, by³y te¿ quizy
dru¿ynowe i indywidualne. Dekoracje i stroje ludowe
nawi¹zywa³y do folkloru, który opisywa³ Oskar Kolberg.
W niedzielê 13 marca - po prawie dwóch latach przerwy
covidowej - wyjechalimy na koncert do Krakowa. Tym
razem do Teatru im. Juliusza S³owackiego. W tych piêknych
wnêtrzach wystêpuje krakowska orkiestra Capella
Cracoviensis graj¹ca na instrumentach historycznych.
Wys³uchalimy utworów barokowych: Koncertu na fagot
oraz Czterech pór roku Antoniego Vivaldiego. Partiê
pierwszych skrzypiec fantastycznie gra³ Robert Bachara.
Wspaniale by³o us³yszeæ ten znany cykl nie z g³onika,
tylko akustycznie, zobaczyæ, jak gra siê na starych
instrumentach, jak maestro Marcin wi¹tkiewicz dyryguje
orkiestr¹ graj¹c jednoczenie na klawesynie. Ogromne
wra¿enie zrobi³ na wszystkich gmach teatru, a widok
z balkonu by³ imponuj¹cy. Planujemy jeszcze wyjazd
do opery i na balet.
A co przed nami?
 warsztaty skrzypcowe z dr Dorot¹ Szymczewsk¹ polsk¹ skrzypaczk¹, adiunktem na Uniwersytecie
Muzycznym Fr. Chopina w Warszawie, zwyciê¿czyni¹
XIII Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 roku
 Warsztaty dla nauczycieli z techniki Aleksandra
 Kolacja z Chopinem  spotkanie uczniów i nauczycieli
klasy fortepianu
 Konkurs dla uczniów fortepianu dodatkowego
 Warsztaty fortepianowe z dr Milen¹ Kêdr¹ z Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz konkursy, audycje,
przes³uchania, testy, egzaminy itp.
Tekst i fot.: Halina Repeæ
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Przedszkolaki odwiedzi³y Szko³ê Muzyczn¹
Nasze przedszkolaki odwiedzi³y Zewnêtrzny Punkt
Nauczania Szko³y Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga
w Su³kowicach. Celem wizyty by³o zapoznanie dzieci
z placówk¹, która kszta³ci przysz³ych m³odych artystów.
Przedszkolaki w skupieniu wys³ucha³y krótkiego
koncertu uczniów Szko³y Muzycznej, nie kryj¹c podziwu
dla ich umiejêtnoci! M³odzi artyci zagrali na ró¿nych
instrumentach m.in. na skrzypcach, flecie, fortepianie
i tr¹bce. Dzieci uczestniczy³y tak¿e w muzycznych

zabawach przygotowanych przez mamê Anielki i Ignacego.
Na zakoñczenie przedszkolaki mog³y zobaczyæ jak ucz¹
siê przyszli artyci zwiedzaj¹c ca³¹ szko³ê.
Spotkanie z pewnoci¹ rozbudzi³o wród przedszkolaków
zami³owanie do muzyki i pomog³o zastanowiæ siê nad
w³asnym talentem wokalno  muzycznym. Serdecznie
dziêkujemy za moc wra¿eñ, mi³o spêdzony czas oraz
s³odkie niespodzianki!
Tekst i fot.: PS Nr 2 w Su³kowicach

Teatr w ¿yciu przedszkolaka
Dziêki wieloletniej wspó³pracy z Su³kowickim Orodkiem
Kultury nasze przedszkolaki maj¹ mo¿liwoæ
uczestniczenia tam w comiesiêcznych spektaklach
teatralnych. Teatr, to poziom rozrywki, który pozwala
zobaczyæ na scenie aktorów na ¿ywo. Nierzadko s¹ to
osoby znane z ró¿nych filmów czy seriali. Jednym z nich
by³ np. pan Krzysztof Janczak  aktor z Agencji Artystycznej
Kanon, którego wszyscy znalimy jako Pana Yapê.
Uczestnictwo w tego rodzaju rozrywce to dla wszystkich
dzieci wietna forma zabawy, ale te¿ niezapomniane
prze¿ycia i dowiadczenia. Ogl¹danie aktorów, którzy
odgrywaj¹ swoje role na scenie to niesamowite prze¿ycie
samo w sobie. Teatr wspaniale rozbudza w dzieciach
ciekawoæ wiata, pobudza kreatywnoæ i wyobraniê,
jest te¿ doskona³¹ kulturaln¹ rozrywk¹! A co najwa¿niejsze,
po ka¿dej sztuce nasze przedszkolaki wychodz¹ z wyranie
poprawionymi humorami.
Uwra¿liwiajmy zatem dzieci na przejawy kultury.
Dziêki temu bêd¹ rozwijaæ siê w nowych kierunkach
i poszerzaæ swoje horyzonty!
Tekst: PS Nr 2 w Su³kowicach
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Róbmy swoje
Róbmy swoje!
Bo je¿eli ciut siê chce
Skromniutko, ot, na w³asn¹ miarkê
( )Drobiazgów parê siê uchowa
Kultura, sztuka, wolnoæ s³owa Kochani
Róbmy swoje!
Róbmy swoje!
Mo¿e to co da
Kto wie.
Wojciech M³ynarski

W okolicznociach zewnêtrznych, w jakich przysz³o nam ¿yæ,
ZSZiO w Su³kowicach nie traci ducha, lecz dzia³a. Tradycj¹
tutaj jest pomoc potrzebuj¹cym, prê¿nie dzia³a wolontariat,
wiêc i teraz, kiedy na Ukrainie wybuch³a wojna, szko³a
pozytywnie odpowiedzia³a na powiatow¹ akcjê Nasza
Pomoc Ukrainie i w³¹czy³a siê w zbiórkê darów.
W bibliotece, naszym centrum kulturalnym, ronie iloæ
rzeczy, które trafi¹ na Ukrainê. Darczyñcy to poszczególne
klasy, nauczyciele, indywidualni uczniowie i rodzice.
Pomagamy i bêdziemy pomagaæ.
Skoro wspomnia³am bibliotekê, to dodam, ¿e szko³a wziê³a
udzia³, ju¿ po raz drugi, w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa. W zwi¹zku z tym Technikum otrzyma³o
dotacjê, dziêki której szkolna biblioteka wzbogaci swój
ksiêgozbiór o nowe, atrakcyjne ksi¹¿ki. W ramach Priorytetu
3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025otrzymalimy dotacjê 15 tysiêcy z³otych
z przeznaczeniem na zakup ksi¹¿ek i nowych elementów
wyposa¿enia do biblioteki szkolnej oraz na realizacjê dzia³añ
promuj¹cych czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana
z programu rz¹dowego, natomiast 3 tys. stanowi wk³ad
Starostwa Powiatowego w Mylenicach). Celem programu
jest rozwijanie czytelniczych zainteresowañ uczniów. Wród
ksi¹¿ek jest wiele najnowszych pozycji wydawniczych,
uczniowie chêtnie czytaj¹, a o bibliotece mo¿na powiedzieæ,
¿e jest atrakcyjna i naprawdê bogato wyposa¿ona.
Od 14 do 17 grudnia na ka¿dej przerwie przy auli szkolnej
mo¿na by³o kupiæ ciasta lub s³odk¹ paczkê. To klasa
3 Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych
zorganizowa³a Kiermasz ciast dla Kuby Starzaka dziewiêtnastolatka, który na skutek ciê¿kiego wypadku
samochodowego wprowadzony zosta³ w stan pi¹czki
farmakologicznej i wymaga³ kosztownego pobytu
w specjalistycznej klinice wybudzeniowo - rehabilitacyjnej.
W grudniu w ramach wspó³pracy wolontariatu
z Orodkiem Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach wybrana
zosta³a rodzina wielodzietna, dla której przygotowano paczkê.
Od 6 grudnia wolontariusze zbierali do puszek datki
pieniê¿ne, przeznaczone na zakup prezentów, odwiedzaj¹c
poszczególne klasy. Mo¿na te¿ by³o przynieæ produkty
spo¿ywcze, rodki czystoci oraz przybory szkolne.
Do akcji w³¹czyli siê tak¿e nauczyciele i pracownicy szko³y.
Opiekunowie wolontariatu z pani¹ pedagog dokonali
zakupów, wolontariusze pakowali prezenty i uczestniczyli
w przekazywaniu prezentów rodzinie. Obdarowana
rodzina wyrazi³a wdziêcznoæ wszystkim darczyñcom.
6 grudnia by³ to mi³y dzieñ, zaroi³o siê od miko³ajowych
czapek, sweterków z reniferami, na przerwach rozbrzmiewa³a
wi¹teczna muzyka, chodzi³o wielu Miko³ajów ze s³odkimi
prezentami.
Szko³a wziê³a udzia³ tak¿e w akcji #Razemnaswieta - kartki
wi¹teczne. Uczniowie wykonali ich 70.
Na tydzieñ przed nauk¹ zdaln¹ uczniowie zd¹¿yli jeszcze
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zorganizowaæ ze swoimi wychowawcami wigilie klasowe.
Tu¿ przed wiêtami wszyscy spotkali siê tak¿e online
z Dyrekcj¹ Szko³y, aby wys³uchaæ i odwzajemniæ ¿yczenia.
Pod koniec zdalnego nauczania wypad³y Walentynki,
które niestety trzeba by³o wiêtowaæ poza szko³¹. Jednak
przed bibliotek¹ stanê³a skrzynka Poczty Walentynkowej,
z której ¿yczenia by³y do odebrania tydzieñ póniej,
gdy wszyscy uczniowie wrócili ju¿ do szko³y. Szko³a wzbogaca
swoj¹ infrastrukturê oraz ofertê dla uczniów. W ramach
doposa¿ania pracowni obs³ugi i programowania obrabiarek
CNC zosta³a zakupiona nowa tokarka z Warszawskiej Fabryki
Obrabiarek CNC WAFO TMK25. Tokarka posiada nowoczesne
sterowanie CNC Fanuc 0i-Mate z zainstalowanym dodatkiem
Manual Guide. Maszyna ta jest uniwersalnym narzêdziem
do pracy w produkcji, a tak¿e doskona³ym rodkiem
dydaktycznym. Tokarka posiada napêd wrzeciona
GREENLAND, uchwyt hydrauliczny i konik hydrauliczny.
Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC jest obecnie zawodem bardzo dobrze p³atnym
i wyj¹tkowo poszukiwanym przez pracodawców naszego
rejonu. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Su³kowicach oferuje naukê w tym zawodzie zarówno
w szkole bran¿owej, jak i w technikum.
Wa¿nym osi¹gniêciem dla szko³y jest uzyskanie akredytacji
do programu ERASMUS+ na lata 2022-2027. Dziêki temu
szko³a ma zapewnione finansowanie praktyk zagranicznych
dla uczniów naszego technikum na ca³y okres
programowania Erasmusa! Ju¿ wiosn¹ 2023 roku uczniowie
klas IV Technikum we wszystkich zawodach wyjad¹
na czterotygodniowe praktyki do Berlina - stolicy
Niemiec. Podró¿e kszta³c¹, a podró¿e w celach edukacyjnych
jeszcze bardziej, daj¹ szersz¹ perspektywê. Absolwent,
który wpisze sobie w CV praktykê zagraniczn¹ ³atwiej
znajdzie pracê. Praktyki zagraniczne s¹ naszym wielkim
atutem. W naszej szkole, jako jedynej w powiecie, mo¿na
zdobyæ zawód technika urz¹dzeñ i systemów energetyki
odnawialnej. Mo¿na te¿ zostaæ technikiem mechatronikiem
wyedukowanym w bogato wyposa¿onych pracowniach.
Tego zawodu nie proponuj¹ mylenickie technika. O tych
i innych zawodach mo¿na znaleæ informacje na stronie
szko³y www.zszio.edu.pl.
Tak wiêc pomagajmy, pracujmy, rozwijajmy siê, uczmy siê,
ulepszajmy siebie i szko³ê, podejmujmy decyzje, dzia³ajmy
 róbmy swoje.
Tekst i fot.: Ewa Rylewicz
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wydarzenia kultularne

Wydarzenia w Su³kowickim Orodku Kultury
10 stycznia zosta³ rozstrzygniêty Konkurs Szopek, Gwiazd

16 stycznia Chór Apassionata uczestniczy³

Betlejemskich oraz Stroików i Kartek wi¹tecznych.
Przy ocenie prac Jury bra³o pod uwagê nawi¹zanie do tradycji
oraz idei Bo¿ego Narodzenia.

w koncercie kolêd w parafii pw. w. Stanis³awa BM
w Krakowie. W czasie koncertu chór wykona³ m.in. utwory:
Zanij dziecino, Cicha noc, W górê serca i czo³a, Mêdrcy
wiata. Da³ równie¿ piêkny koncert kolêd w parafii
w. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudniku 23 stycznia
Wówczas wykona³ takie utwory jak: Zanij Dziecino,
Dzisiaj w Betlejem, Cicha noc, Bracia patrzcie jeno.

12 stycznia zosta³ rozstrzygniêty XII Powiatowy
Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek, natomiast 16.01 odby³ siê
Koncert Laureatów oraz wrêczenie nagród zwyciêzcom
w 10 kategoriach wiekowych.

17-21 stycznia trwa³y ferie w SOK. Su³kowicki
Orodek Kultury w pierwszym tygodniu ferii zorganizowa³
dla dzieci zajêcia plastyczne. Uczestnicy zajêæ malowali
na jedwabiu kwiaty i pejza¿e. 19 stycznia dzieci odwiedzi³y
kino w Krakowie, 20 stycznia lodowisko w Mylenicach,
a 21 stycznia basen w Skawinie. W drugim tygodniu
zorganizowano kulig po którym odby³o siê ognisko
z kie³bas¹.
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wydarzenia kultularne
30 stycznia 20 wolontariuszy na czele z Szefem Sztabu

19 lutego w hali sportowej Szko³y Podstawowej

Krzysztofem Trojanem kwestowa³o na terenie
Gminy Su³kowice w ramach 30. Fina³u Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy. £¹cznie zebrano kwotê 20 639,62 z³.
W tym roku WOP zagra³a pod has³em Przejrzyj na oczy 
dla zapewnienia najwy¿szych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.

nr 2 w Su³kowicach odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego  Su³kowice 2022 o Puchar Starosty
Powiatu Mylenickiego Józefa Tomala oraz Burmistrza
Gminy Su³kowice Artura Grabczyka.
W turnieju wziê³o udzia³ oko³o 160 zawodników
i zawodniczek z województwa ma³opolskiego.
Ponadto Su³kowicki Orodek Kultury bra³ udzia³
w projekcie Sieæ na Kulturê, dziêki któremu otrzyma³
sprzêt elektroniczny (laptopy oraz tablety). Wyda³ te¿
Informator za 2021 rok, który jest dostêpny na stronie SOK.

24 lutego w Su³kowickim Orodku Kultury odby³ siê
wernisa¿ wystawy fotograficznej Pani Moniki Widlarz pt:
Moja Fotografia  Moja Pasja. Podczas wernisa¿u mo¿na
by³o poznaæ artystkê, a tak¿e podziwiaæ jej wspania³e
prace. Wystawa dostêpna jest do koñca kwietnia br.

Nadchodz¹ce wydarzenia w SOK:
 Gminny Konkurs Palm, Pisanek, Stroików i Kartek
Wielkanocnych.
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z pasj¹

Moja
fotografia

moja
pasja
Fotografowaæ to znaczy wstrzymaæ oddech,
uruchamiaj¹c wszystkie nasze zdolnoci w obliczu ulotnej
rzeczywistoci Henri Cartier Bresson  o tym w jaki
sposób zatrzymaæ ulotne chwile opowiedzia³a nam
Monika Widlarz, mi³oniczka fotografii i sielskich,
rodzimych krajobrazów.
Klamra: Od jak dawna zajmujesz siê fotografi¹ i jak
zaczê³a siê ta przygoda?
Monika Widlarz: Fotografi¹ interesujê siê ju¿ od
dzieciñstwa. Zawsze siê miejê, ¿e jak zapytali o prezent
na komuniê to poprosi³am o aparat, ale wiadomo, ¿e
wtedy by³y jeszcze aparaty na klisze i wi¹za³y siê z tym
pewne ograniczenia. Gdy posz³am do pracy, to kupi³am
swój pierwszy aparat cyfrowy, który dawa³ ju¿ wiele
mo¿liwoci. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wybieraj¹c kierunek
studiów, wybra³am w³anie dziennikarstwo i komunikacjê
spo³eczn¹, gdzie te¿ wszystko obraca³o siê wokó³
fotografii i prasy. Swój warsztat szlifowa³am równie¿
w pracy, uwieczniaj¹c na fotografii gminne wydarzenia.
W zwi¹zku z tym ta fotografia ca³y czas mi towarzyszy.
K: Co Ciê fascynuje w fotografii?

NR 1 (323) marzec 2022 r.

MW: To, ¿e na fotografii mo¿emy zatrzymaæ chwilê.
To jest ta ulotna chwila, która siê ju¿ nigdy nie powtórzy.
To co utrwalimy na zdjêciu ju¿ z nami pozostaje. Czêsto
bywa, ¿e s¹ jedyn¹ pami¹tk¹ po bliskich nam osobach.
Zdarza siê, ¿e zg³aszaj¹ siê do mnie znajomi z prob¹
o takie zdjêcia. Dodam, ¿e od 2008 r. utrwalam na
fotografii ró¿ne wydarzenia z mojej rodzinnej miejscowoci
Biertowice, szczególnie to co dzia³o siê w parafii.
Dziêki wsparciu poprzedniego proboszcza ksiêdza Jacka
Budzonia uda³o mi siê wydaæ album o Biertowicach.
Znajduj¹ siê w nim archiwalne zdjêcia z wa¿nych dla
naszej spo³ecznoci wydarzeñ, tj. budowy kocio³a,
utworzenia parafii, dzia³alnoci ochotniczej stra¿y
po¿arnej. To taka skarbnica wiedzy o tym, co mia³o miejsce
u nas. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê go stworzyæ, tym bardziej,
¿e zajê³o mi to kilka lat, zanim zebra³am wszystko
w ca³oæ.
K: Co najbardziej lubisz fotografowaæ?
MW: Chyba przyrodê Nie obieram konkretnych
kierunków. W swoich zasobach posiadam zdjêcia o ró¿nej
tematyce.
K: Sk¹d czerpiesz inspiracje?
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z pasj¹
MW: Czy ja wiem czy inspiracje, to samo tak jako
przychodzi. Mo¿e pomaga mi po prostu wra¿liwoæ
i docenianie codziennoci poprzez radoæ z ma³ych rzeczy.
K: Czy masz swoje ulubione zdjêcie?
MW: Podczas mojego wernisa¿u, który odby³ siê
w Su³kowickim Orodku Kultury kilka osób zada³o mi to
pytanie. Zastanawia³am siê nad tym i w sumie chyba nie
mam takiego zdjêcia, ale wiem, ¿e jak spojrzê na dan¹
fotografiê to wiele wspomnieñ ona przywo³uje. Potrafiê
przywo³aæ w pamiêci tê dan¹ chwilê.
K: Masz jakie ulubione miejsce, gdzie robisz zdjêcia?
MW: Mam tak¹ trasê spacerow¹ w Biertowicach. To na
niej najczêciej fotografujê przyrodê o ka¿dej porze roku,
póniej mogê tworzyæ takie zestawienia zdjêæ cztery
pory roku. Jeli mam wybieraæ miejsca to zdecydowanie
wolê polne ³¹ki, lasy ni¿ miasta.
K: Nawi¹zuj¹c do twoich podró¿y, zawsze mia³a przy
sobie aparat?
MW: Zawsze! Podró¿owa³am prywatnie, ale równie¿
by³am na wielu parafialnych pielgrzymko-wycieczkach.
Nieraz s³ysza³am, ¿e ze mnie taki parafialny fotograf.
Tam gdzie siê pojawia³am od razu kojarzono mnie
z fotografowaniem, ale mi to nie przeszkadza³o. Lubiê
robiæ zdjêcia, sprawia mi to przyjemnoæ, a jeszcze wiêksz¹
kiedy komu mogê zrobiæ zdjêcie i bêdzie mia³ pami¹tkê
z podró¿y.
K: Czy uwa¿asz, ¿e jakoæ zdjêcia w du¿ej mierze zale¿y
od aparatu jakim by³o robione?
MW: Na studiach wyk³adowca nam powtarza³, ¿e tak
naprawdê nie trzeba mieæ nie wiadomo jak wypasionego
sprzêtu z wielkim obiektywem, wystarczy nawet co
ma³ego, a mieæ tê rêkê, aby odpowiednio wykadrowaæ
i wybraæ dany moment, ¿eby na tym zdjêciu siê znalaz³.
Ja równie¿ siê z tym zgadzam. Uda³o mi siê zrobiæ
zdjêcie ksiê¿yca, na którym uchwyci³am kratery
znajduj¹ce siê na jego powierzchni i kto kiedy
zapyta³ jakim aparatem to zrobi³am? A to zwyk³y Nikon
z 42-krotnym zoomem optycznym. Ma³ym kosztem,
a efekt naprawdê taki, ¿e by³am sama z siebie dumna.
¯artowa³am, ¿e uda³o mi siê a¿ na Ksiê¿yc dotrzeæ.
K: Jeste samoukiem, czy by³a na jakich kursach?
MW: Nie by³am, ale te¿ nie traktujê siebie jako
profesjonalistki, dlatego rozumiem, ¿e jednym zdjêcia siê
mog¹ podobaæ, a innym nie.
K: Czy obrabiasz swoje zdjêcia?
MW: Staram siê jak najmniej ingerowaæ w zdjêcia. Czasami
w minimalnym stopniu posi³kujê siê filtrami z telefonu.
Staram siê jednak nie przesadzaæ, poniewa¿ nietrudno
zepsuæ w ten sposób zdjêcie.
K: Co jest twoim zdaniem trudnego w fotografowaniu?
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MW: Wydaje mi siê, ¿e wykadrowanie zdjêcia. Czasami
mo¿na wykadrowaæ zdjêcie ju¿ na komputerze, jednak
wtedy traci ono swoj¹ jakoæ. Równie¿ gdy sfotografujemy
obiekt, który znajduje siê za daleko, nie bêdzie mo¿liwoci
go przybli¿yæ, poniewa¿ straci przy tym na jakoci zdjêcie.
Przy fotografowaniu nieraz trzeba siê powiêciæ, aby
uzyskaæ zamierzony efekt. W zesz³ym roku podczas tzw.
b³yskawicznej powodzi, mia³am tak¹ chwilê wahania, czy
wypada robiæ zdjêcie, gdy woda zalewa³a nam
gospodarstwo domowe. Gdy jednak z natur¹ nie da³o siê
wygraæ siêgnê³am po aparat. Dzisiaj pokazuj¹c znajomym
te zdjêcia, sami nie mog¹ uwierzyæ, ¿e z tak niewielkiego
strumyka w przeci¹gu kilku minut intensywnej ulewy
powsta³a rw¹ca rzeka, która przynios³a ze sob¹ tyle szkód.
To jest ta moc fotografii, która utrwala dan¹ chwilê.
K: Czy masz jakie rady dla osób, które chcia³yby zacz¹æ
przygodê z fotografi¹?
MW: Najwa¿niejsze, aby cieszyæ siê z ma³ych osi¹gniêæ,
ale tak¿e ¿eby nie robiæ zdjêæ wszystkiemu co siê pojawia.
W tym momencie mamy takie mo¿liwoci, telefony,
aparaty, nawet jak siê spojrzy na Facebooka ludzie te¿
nie zastanawiaj¹ siê co wrzucaj¹. Dzisiaj zarzucani jestemy

niepotrzebnymi obrazami i dlatego mylê, ¿e zanim zrobi
siê zdjêcie, to trzeba siê zastanowiæ czy ma ono sens.
Kiedy, kiedy u¿ywa³o siê kliszy trzeba by³o dobrze siê
zastanowiæ jakie zdjêcie zrobiæ, bo nie by³o mo¿liwoci
podejrzenia go. Teraz na aparatach cyfrowych, telefonach
mamy masê zdjêæ i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ¿adne z nich nie
bêdzie siê nadawaæ do wywo³ania.
K: Jakie masz dalsze plany zwi¹zane z fotografi¹?
MW: Gdzie tam chodzi mi po g³owie, by stworzyæ jeszcze
jak¹ ksi¹¿kê  album. Mam du¿o zdjêæ, które przez te
ostatnie lata siê uzbiera³y i mog³abym je wykorzystaæ.
Zastanawiam siê jeszcze nad jej tematyk¹, mo¿e kiedy
uda siê to zrealizowaæ. Za to teraz mogê siê pochwaliæ,
¿e uda³o mi siê stworzyæ ksiêgê rodzinn¹. Zebra³am
rodzinne fotografie sprzed pó³ wieku. Dawniej by³o tak,
¿e by³y tylko pojedyncze zdjêcia, wiêc poruszy³am
wszystkie kontakty, rodzina odszuka³a stare fotografie
i dziêki temu stworzy³am tak¹ ksiêgê od dzieciñstwa
dziadków w stylu drzewa genealogicznego.
K: Moniko, dziêkujemy za rozmowê! ¯yczymy powodzenia
w realizowaniu nowych fotograficznych projektów.

